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1 Om dokumentet
Den här rapporten beskriver utvecklandet av arbetet med webbarkivering på
Sydarkivera. Dokumentationen behövs för att i framtiden kunna veta hur arbetet har
utförts och hur det insamlade materialet har hanterats och vilka förutsättningarna var för
val av metod och strategi för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande.
Målgruppen är i första hand kommunalförbundet Sydarkiveras personal som ansvarar för
att samla in förbundsmedlemmarnas webbplatser och för att sedan kunna tillgängliggöra
materialet. Rapporterna publiceras för att underlätta erfarenhetsutbyte med andra
organisationer som arbetar med långsiktigt digitalt bevarande. Rapporterna gör det också
möjligt för förbundsmedlemmarna och andra intresserade att få insyn i Sydarkiveras
arbete.
För att förstå rapporten krävs kunskap om långsiktigt digitalt bevarande och OAISmodellen. I Guide till handlingsalternativ - ett utbildningsmaterial (2013) finns en
introduktion till verksamhetsområdet arkiv och digitalt bevarande.
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2 Sammanfattning
Sydarkivera har till uppgift att årligen samla in förbundsmedlemmarnas externa webb.
Insamlingarna kommer att göras på årsbasis med ett veckoschema enligt vilket en
webbplats per vecka samlas in. Om någon förbundsmedlem ska ta ner sin webb och
ersätta med ny kan Sydarkivera göra extra insamlingar innan sidorna tas ner.
Arkivering av webb görs i flera steg. Webbsidorna samlas in med hjälp av crawlingteknik
och läggs i formatet WARC. Efter insamlingarna kommer varje förbundsmedlem ha
möjlighet att granska insamlingarna för att se att de är tillfredsställande. Sydarkivera
kommer sedan att dela ut åtkomst till den insamlade webben vid behov.
Sydarkivera använder verktyg för insamling som är väl beprövade. Verktygen ger en
klickbar kopia av den webb som samlats in. I vissa fall kan återgivandet av webbsidan
skilja sig något åt i jämförelse med originalet. Det beror på att webbsidor kan vara
uppbyggda på olika sätt och att verktygen för insamling tolkar dem på olika sätt.
Webbsidor som följer riktlinjer för tillgänglig webb är oftast relativt enkla att samla in på
ett bra sätt och därmed blir oftast resultatet av insamlingen tillfredsställande.
För att säkra bevarande på lång sikt gör Sydarkivera avvägningar om lämpliga metoder
för insamling och format. För att undvika leverantörsberoende används enbart verktyg
som är Open Source. Innan information samlas in genomförs en säkerhetsklassning och
Sydarkivera ser till att gällande lagar och förordningar tas i beaktande. Efter insamlingar
kommer allt insamlat material att kontrolleras både av Sydarkivera och
förbundsmedlemmar.

3 Bakgrund
3.1 Pilotprojekt och marknadskartläggning
Som ett av de första stegen i arbetet med att kunna samla in förbundsmedlemmarnas
webb startades ett pilotprojekt. Detta innebar att en testinsamling skulle göras. Ljungby
kommuns webbplats och skolwebb valdes som föremål för testet. Först gjordes en
provinsamling av ljungby.se med hjälp av den externa parten Preserva.
Vidare följde en marknadskartläggning för att undersöka vilken typ av kompetens som
fanns att konsultera. Kartläggningen inleddes med informationssökning på webben. De
sökord som användes var webbarkivering, arkivering av webb, arkivering webb
långsiktigt digitalt och web archiving. Sökresultatet innefattade sidor som handlade om
webbarkivering i stort, om verktyg och företag som arbetar professionellt med arkivering
av webb. Fyra företag inom branschen valdes ut och kontaktades. Dessa var:


Preserva har arbetat med digitalt bevarande i projekt sedan 2008. Företaget har
bildats av personer knutna till LDB-centrum. De använder det egenutvecklade
verktyget CAST som i grunden bygger på Open Source-verktyget Heritrix.
Preserva har sedan lagt till delar för analys och paketering. Materialet som samlas
in presenteras i filformatet WARC och blir sedan läsbart i mjukvaran Wayback
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Machine eller Open Wayback. Preserva var som ovan nämnt de som utförde den
första provinsamlingen av ljungby.se.


Knowit har tidigare hjälpt både myndigheter och kommuner med webbarkivering.
De arbetar också med Heritrix och resultatet visas i Wayback Machine.



ArkivIT har arbetat med webbarkivering sedan 2010. Deras första uppdrag var
avveckling av myndigheter och webbsidor. ArkivIT använder olika
crawlingverktyg, bland andra Offline Explorer och HtTrack. Eftersom verktygen
ger lite olika resultat testas flera och sedan utrönas vilka som ger bäst resultat.
Allt insamlat material konverteras till PDF/A. ArkivIT gör arkivpaket utifrån
specifikationer som de kommer överens om tillsammans med kund.



Archiwwwe har funnits i tre år och är dotterbolag till Futurniture. De har
erfarenhet av webbarkivering och bland annat haft myndigheter som kunder.
Målet har varit att arkivera webbplatserna så som medborgare såg dem när de
varit inne – de ska vara klickbara och dynamiska så som de såg ut. Arbetet går till
så att filer tas ner från webben och vidare läggs en kontrollsumma på filen som en
folder. Om innehållet har manipulerats så kommer kontrollsumman inte stämma,
varpå kontrollsumman blir en verifiering för att den inte ändrats. Det blir en sorts
sigill för att den är intakt. Långtidslagring är ett löpande projekt och görs
kontinuerligt. Konvertering av filformat sker också kontinuerligt. Alla filformat
(proprietära) konverteras till öppna filformat för att öka möjligheten att de går att
öppna i framtiden. Archiwwwe har en tjänst för att förvara och tillgängliggöra
webb, men inget verktyg som andra kan använda.

