
Arkivering av
sociala medier
från aktivism till allmänna
handlingar – tankar om
varför och exempel på hur



Livscykelmodell för webbarkiv

https://archive-it.org/

Bragg, Hanna et al (2013)

https://archive-it.org/
http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/archiveit_life_cycle_model.pdf
http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/archiveit_life_cycle_model.pdf
http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/archiveit_life_cycle_model.pdf


Vision/mål
Klargör målet med Arkiveringen.



Allmänna handlingar
Sveriges Kommuner och Landstings promemoria, Sociala medier och handlingsoffentligheten (2010)

Det sociala mediet som ”fenomen” bör bevaras som en

ögonblicksbild genom att man återkommande bevarar

delar av det sociala mediet under en vald tidsperiod.

https://web.archive.org/web/20150601162205/http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Sociala_medier.pdf


Forskning
https://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/corpus

https://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/corpus


Att äga sin data
Några exempel:

 



Dokumentation av nuet?
STOCKHOLM 2017



Livet efter detta?
Become virtually immortal

 

http://eterni.me/

http://eterni.me/


Riskhantering
Identifiera de risker som det kan
innebära att arkivera Sociala medier



Användarvillkor

Instagram

"Vi förbjuder användning av spindlar,

cachning och annat automatiserad tillgång till

innehåll på tjänsten, inklusive men inte

begränsat till användarprofiler och foton

(förutom sökmotorer eller andra tekniker som

används av sökmotorer som har Instagrams

uttryckliga tillstånd)."

"... Du samtycker till att följa alla lagar, regler

och riktlinjer (t.ex. på statlig, regional och

lokal nivå) som gäller för din användning av

tjänsten och ditt innehåll.. , t.ex.

upphovsrättslig lagstiftning."



Användarvillkor

Facebook

"Du får inte samla in användares innehåll

eller uppgifter, eller på annat sätt skaffa

åtkomst till Facebook, via automatiserade

metoder (t.ex. harvester-robotar, robotar,

spindlar eller scrapers) utan vårt tillstånd."

"Du ska följa alla gällande lagar när du

använder eller kommer åt Facebook."



Användarvillkor

Twitter

"crawling the Services is permissible if done in

accordance with the provisions of the

robots.txt file"

"If you provide Content to third parties, including downloadable

datasets of Content or an API that returns Content, you will only

distribute or allow download of Tweet IDs and/or User IDs.

You may, however, provide export via non-automated means

(e.g., download of spreadsheets or PDF files, or use of a “save as”

button) of up to 50,000 public Tweets and/or User Objects per

user of your Service, per day."



Användarvillkor

Robots.txt
# Every bot that might possibly read and respect this file.

User-agent: *

Allow: /*?lang=

Allow: /hashtag/*?src=

Allow: /search?q=%23

Disallow: /search/realtime

Disallow: /search/users

Disallow: /search/*/grid

Disallow: /*?

Disallow: /*/followers

Disallow: /*/following

# Wait 1 second between successive requests. See ONBOARD-2698 for details.

Crawl-delay: 1     



Användarvillkor

Robots.txt

# Notice: Crawling Facebook is prohibited unless you have express written

# permission. See: 

User-agent: ia_archiver

Disallow: /

Disallow: /ajax/

Disallow: /album.php

Disallow: /checkpoint/

Disallow: /contact_importer/

Disallow: /feeds/

Disallow: /file_download.php

Disallow: /hashtag/

Disallow: /l.php

http://www.facebook.com/apps/site_scraping_tos_terms.php

http://www.facebook.com/apps/site_scraping_tos_terms.php


Upphovsrätt

Du äger allt innehåll och all information som du publicerar på

Facebook... 

...För innehåll som skyddas av upphovsrätten,  ger du oss...

en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, royaltyfri,

global licens att använda allt Skyddat innehåll som du

publicerar på eller i anslutning till Facebook...

...licensen upphör att gälla när du tar bort ditt Skyddade

innehåll eller ditt konto, förutsatt att innehållet inte delats

med andra som inte tagit bort det.



