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Skolforskningsinstitutets remissvar 
FormatE 

Sammanfattning 
Skolforskningsinstitutet är generellt sett positiv till en normering av val 
av metoder och materiel för framställande av elektroniska handlingar. 
Författningsförslagen ställer krav på mycket resurskrävande insatser för 
att kunna tillämpas och efterlevas. Det riskerar att få orimliga 
konsekvenser framför allt för små men också medelstora myndigheter. 
Remissunderlaget är svårt att överblicka och språket till vissa delar 
otillgängligt. Skolforskningsinstitutet föreslår att Riksarkivet bearbetar 
underlaget och remitterar förslagen igen.  

Synpunkter på förslagen  
Skolforskningsinstitutet är tveksam till att alla elektroniska handlingar 
som framställs ska uppfylla kraven på beständighet oavsett om de är 
allmänna eller ej, och ha förutsättning för arkivbeständighet även om de 
inte ska arkiveras för bevarande. Författningsförslagen kan leda till att 
myndigheter undviker att ta fram elektroniska handlingar och 
produkter som är motiverade ur ett verksamhetsperspektiv genom att 
de inskränker möjligheten att välja teknik, program eller metod.  

Skolforskningsinstitutet delar Riksarkivets uppfattning att verksam-
heterna kan behöva införskaffa och använda specifika material vid 
framställningen av elektroniska handlingar. Vi befarar dock att det kan 
leda till krav på mycket resurskrävande insatser för små och medelstora 
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myndigheter och utökat behov av specialiserad kompetens inom 
upphandling och it.  

Författningsförslagen riskerar att leda till en väsentlig ökning av 
förvaltningen i myndigheterna, bland annat avseende dokumentation, 
mätning och kontroller av elektroniska handlingars format.  

Remissunderlaget är mycket omfattande, språkligt otillgängligt och i 
vissa avseenden är förslagen svåra att tolka. För att de slutliga 
författningarna ska kunna tolkas och tillämpas, är det nödvändigt med 
tydliga vägledningar och stöd från Riksarkivet. 

Skolforskningsinstitutet föreslår mot bakgrund av ovanstående syn-
punkter att Riksarkivet bearbetar underlaget och remitterar förslagen 
igen. I detta ärende har kanslichef Eva Wallberg beslutat efter 
föredragning av registrator/administratör Monica Odevik.  

 

För Skolforskningsinstitutet 

Eva Wallberg  
Kanslichef 


	Skolforskningsinstitutets remissvar FormatE
	Sammanfattning
	Synpunkter på förslagen