Varje företag fick frågor utifrån ett frågeformulär. Frågorna som ställdes var om de hjälpt
myndigheter med webbarkivering tidigare, hur de lägger upp arbetet och hur de går
tillväga vid insamlingen, hur det insamlade materialet tas omhand (vilket format som
används, hur det analyseras och hur det förvaras i väntan på leverans till kund), hur det
insamlade materialet levereras till kund och om det går att få det levererat som en SIP
samt på vilket sätt materialet tillgängliggörs efter insamlingen och om någon tjänst finns
för det.
Vidare skickades en direktupphandlingsförfrågan ut till samtliga fyra företag. Förfrågan
innebar provinsamling av fem webbplatser – ljungby.se, markaryd.se, lessebo.se,
alvesta.se och almhult.se – samt utbildning i verktygen som används för insamlingarna.
Archiwwwe svarade med ett anbud medan de andra företagen valde att inte svara.
Provinsamlingarna utfördes och i november 2016 hölls två utbildningsdagar i Växjö vilka i
huvudsak behandlade olika verktyg för insamling av webbplatser.
Archiwwwe utförde under sen höst 2016 insamlingar av ljungby.se, lessebo.se,
almhult.se, alvesta.se och markaryd.se i syfte att testa ett specifikt verktyg för insamling
av webb. Det verktyg som användes var Heritrix, vilket är det verktyg som Sydarkivera
använder för insamling. Valet av verktyg påverkades dock inte av de tester som utförts
utan på grund av att Heritrix är ett väl beprövat verktyg som Sydarkivera bedömer som
pålitligt.
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3.2 Provinsamlingar i labbet
Samtidigt med detta har Sydarkivera testat verktyg i labbet och gjort egna
provinsamlingar. Sydarkiveras labb har syftet att vara som en utgångspunkt för testning
av olika verktyg och programvaror som kan vara till nytta eller intresse för
verksamheten. Bland annat har tester av olika verktyg för webbarkivering genomförts,
främst för att utvärdera vilka olika typer av programvaror som finns tillgängliga och dels
för att undersöka de olika funktionerna, eftersom funktionaliteten skiljer sig åt beroende
på teknik för insamling och format med mera. I labbet fokuserar Sydarkiveras personal
på verktyg som är Open Source. Delvis för att minimera kostnader men framförallt för att
programvaror med öppen källkod ger möjlighet att granska kod och dokumentation på
ett annat sätt än proprietära programvaror.

4 Redogörelse för genomförandet
Efter att övervägande om verktyg och tillvägagångssätt för insamling av webb påbörjats
inleddes dialog med Ljungby kommun. Bakgrunden till det var att de hört av sig
angående sin kommunwebb som skulle släckas ner 2016. Dialog inleddes via möten
mellan Ljungby kommun och Sydarkivera under vår och tidig höst 2016 där diskussioner
gällde att använda Ljungby som testkommun för insamling av webb. Efter att ett antal
kommuner hört av sig och varit på gång att byta ut sina webbplatser inledde Sydarkivera
under senare delen av 2016 arbete med pilotprojekt för webbinsamling hos fler
förbundsmedlemmar. De webbplatser som slutligen samlades in som test var (som
nämns ovan) ljungby.se, lessebo.se, almhult.se, alvesta.se och markaryd.se.
Ljungby kommun har också efterfrågat skärmdumpar månadsvis av sin kommunwebb. I
syftet att ta reda på hur ofta en kommunwebbsida uppdateras och om det finns behov av
att arkivera webb oftare än en gång per år har Sydarkivera påbörjat arbete med att ta
skärmdumpar av Ljungbys kommunwebb en gång per månad. Skärmdumparna har
omfattat förstasidan på Ljungbys kommunwebb samt webbkartan för att kunna se
förändringar.
Sydarkivera arbetar med utgångspunkt i att samla in samtliga förbundsmedlemmars
externa webb en gång om året.

5 Samarbete
För att komma igång med arbetet med webbarkivering har Sydarkivera haft dialog med
förbundsmedlemmarna genom informationsträffar och medlemmar har även hört av sig
till Sydarkivera och meddelat att de är på väg att byta webb. Kontakt mellan
medlemskommuner och Sydarkivera kommer främst att ske genom kontaktpersoner.

5.1 Kontaktpersoner Sydarkivera
Kontaktuppgifter till de personer som på olika sätt behöver vara delaktiga i kommande
arbete med arkivering av kommunernas externa webbplatser finns i tabellen nedan.
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Telefon och e-post
elin.jonsson@sydarkivera.se
0729-93 32 83
magdalena.nordin@sydarkivera.se
0729-93 32 82
annie.stille@sydarkivera.se
0729-93 32 84
Marten.lindstrand@sydarkivera.se
0729-93 32 87

5.2 Övergripande information
Sydarkivera har bland annat i uppgift att leda och samordna leveransprojekt för att
avställa information för långsiktigt digitalt bevarande. Målsättningen är att information
ska bevaras digitalt i systemoberoende format och strukturerad i enlighet med öppna
gemensamma specifikationer. Efter genomförd leveransutredning arbetar vi vidare med
att ta fram specifikationer och rutiner för leveranstypen. Sydarkiveras
bevarandeplattform anpassas successivt för att kunna hantera kommande planerade
leveranser. Det kan ta ett år, eller ibland flera år, från att utredning startar tills att
rutiner är på plats och leveranser kan godkännas.
Under 2017 ska extern webb samlas in från samtliga medlemskommuner. De
webbplatser som ska samlas in är följande:
Arbete pågår med att samla in kontaktuppgifter och inventera system
Kommun

