
Källan är samtidskritisk.
Några ord om behovet att samskapa de äkta digitala handlingarna 
som nuddar vid rättssäkerhet, integritet, säkerhet och 
informationspåverkan samt kryddas med en nypa kulturperspektiv.

Annica Rénud, samordningsarkivarie på Transportstyrelsen. 
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Vi arbetar med fyra trafikslag
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Bevisvärde
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Diplomati

Diplomatisk 
autenticitet

Historisk 
autenticitet

Legal 
autenticitet
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Underskrivna handlingar
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Källkritik
Alla som försöker skapa sig en bild av 
verkligheten ur samhällets 
informationsflöde
• Äkthetskriteriet
• Tidskriteriet (tid och rum)
• Beroendekriteriet
• Tendenskriteriet (urvalskriteriet)
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Proveniens
Yttre ordning Inre ordning - strukturprincip
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Tillit och tredjepartsintygande

ARKIVMYNDIGHET
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Granska äkthet
• Ursprungskontroll
• Kontroll av behörighet



Arbetar vi med äkthet?
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.

Informationsinnehåll

Kontext  

Informationsbärare
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Informationsinnehåll
• Vem har upprättat/fastställt
• Kontrollera identitet
• Handlingen är fullständig och 

har inte blivit ändrad.
• Originalinnehåll –

representera samma 
bitsekvenser som när objektet 
skapades 

• Kan bevisa att förändringar 
inte uppstått i informations-
innehållet under bevarandet –
annars gallrad autenticitet

• Följa definierade procedurer 
från start, aktivt dokumenteras

• Två separata kopior på 
informationsobjektet

• Migrera separat och identiskt
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Kontext
Regler och styrning

Verksamhetslager

Informationslager

Informationsbärarlager

Process

Handling, informationsmängd

Hanterar information t ex program, 
format



Samtidskritisk
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• Kravställa, bevarandeplanera, styra Skapa förutsättningar
• Skapad av, metadata innehåll + kontextHandling skapas
• Arkivredovisning, rutiner, reglerKontext
• Ny metadata, kontrollera format, dokumentationVerksamhetssystem X
• Ny metadata, kontrollera format, dokumentationVerksamhetssystem Y
• Ny metadata, kontrollera formatMellanarkiv
• Ny metadata, kontrollera formatArkivmyndighet
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När säkras bäst autenticitet?
TID Start Ändring Arkivering Bevarande

Innehåll X X X X

Kontext X X X X

Databärare X X X X
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Demokratisk plikt

Säkra 
fakta

Nära till 
publicering

Förstå hur 
det funkar

Tänka 
kritiskt Källtillit

Källkritik

Bemöta 
med fakta
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Hur garantera och visa äkta fakta? 
ARKIV

Handling

Äkta

Metadata

Innehåll

Metadata

Kontext

Metadata

Byta

Metadata

Migrera

Allmän Arkiv

MYNDIGHET

”Verksamhetsinformation” ”Arkivinformation”

. . . . .
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Teknik-
utveckling

Utveckling, 
innovation

Juridik

Säkerhet

Verksamhet
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Samskapa

INFORMATIONS
-FÖRVALTNING

System-
veten-
skap Verksamhets-

utveckling

Kommunikation

Verksamhet/ 
informations-

ägare

Säkerhet för 
information

Juridik

Arkiv- och 
informations 

vetenskap



Tack!
För att du lyssnade


