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Yttrande över remissen Riksarkivets förslag till 
författningar (FormatE) 
 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) har beretts tillfälle att yttra sig över 
Riksarkivets remiss om nya författningar rörande tekniska krav vid 
framställning av elektroniska allmänna handlingar som ska ersätta 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska 
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:2. 
Remissen omfattar två föreskrifter samt underlag som tagits fram i det 
projekt som ligger till grund för förslagen. Dokumenten har kopplingar till 
varandra och kan inte läsas separat.  
 
Remissunderlaget är mycket omfattande och SPV anser att materialet 
dessutom är svårgenomträngligt rent språkligt och i sin uppbyggnad vilket 
riskerar att vi som remissinstans inte har kunnat yttrat oss över det 
Riksarkivet behöver.  
 
Synpunkter på författningsförslag 
SPV välkomnar en uppdatering av RA-FS 2009:2. En översyn av denna är 
efterlängtad.  
 
SPV har inga kommentar på innehållet i författningsförslagen. Det är inget 
innehållsmässigt fel på de ingående dokumenten och de visar på det gjorts ett 
omfattande och gediget arbete med att ta fram dessa föreskrifter. Däremot 
tycker vi inte att upplägget och sambanden mellan de olika dokumenten i 
remissen fungerar. Vår bedömning är att det omfattande materialet och alla 
hänvisningar dem emellan inte bidrar till efterlevnad av föreskrifterna. Vi 
befarar att det kan bidra till att fel format väljs. Inte avsiktligt utan genom 
tolkningsfel. Då syftet är att föreskrifterna ska implementeras korrekt finns 
ett arbete kvar att gör med att anpassa språk och struktur utifrån det 
ändamålet. 
 
Ett önskemål från vår sida är att föreskrifterna är självständiga. Att man inte 
ska behöva gå in i TeK för att kunna tolka ArK. Ett annat alternativ är att det 
finns samma rubriker i bilagorna till de båda författningarna så att det blir 
lättare att hoppa emellan.  
 
 



 2022-01-24 

 

2 (2) 

 
   

 

 

Synpunkter på föreskrifternas bilagor 
På det stora hela ser vi inga konstigheter innehållsmässigt i bilagorna, dock 
har vi följande frågor:   
 
ArK sid: 7 
• Enligt 1.1.2 Allmänna handlingar med databaser eller datauppsätt-

ningar: Vilka databasfrågor är det som avses, är det endast det som är 
framställda i form av SQL? Många system som används idag använder 
sig av Objekt-Relationell mappning som konverterar programkod till 
SQL i bakgrunden. 

• Enligt 1.1.3 Allmänna handlingar med datafiler: får det bara förekomma 
en punkt som skiljetecken för att signalera avgränsning i filnamnet? SPV 
bedömer att detta inte borde vara ett tekniskt hinder att istället se den 
sista förekomsten av en punkt i filnamnet som avgränsare till filändelser. 

 
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Humla efter 
föredragning av verksarkivarie Frida Sandgren. I beredning har Jonas 
Christiansson, it-arkitekt och Tomas Hellström, chefsarkitekt deltagit. 
Diskussioner har även förts med myndighetens chefer inom it-avdelningen.  
 
 
 
Maria Humla 
 
 
    Frida Sandgren 
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