Kontaktperson

Verktyg

URL

Alvesta

Jonas Tenje

Epi-Server

www.alvesta.se

Bromölla

Kerstin Persson

Epi-Server

www.bromolla.se

Höör

Anna-Karin Olsson

Wordpress

www.hoor.se

Karlshamn

Annika Bergh

Karlskrona

Johan Olsson

Epi-Server

www.karlskrona.se

Lessebo

Sara Nilsson,
Bodil Askencrantz

Sitevision

www.lessebo.se

Ljungby

Katharina Wass

Epi-Server

www.ljungby.se

Markaryd

Drupal

www.markaryd.se

Olofström

Wordpress

www.olofstrom.se

www.karlshamn.se

Osby

Ola Abrahamsson

Epi-Server

www.osby.se

Oskarshamn

Dzenana Basic,
Maria Gunnarsson

Epi-Server

www.oskarshamn.se

Ronneby

Anna Ekberg

Epi-Server

www.ronneby.se

Wordpress

www.tingsryd.se

Petra Genfors,
Stefan Malmborg

Epi-Server,

www.vimmerby.se

Ellinor Rodin

SiteVision

www.vaxjo.se

SiteVision

www.almhult.se

Wordpress

www.ostragoinge.se

Tingsryd
Vimmerby
Växjö
Älmhults
Östra Göinge
Region Blekinge

Mikael Torberntsson

SiteVision

www.regionblekinge.se
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6 Utredning
Här redovisas resultatet av utredningen som har genomförts. Under utredningen har
underlag samlats in som behövs för att ta reda på vilka möjligheter det finns att bevara
kommunernas externa webbplatser. Målsättningen är att kunna besluta om att gå vidare
och specificera arkivering av webb. Utredningen är underlag för att ta fram
leveransöverenskommelse och leveransspecifikation.

6.1 Arkivobjekt
När det gäller kommunernas externa webbsidor så är det själva webbsidorna med bilder,
dokument och länkar som är det som Sydarkivera eftersträvar att bevara. Det som
framförallt samlas in är information som visar kommunernas verksamhet, händelser och
dylik information som samlats på kommunernas offentliga webbplatser. Genom att
arkivera webbplatserna så är det möjligt för kommunerna att se hur tidigare webbplatser
sett ut samt för framtida forskare att undersöka hur kommunerna har valt att
kommunicera med kommuninvånare och andra målgrupper. Viktigt är både webbsidornas
layout och att det går att söka och navigera på de insamlade webbsidorna, så att den
som tittar på den insamlade webben får en känsla av hur det var att använda
kommunens webb.
Insamlingarna har begränsats
till att omfatta enbart
kommunwebbsidor. Det är
bara webbsidor som
genereras med en fast
webbadress under
kommunens domän
(markaryd.se, ronneby.se och
så vidare) som samlas in.
Webbsidorna samlas in i sin
helhet, det vill säga alla sidor,
hela vägen ner i hierarkin
med huvudsidor och
undersidor i menyer.
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Följande informationsmängder samlas inte in
utan arkiveras i förekommande fall på annat sätt:







Kalendrar, sociala medier eller andra
länkade resurser som till exempel diariet
på webben eller förtroendemannaregister
som hämtar data från andra källor.
Om till exempel fotografier eller filmer
som visas på kommunens webbplats, men
lagras på till exempel Youtube, så visas
inte innehållet.
Externa länkar är inte aktiva i den
insamlade webben.
E-tjänster

Kompletterande information
Systemdokumentation avseende de programvaror som används för att samla in och visa
arkiverad webb sammanställs av Sydarkivera. Dokumentationen ska innehålla uppgifter
om hur verktygen konfigureras samt beskrivning av processer och rutiner för att samla
in, kontrollera och bevara arkiverad webb.
Metadata behöver extraheras från warc-filerna för planering av underhåll av det
insamlade materialet, statistik med mera. Skript behöver tas fram för detta ändamål.
Målgrupp
Den insamlade informationen riktar sig främst till kommunen, allmänheten och forskare.
Åtkomst
Åtkomsten är begränsad till viss del beroende på om det finns hinder att visa
informationen offentligt. Det kan gälla exempelvis vissa bilder etc. Detaljer om detta
diskuteras i stycket om säkerhet. Målsättningen är dock att informationen ska vara
möjlig att tillgängliggöra för intresserade.
Bevarandetid
De externa webbplatser som samlas in ska bevaras för framtiden. I samband med
arkivträffen 2016-12-08 diskuterades vilka intervaller webben ska samlas in. En gång per
år är tillräckligt ansåg deltagarna. Ett önskemål var att uttaget sker vid samma tid, helst
vid kvartalsskiftet mars/april. Då har kommunerna hunnit uppdatera sina webbar efter
beslut om ny budget/verksamhetsplan. Så mycket som möjligt av webbplatserna bör då
skördas så att uttaget blir så komplett som möjligt. Sydarkivera har testat att samla in
samtliga webbplatser vid ett och samma tillfälle, men kommit fram till att en veckorutin
för insamling, kontroll och godkännande ger en bättre översikt och större möjlighet att
justera insamlingar som inte gått som de ska.
Kommunerna har andra webbplatser än kommun.se, till exempel visitkommun.se. Det
finns också till exempel bloggar med andra adresser. I ett första skede samlar vi bara in
de primära webbplatserna, men en inventering bör genomföras för att ta reda på vad det
finns för webbsidor, hur ofta de uppdateras och vad det är för information som
kommuniceras.
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Gallringsbeslut fattas i enlighet med förbundsmedlems arkivreglemente. Även förlust av
möjligheter att göra sökningar, sammanställningar av uppgifter (rapporter) och
bearbetningar räknas som gallring. Underlag för beslut om gallring arbetas fram i
samband med planerade workshopar för informationskartläggning.