Andra utmaningar

Webbsidor är komplexa objekt med många beroenden



Bevarande
Besluta om hur bevarandet av det
insamlade materialet ska ske



Format
Vanliga format vid webbarkivering
 
 

Format Beskrivning

(X)HTML Märkspråk för hypertext (RA-FS 2009:2)

XML Märkspråk som används för att utbyta data (RA-FS
2009:2)

JSON Textbaserat format som används för att utbyta data

PDF/A-1 (RA-FS 2009:2)

ARC/WARC Containerformat för paketering av arkiverade
webbsidor

MAFF Containerformat för paketering av arkiverade
webbsidor



WARC
Warc-records, kan vara av typerna:

warcinfo
response
resource  
request
metadata
revisit
conversion
continuation



WARC
Exempel på WARC

WARC/1.0
WARC-Type: response
WARC-Target-URI: http://www.archive.org/images/logoc.jpg
WARC-Warcinfo-ID: <urn:uuid:d7ae5c10-e6b3-4d27-967d-34780c58ba39>
WARC-Date: 2006-09-19T17:20:24Z
WARC-Block-Digest: sha1:UZY6ND6CCHXETFVJD2MSS7ZENMWF7KQ2
WARC-Payload-Digest: sha1:CCHXETFVJD2MUZY6ND6SS7ZENMWF7KQ2
WARC-IP-Address: 207.241.233.58
WARC-Record-ID: <urn:uuid:92283950-ef2f-4d72-b224-f54c6ec90bb0>
Content-Type: application/http;msgtype=response
WARC-Identified-Payload-Type: image/jpeg
Content-Length: 1902

WARC/1.0
WARC-Type: warcinfo
WARC-Date: 2006-09-19T17:20:14Z
WARC-Record-ID: <urn:uuid:d7ae5c10-e6b3-4d27-967d-34780c58ba39>
Content-Type: application/warc-fields
Content-Length: 381
software: Heritrix 1.12.0 http://crawler.archive.org
hostname: crawling017.archive.org
ip: 207.241.227.234
isPartOf: testcrawl-20050708
description: testcrawl with WARC output
operator: IA_Admin
http-header-user-agent:
Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.4.0 +http://crawler.archive.org)
format: WARC file version 1.0
conformsTo:
http://www.archive.org/documents/WarcFileFormat-1.0.html
WARC/1.0
WARC-Type: request
WARC-Target-URI: http://www.archive.org/images/logoc.jpg
WARC-Warcinfo-ID: <urn:uuid:d7ae5c10-e6b3-4d27-967d-34780c58ba39>
WARC-Date: 2006-09-19T17:20:24Z
Content-Length: 236
WARC-Record-ID: <urn:uuid:4885803b-eebd-4b27-a090-144450c11594>
Content-Type: application/http;msgtype=request
WARC-Concurrent-To: <urn:uuid:92283950-ef2f-4d72-b224-f54c6ec90bb0>
GET /images/logoc.jpg HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.10.0)
From: stack@example.org
Connection: close
Referer: http://www.archive.org/
Host: www.archive.org
Cookie: PHPSESSID=009d7bb11022f80605aa87e18224d824

WARCINFO

REQUEST

RESPONSE



MAFF
MOZILLA ARCHIVE FILE FORMAT
http://maf.mozdev.org/maff-specification.html

+ ZIP

http://maf.mozdev.org/maff-specification.html


JSON
Javascript object notation

{
  "feed": {
    "data": [
      {
        "created_time": "2017-05-16T08:43:07+0000",
        "message": "Är du nyfiken på hur Göteborg växer? Besök utställningen Hela Göteborg!
Göteborg är en stad som växer, snabbt och mycket. Just nu pågår en stor satsning att göra Göteborg till en tätare, skönare, närmare och grönare storstad, en hållbar stad som är öppen för världen. Vill du veta mer så besök utställningen på Stadsbiblioteket som pågår mellan 18 maj och 1 juni. Här visas det växande Göteborg med digitala rundturer, virtuella promenader, föredrag, debatter och information. Utställningen berättar om hur, och varför staden växer, om aktuella och kommande stadsbyggnadsprojekt och att Göteborg växer med eftertanke och omtanke.