6.2 Dataobjekt och standarder
Verksamhetsformat
Hos förbundsmedlemmarna förvaras de aktiva webbplatserna i databaser tillhörande
olika webbpubliceringsverktyg. Särskilda programvaror behövs för att sidorna ska
renderas i webbläsare, det innebär att det är så kallade dynamiska sidor och att det inte
är möjligt att kopiera html-filer utan vidare. Exempel på dessa programvaror är
EpiServer, Drupal och Artologik. Bilder, ljud, video och textdokument i olika filformat kan
förekomma på webbplatserna.
Episerver är ett webbpubliceringsverktyg för att hantera extern och intern webb samt
extranät. Verktyget har versionshantering så det är möjligt att ha överblick över tidigare
versioner samt vem som gjort ändringar. Det går att exportera information ur Episerver
som packas i en zip-fil.
Drupal är ett innehållshanteringssystem för webbplatser som är uppbyggt av olika
moduler. Dessa gör det möjligt att exportera olika innehållstyper och strukturer.
Artologik Webpublish är ett webbpubliceringsverktyg med inbyggt dokument- och
bildarkiv.
Webbsidor finns också lagrat på annan media, exempelvis på CD-skiva. Dessa tas också
om hand av Sydarkivera. Webbsidor på externa lagringsmedia hanteras som Äldre
digitalt material, denna leveranstyp beskrivs i en separat utredning.
För att kunna säkerställa bevarande bör enkla, standardiserade och dokumenterade
format användas. Textbaserade filer är bra för att underlätta maskinläsning, indexering,
revidering av visningsformat med mera.
Bevarandeformat
Det insamlade materialet kommer att samlas i filformatet WARC (ISO 28500:2009,
standarden ersätts av ISO 28500:2017), vilket är en utveckling av ARC (Internet
Archive’s ARC File Format), vilket tidigare användes som standard i Heritrix. WARC är en
förkortning av The Web ARChive och används för att packa samman det insamlade
materialet i en och samma fil tillsammans med metadata. WARC-filen innehåller all
information om hur materialet samlats in och vilket innehåll som finns vad gäller filer,
struktur, länkar etc. WARC kräver visningsprogram för att kunna visualiseras. Ett
exempel är Wayback Machine som Internet Archive står bakom.
HTML är ett märkspråk för hypertext i vilket många webbsidor är skrivna. HTML
rekommenderas av Riksarkivet för strukturerade dokument skrivna med märkspråk.
XML är ett märkspråk och rekommenderas av Riksarkivet för databaser, register,
webbsidor, strukturerade dokument och elektroniska handlingar.
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) och PNG (Portable Network Graphics) är
format för digitala bilder. JPEG används för komprimering av bilder, med fördelen att
storleken blir mindre men samtidigt går viss information förlorad. Detta kallas destruktiv
komprimering. JPEG rekommenderas av Riksarkivet. PNG används främst för bilder som
inte är fotografiska, exempelvis ikoner och ritningar. PNG fungerar någorlunda bra på
fotografier men inte lika bra som JPEG.
PDF är ett filformat som används för att publicera och distribuera olika sorters
dokument. Det är ett öppet format vilket gör att många olika företag kan göra
tillämpningar. Det finns också fria visningsprogram att ladda ner. PDF/A är en
specifikation av PDF-standarden som är framtagen för att säkerställa långsiktigt digitalt
bevarande.
I samband med insamlandet så analyseras övriga format och förslag till
bevarandestrategi arbetas fram när behov uppkommer.

6.3 Verktyg
Arkivering av webb kan på många sätt vara komplicerat. Förutom att tekniken i sig är
komplex är det inte alltid känt vilket system som driver sidan eller de sidor som är
föremål för insamlingen. På så vis kan man behöva prova flera olika verktyg innan
resultatet blir bra. Vilken teknik som ska användas beror på flera olika parametrar, dels
hur den sidan som ska samlas in är uppbyggd och dels på vad det insamlade materialet
ska användas till. I vissa fall kan det räcka med en statisk kopia av en webbsida och i
andra fall behövs en dynamisk interaktiv kopia som är klickbar. En sådan kopia är
svårare att göra men ger mer information än en statisk. Det som styr val av verktyg för
insamling är alltså både utifrån teknik, syfte och användarbehov.
Generellt består webbarkivering av ett antal steg. Det första steget är adekvat teknik,
sedan följer själva insamlingarna och till sist ska det insamlade materialet tas om hand.
Insamlingsförlopp och resultat vid arkivering av webb beror på hur webbplatserna är
uppbyggda. Om de följer vissa regler blir resultatet av insamlingen bättre. Om något blir
fel i insamlingen är det oftast inte i konfigurationen som är problemet utan att verktyget
inte kan tolka webbplatsens utformning korrekt. Byggs webbplatser på ett sätt så att
crawlerverktyget inte kan hantera det den möter är det svårare. JavaScript är ett sådant
exempel.
När webb skördas är det alltså inte säkert att allt material blir precis som det presenteras
på sidan som ska samlas in. Därför behöver man ha en mellannivå, dvs ett ”hyfsat” arkiv
där all grundinformation finns med, men i vilket det är acceptabelt att viss information
faller bort. Webbriktlinjer är en viktig del för att resultatet av en skördning av webb ska
bli så bra som möjligt. Kan verktygen som används för insamlingen tolka webbsidorna på
rätt sätt uppnås bästa möjliga resultat. Därför är det bra att tänka långsiktigt när ny
webb sätts upp, att följa webbriktlinjer och därmed skapa en webbsida som är så pass
enkel att arkivera som möjligt.
För att hitta ett lämpligt arbetssätt har som nämndes testinsamlingar av webb gjorts ihop
med Preserva. Sydarkivera har även deltagit i utbildning gällande tillgängliga verktyg.
Eftersom det finns många sätt att samla in extern webb så omvärldsbevakar vi noga
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området, men i dagsläget väljer vi att använda oss av den teknik som är mest beprövad
och pålitlig ur perspektivet långsiktigt digitalt bevarande.
Skärmdumpar
Om det inte finns behov av att bevara en webbsida interaktivt kan skärmdumpar göras.
Det finns många olika verktyg för detta och skärmdumpar kan också göras manuellt med
hjälp av lokal dator. Det är viktigt att lägga till korrekt metadata för att stärka
autenticitet, i form av information om när i tiden skärmdumpen är skapad, vilket
program som använts, URL och vem som utfört arbetet. Skärmdumpar kan också väljas
som metod för insamling om annan programvara inte är möjlig att använda av tekniska
skäl. Bilderna sparas i ett arkivbeständigt format, exempelvis PNG.
Internet Archive och Wayback Machine
Internet Archive är en ideell organisation som tillhandahåller ett digitalt
arkiv/bibliotek som är åtkomligt via nätet. I arkivet finns en mängd olika typer av
information, bland annat digitaliserade böcker, ljudband och datorprogram.
Internet Archive har också under ett antal år arkiverat webbplatser och driver därför
också Wayback Machine som är ett visningsverktyg för arkiverade webbplatser.
Verktyget gör det möjligt att söka på och se olika insamlade webbplatser. Insamlingar av
webbplatser görs med web crawling eller spindelteknik. En webspindel följer webbsidors
länkstruktur och samlar på så sätt in innehållet.
Heritrix och WARC
Heritrix är ett verktyg som sedan releasen
2004 fortsatt har utvecklats av Internet
Archive och andra som är intresserade av
området. Heritrix skördar webb med hjälp
av spindelteknik, vilket beskrivits
ovan. Heritrix vilket är Open Source, är
skrivet i JAVA och är ett tämligen
välbeprövat verktyg. Det är komplext att
konfigurera och kräver stort tekniskt
kunnande. Efter installation och tillgång till
tillförlitligt diskutrymme kan verktyget
styras genom ett webbgränssnitt, från
vilket insamlingarna konfigureras. Hur lång
tid en insamling tar beror på storlek och
innehåll på respektive webbplats. Heritrix
tolkar länkar på ett specifikt sätt och därför
kan det ibland uppstå problem. Länkar
genererade i JavaScript är ett sådant, i de
fall då länkar inte genereras i klartext.
HtTrack
HtTrack är precis som Heritrix en så kallad web crawler, men med vissa skillnader.
HtTrack laddar ner en webbsidans länkstruktur som ett bibliotek bestående av mappar till
ett lokalt förvaringsutrymme. Förutom struktur, loggar och filer (exempelvis bild och
text) följer också en index-fil med vilken man kan se hur sidan som samlats in såg ut vid
tillfället för insamlingen. HtTrack har till skillnad från Heritrix inte problem med att samla
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in länkar som genereras i JavaScript. Verktyget är i jämförelse med Heritrix tämligen lätt
att använda bortsett ifrån att konfigurationen är tämligen komplex.
Teknik och mål med insamling styr val av verktyg
Som nämns ovan är det alltså skillnad mellan olika typer av verktyg. Skärmdumpar är en
metod som ger en stillbildskopia av en webbsida, och återger exakt som sidan i fråga såg
ut vid insamlingstillfället, vilket kan vara en fördel om exakt återgivelse är det viktigaste
målet med insamlingen. Nackdelen är att skrämdumpar är ett mycket tidskrävande jobb,
framförallt om man gör det manuellt. Behovet hos medlemmarna i Sydarkivera är oftast
inte att se exakt återgivelse av en webbsida (exempelvis kommunwebb) utan att visa
ungefär hur kommunens verksamhet och kommunikation sett ut och hur sidor byggs
upp. Då kan ett verktyg som ger en interaktiv kopia vara att föredra.
I Sydarkiveras labb har vi testat ett antal olika verktyg för insamling av webb. I
dagsläget bedömer vi att de verktyg som presenteras ovan är det mest tillförlitliga vad
gäller prestanda och återgivelse. De är också som nämnts helt fri programvara.

6.4 Namngivning
Filerna kommer benämnas med domännamn samt tidsstämpel med datum, exempelvis
www.lessebo.se.20170505.id.warc.

6.5 Datavolym
Det rör sig oftast om några gigabyte, men det finns enstaka kommuner som sticker ut
med hundratals gigabyte som troligen innehåller filmarkiv. Sydarkivera läser in upp till
10 GB stora webbplatser och kommer därför att utesluta filtyper som är
utrymmeskrävande i det fall det behövs.