Mer information och detaljerat program hittar du på https://stadsutveckling.goteborg.se/helagoteborg"
        "story": "Göteborgs Stad added an event.",
        "id": "297953796980527_451460041868143"
      },
      {
        "created_time": "2017-05-15T13:47:16+0000",
        "message": "Ge oss ett par minuter av din tid – och dina åsikter! Scandinavium och Lisebergshallen är en del av Göteborgs evenemangsområde och ska ersättas av nya arenor. Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde? 
Välkommen att besöka oss i stadens container. 
Du träffar oss på olika platser i Göteborg. 

17 maj kl 13-17 vid Netto, Backa-Röd
18 maj kl 13.00-19.00, utanför Frölunda Torg
20 maj kl 13.00-17.00, Gustaf Adolfs Torg
24 maj kl 11.00-16.00, vid Tuve Torg
30 maj kl 10.00-18.00, i Nordstan
31 maj kl 10.00-18.00, i Nordstan

Eller tyck till i formuläret på https://stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet",
        "story": "Göteborgs Stad added an event.",
        "id": "297953796980527_1355639631191261"



Åtkomst
Besluta om och isåfall hur
tillgängliggörandet av det arkiverade
materialet ska ske.



Vad kan tillgängligöras?

Av upphovsrättsliga skäl kan det vara omöjligt att
publicera sina webbinsamlingar på det publika
internet.

©



Med vilken teknik?

Web Archive Player



Värdering/Urval
Vilka specifika webbkanaler ska
bevaras ?



Urvalskriterier
Allt som är tillgängligt via Internet från de myndigheter
Regionarkivet är arkivmyndighet för…
 
förutom:

 interna webbsidor
 lösenordsskyddade webbsidor
 databaser bakom webbformulär



Urvalskriterier
Alla stadens externa digitala
kanaler ska registreras.



Datafångst
Hur bevarandet ska gå till, vilka
verktyg ska användas, vilka filformat
ska arkiveras m.m.



Scraping, Crawling
Samma lika, men skillnad

Crawling - Iterativt hitta länkar och göra något med dom.  

Scraping - Extrahera (specifik) data från webbsidor och göra något med den



Crawling inte bästa sättet
Det vanliga verktygen funkar dåligt eller inte alls

Heritrix
HTTrack



De enklaste lösningarna

+ Arkivsäkert

+ Kräver Inga särskilda kunskaper
+ Kräver Ingen särskild utrustning

PDF

- Ostrukturerad data
- Begränsade presentationsmöjligheter

+ Sannolikt ok utifrån TOS
+ Bevarar utseende



De enklaste lösningarna

+ Hyfsat Arkivsäkert

+ Kräver Inga särskilda kunskaper
+ Kräver Ingen särskild utrustning

MAFF

- Data strukturerad efter utseende
- Begränsade presentationsmöjligheter

+ Sannolikt ok utifrån TOS
+ Bevarar utseende och upplevelse



WARCPROX

+ Hyfsat Arkivsäkert

- Kräver särskilda kunskaper
- Data strukturerad efter utseende

+ Bra presentationsmöjligheter

+ Sannolikt ok utifrån TOS
+ Bevarar utseende och upplevelse



WARCPROX
As a service

http://www.webrecorder.io/


Skrapning av webbsidor
+ Arkivsäkert

- Kräver särskilda kunskaper

+ Data strukturerad efter vad det representerar

+ Skräddarsydda presentationsmöjligheter

- Datastruktur kan ändras när som helst
- Strider med största sannolikhet mot TOS

- Bevarar inte utseende

+ Data strukturerad efter vad det representerar



Skrapning av API:er
+ Arkivsäkert

- Kräver särskilda kunskaper

+ Data strukturerad efter vad det representerar

- Bevarar inte utseende

- Datastruktur kan ändras när som helst
- Strider med största sannolikhet mot TOS

https://github.com/DocNow/twarc

Twitter:

+ Skräddarsydda presentationsmöjligheter

https://developers.facebook.com/tools/explorer/
Facebook:

https://github.com/DocNow/twarc
https://developers.facebook.com/tools/explorer/


Tack för uppmärksamheten

Kontakt:

andreas.segerberg@arkivnamnden.goteborg.se

mailto:andreas.segerberg@arkivnamnden.goteborg.se