6.6 Säkerhet
Informationssäkerhet bör alltid tas i beaktande vid hantering av information. Sydarkivera
kan tänkas hantera olika typer av information ur insamlingarna av extern webb, vilket
ska hanteras på olika sätt utifrån perspektivet informationssäkerhet.
Informationssäkerhetsklassning sker enligt ISO 27001 samt rekommendationer från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Klassningen är indelad i fyra olika
nivåer beroende på vilken konsekvens som uppstår om informationen skulle läcka ut.
Sydarkivera använder en klassningsmatris med skala från 1 – 4, där 1 medför ingen eller
försumbar skada. Klassning med 4 innebär allvarlig skada för rikets säkerhet eller
allvarlig skada för centrala samhällsfunktioner.
När det gäller information som Sydarkivera kommer att hantera i samband med
insamling av extern kommunwebb finns följande generiska informationsklassningar:

1. Allmän kommunwebb – innehåller allmän information om kommunens
verksamhet.
Konfidentialitet 1, informationen är avsedd för bred spridning
Riktighet 2, informationen kan omfattas av krav från lagrum
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Tillgänglighet 1, informationen kan vara otillgänglig i ett par dygn
Spårbarhet 2, spårbarhet skall finnas för att påvisa var den har uppstått
2. Verksamhetswebb över exempelvis skolor (förlängning av kommunwebb) –
dessa kan innehålla bilder på barn i skolverksamheten, information om vilken
personal som arbetar på skolan etc.
Konfidentialitet 1, informationen är avsedd för bred spridning
Riktighet 2, informationen kan omfattas av krav från lagrum
Tillgänglighet 1, informationen kan vara otillgänglig i ett par dygn
Spårbarhet 2, spårbarhet skall finnas för att påvisa var den har uppstått
3. Intranät - dessa innehåller personuppgifter såsom adresser, telefonnummer
och annan information om personal i olika verksamheter etc.
Konfidentialitet 2, informationen kan medföra kännbar skada för verksamhet eller
enskilds personliga förhållanden om den röjs
Riktighet 2, informationen kan omfattas av krav från lagrum
Tillgänglighet 1, informationen kan vara otillgänglig i ett par dygn
Spårbarhet 2, spårbarhet skall finnas för att påvisa var den har uppstått
4. Verksamhetswebb med inloggning, exempelvis skolportaler. Innehåller
personuppgifter, uppgifter om frånvaro etc.
Konfidentialitet 3, informationen kan medföra allvarlig skada för verksamhet eller
enskilds personliga förhållanden om den röjs.
Riktighet 3, informationen kan innehålla känsliga personuppgifter och styrs av
särskilda lagrum
Tillgänglighet 1, informationen kan vara otillgänglig i ett par dygn
Spårbarhet 2, spårbarhet skall finnas för att påvisa var den har uppstått
Säkerhet hos arkiv
Bevarandeplattformen uppfyller i dagsläget säkerhetskraven, så ytterligare säkerhet
behöver inte läggas till, när det gäller arkivdepåerna. Säkerhet för maskinerna som
samlar in webben behöver inte uppfylla högre säkerhetskrav än vad som framgår av 1.
Allmän kommunwebb.
Behörighet för åtkomst
Sydarkivera kommer att tillhandahålla en lösning för åtkomst av den insamlade webben.
En idé som vi arbetar med är att tillgängliggöra arkivet via kommunarkiven ute hos
förbundsmedlemmarna.
Behörighet till materialet kommer att ske utifrån vilken nivå det är säkerhetsklassat.
Sydarkivera tar fram en modell för detta.
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6.7 Lagar och avtal
Vilka skyldigheter som gäller kan variera på grund av olika orsaker. Därför behövs tidigt i
processen utredas vilka lagar och förordningar som kan behövas tas hänsyn till vad gäller
arbetet med insamling och bevarande av webbplatser.
Bestämmelser om informationshanteringen inom verksamhetsområdet finns i följande
lagar:
I Personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204) finns bestämmelser om övriga
personuppgifter som inte hanteras enligt patientdatalagen.
I Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) finns bestämmelser om allmänna handlingar
och allmänhetens rätt till insyn i kommunernas verksamheter. Rätten till insyn får endast
begränsas av bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen.
I Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400) finns bestämmelser om
sekretess samt registrering av allmänna handlingar.
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk innehåller
bestämmelser kring hur man får framställa exemplar av verk och hur de får
tillgängliggöras för allmänheten.
Relation mellan producent och arkiv
Överlämnandet av digitala handlingar till kommunalförbundet Sydarkivera innebär att
ansvar för informationen överlämnas till en arkivmyndighet. Bestämmelserna finns i
Arkivlagen (1990:782 §§7–9). Överlämnande till arkivmyndigheten innebär att ansvaret
överförs från nämnden/kommunen till kommunalförbundet Sydarkivera. Det förutsätter
att beslut fattas om att överlämna arkivmyndighetsfunktioner. Eftersom informationen
överlämnas till en arkivmyndighet följer sekretess med om sådan föreligger för
informationen. Information som används dagligen bör inte överlämnas till slutarkiv.
Det är ännu inte alla förbundsmedlemmar som har beslutat att överlämna
arkivmyndighetsansvar. För dessa kommuner behöver särskilda överenskommelser
träffas för var arkivobjekten ska förvaras och hur de ska tillgängliggöras. Det är dock
allmän offentlig handling, så det finns inga hinder i form av sekretess för att Sydarkivera
ska kunna hantera webbarkivering för förbundsmedlemmarnas räkning, även om inte
beslut är fattade.
Sydarkiveras uppdrag i förhållande till förbundsmedlemmarna definieras i gällande
förbundsordning.
Upphovsrätt
Den lag som skyddar verk när det gäller upphovsrätt gäller även webbsidor. Det innebär
dels att webben i sig är skyddad av upphovsrätt och att man inte kan förändra eller
förstöra innehållet i den utan att bryta mot flera lagar. Sydarkivera arkiverar därför
webben som den är återgiven. Om det i vissa fall inte går att få en exakt återgivning
dokumenteras detta och orsaken till att det inte kan ske.
De fotografier och andra mediafiler som finns på webben omfattas också av upphovsrätt.
Om kommunerna tecknat avtal med olika aktörer avseende framförallt mediefiler och
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vem som skapat dem och hur dessa får användas så ska kopior av dessa avtal lämnas till
Sydarkivera i samband med att leveransöverenskommelsen tecknas med kommunen.
Inom förskola råder absolut sekretess vilket innebär att bilder på barn som går i
förskoleverksamhet och som förekommer på webbsidor inte kan tillgängliggöras öppet.
Villkor för åtkomst
Åtkomsten kommer att delvis behöva begränsas eftersom det kan finnas personuppgifter
på webbplatserna. Det kan också vara så att det inte finns dokumenterat rättigheter att
sprida och återanvända vissa delar t.ex. mediafiler. Viss försiktighet när det gäller öppen
åtkomst till de arkiverade webbplatserna rekommenderas därför.
Åtkomsten för förbundsmedlemmarnas egen webb som arkiverats kan dock ske genom
t.ex. inloggning om de har behov av åtkomst. För övriga måste en
bedömning/sekretessprövning ske innan åtkomst kan ges.

6.8 Överföring
Webbarkiveringsservern består av Heritrix för insamling och Open Wayback Machine för
publicering.
Warc-filer kommer att sparas på NAS-noder (Network Accessed Server) och speglas
vidare till förvaring i depå i berget.
Leveranspaket
Heritrix sparar till WARC-format som är en ISO-standard (28500:2009). Nedan följer en
närmare beskrivning av vad WARC-formatet stödjer:










to store both the payload content and control information from mainstream
Internet application layer protocols, such as the Hypertext Transfer Protocol
(HTTP), Domain Name System (DNS), and File Transfer Protocol (FTP);
to store arbitrary metadata linked to other stored data (e.g. subject classifier,
discovered language, encoding);
to support data compression and maintain data record integrity;
to store all control information from the harvesting protocol (e.g. request
headers), not just response information;
to store the results of data transformations linked to other stored data;
to store a duplicate detection event linked to other stored data (to reduce storage
in the presence of identical or substantially similar resources);
to be extended without disruption to existing functionality;
to support handling of overly long records by truncation or segmentation, where
desired.

6.9 Kontroller
För varje inläsning görs stickprovskontroller utifrån en checklista. Sydarkivera tar fram
en policy för detta.
Verksamhetsrepresentanter från förbundsmedlemmarna behöver delta för att kontrollera
att den arkiverade informationen presenteras korrekt.
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Exakt vilka kontroller som ska genomföras specificeras i leveransöverenskommelse och
leveransspecifikation som tas fram i samband med leveransprojektet.
Kontrollerna vad gäller webbarkiveringen kommer främst att bestå av att se till att allt
som ska samlas in är insamlat och att sajterna är navigerbara. Vidare ska de delas ut till
kontaktpersonerna för att se att alla är nöjda med insamlingarna som de ser ut.
Eftersom webbarkivering är komplext på många sätt, är målet med insamlingarna att
kunna visa hur kommunikationen ser ut. Det är svårt att garantera 100% korrekt
återgivning av sidan som den såg ut vid insamlingen, eftersom det är många parametrar
inblandade.
Verktyg för att utföra kontroller
WARC-filerna kommer att checksummeberäknas för att se att innehållet är så intakt som
möjligt.

6.10

Tidplan

Insamling av samtliga medlemskommuners webbplatser kommer ske en gång per år, där
en kommunwebb per vecka samlas in.







6.11

Inriktningsbeslut styrelsen, juni 2017
Ny testinsamling, juni 2017
Specificera insamling av webben och ta fram förslag till överenskommelser
tillsammans med kommunikatörer och intressentgrupperna, juni-september 2017
Rutinbeskrivningar oktober-december 2017
Inventering av andra webbplatser som kommunerna ansvarar för, 2018.
Schemalagd insamling av webb 2018

Konsekvenser

Konsekvenser av att införa webbarkivering är att följande uppgifter behöver utföras för
att komplettera nuvarande bevarandeplattform:





Ta fram policy för stickprovskontroller och verifiering av rapportfiler som visar
innehållet i WARC-filen
Nyinstallation av Heritrix i produktionsmiljön
Nyinstallation av Open Wayback Machine i produktionsmiljön
Uppsättning av publikt nät för åtkomst
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Risker

Analys av risker är alltid viktigt att göra innan information hanteras. Sydarkivera
använder följande matris för bedömning av vilka risker som kan tänkas uppstå, hur
sannolikt det är att de uppstår, konsekvenser och vilka åtgärder som i så fall ska
implementeras.

Följande risker är identifierade vad gäller arkivering av webb.

Sydarkivera blir blockerad av förbundsmedlem, på grund av att it-avdelningen inte är
informerad om varför crawlingen genomförs.
Effekt:
Det går inte att samla in kommunens webb för bevarandeändamål
Sannolikhet:
Låg
Konsekvens:
Lindrig
Åtgärd:
Information särskilt riktad till it-personal
Vara tydlig med information i de spår som insamlandet lämnar i
loggar mm, om att det är Sydarkivera som står bakom skördningen.
Tydlig överenskommelse om att samla in webb, undertecknas av
informationsägare för kommunens webb (vanligtvis
kommunstyrelsen).

Valt arkiveringsformat för webb blir obsolet
Effekt:
Verktygen för att skörda och visa webb utvecklas inte längre. Det
går inte att samla in nya generationers webb. Det går inte att visa
tidigare arkiverad webb.
Sannolikhet:
Låg
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ISO-standard, stor spridning, används av många stora
arkivinstitutioner.
Kännbar
Omvärldsbevakning, etablera erfarenhetsutbyte med Riksarkivet,
Kungliga biblioteket och andra stora institutioner

Filer på webbsidorna som bilder, filmer och dokument kommer inte att kunna läsas i
framtiden. Många filer är inte i bevarandeformat
Effekt:
Den arkiverade webben blir ofullständig, textdokument bibehåller
inte layout, bilder kan inte visas
Konsekvens:
Kännbar
Sannolikhet:
Hög
Åtgärd:
Utarbeta rutiner för arkivvård, konvertering till bevarandeformat.
Licenser för programvaror som behövs för att läsa vanliga filformat
bevaras (arbetsstationer för äldre digitalt material och dit hörande
programbibliotek)

Upphovsrättsskyddat material används på ett sätt som inte är tillåtet
Effekt:
Fotograf kan gå miste om inkomst. Bild, film eller annat kan visas i
ett sammanhang som upphovsmannen inte önskar. Skadar
Sydarkiveras anseende.
Konsekvens:
Kännbar
Sannolikhet:
Låg
Åtgärd:
I möjligaste mån samla in kopior av avtal. Inte publicera arkiverad
webb öppet. Informera i samband med utlämnade av webb.
Användare tror att den arkiverade webben innehåller aktuell information
Effekt:
Missförstånd kan innebära besvär för kommunen och för den
enskilde
Konsekvens:
Obetydlig
Sannolikhet:
Låg
De arkiverade webbplatserna kan inte nås via sökmotorer
Åtgärd:
Inte publicera helt öppet. Informera i samband med att den
arkiverade webben lämnas ut.
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Kostnader

Det finns medel i Sydarkiveras budget för att hantera leveransprojekt. Målsättningen är
att hitta kostnadseffektiva lösningar genom att bland annat samordna arbetet med
leveranser och samarbeta med externa parter. Idén är att så långt det är möjligt
använda förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och andra öppna standarder och
specifikationer.

6.14

Kritiska faktorer och hinder

För att kunna införa webbarkivering är en kritisk faktor att komma överens med
förbundsmedlemmarna om en lämplig nivå när det gäller hur ofta webben samlas in,
tillgänglighet och service.
Det finns inte några kända hinder.

7 Förslag till fortsättning
Förslag är att gå vidare och specificera tjänst för webbarkivering. Arbetet genomförs
tillsammans med relevanta intressentgrupper: kommunikatörer, arkivarier och
kanslichefer/administrativa chefer.
Överenskommelse om webbarkivering
Mall för överenskommelse om webbarkivering utarbetas tillsammans med
förbundsmedlemmarna. Beslut om överenskommelse fattas för Sydarkiveras del av
förbundschef. För överlämnande myndighet fattas beslut av till exempel förvaltningschef
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eller annan utsedd systemägare/informationsägare. Förankring behöver ske hos
ansvariga befattningshavare.
Ansvarig: Elin Jonsson, bevarandestrateg
Information och förankring
Information via sydarkivera.se och Sydarkiveras externa nätverk på Yammer. En grupp
för kommunikatörer skapas på Yammer.
Utkast till leveransrapporten skickas ut inför beredningsmöte för kontaktpersoner den 19
maj 2017. Utkastet delas också med de kommunikatörer som meddelats som
kontaktpersoner och arkivkontakter, via Yammer och vid behov via e-post.
Ansvarig: Annie Olandersson Stille, metadataspecialist
Gallring
Mall för informationsplan med hanteringsanvisningar behöver tas fram för beslut om
gallring av verksamhetsinformation i webbpubliceringsverktygens databaser. Workshop
för informationskartläggning behöver ordnas för webbansvariga. Det behövs
gallringsregler för hur länge versioner och avpublicerade sidor med mera behöver sparas.
För webbar som ska avvecklas och migreras behövs en särskild mall för gallringsbeslut.
Bestämmelser om beslut om gallring finns i arkivreglementet.
Ansvarig: Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie
Anpassning bevarandeplattform
Utöka bevarandeplattformen med tjänster för att samla in och visa arkiverad webb.
Arbetet hanteras i den löpande verksamheten. Dokumentation av tjänster och rutiner.
Ansvarig: Mårten Lindstrand, förvaltningsledare
Arkivvård
Tester för att undersöka möjligheten att konvertera till bevarandeformat för de bilder,
video och dokument som hämtas ner tillsammans med webben.
Ansvarig: Mattias Johansson, systemadministratör

8 Källor
Guide till handlingsalternativ - ett utbildningsmaterial, Växjö kommun (dnr
KS/2012:974), 2013-08-07.
Nyttorealiseringsplan – etapp 1 år 2015–2016, version 1.0, Kommunalförbundet
Sydarkivera (dnr SARK.2015.11), 2015-03-13.
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2009:2. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_200902.pdf
PTS, vägledning för webbutveckling: https://webbriktlinjer.se/
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Internet Archive: https://archive.org/web/web.php
Heritrix: https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix
Warc i PRONOM:
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=det
ailReport&id=1029

