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Bevara sociala medier
– Facebook och Youtube
Det finns ett stort behov av att kunna bevara information som publiceras i digitala
mediekanaler. För de flesta plattformar behövs numera inga djupa tekniska förkunskaper för
att kunna ladda ned den publicerade informationen. Den här artikeln är första delen av två
som är tänkt att fungera som praktiska handledningar för dig som vill bevara informationen
i dina sociala mediekanaler. Först ut är en handledning för bevarande av Facebooksidor och YouTube-videos. Instagram och Twitter beskrivs i nästa nummer av Arkiv.
Text: Michael Krikorev IT-arkivare, Archiwwwe

FACEBOOK

På Facebook finns det olika möjligheter att nå ut till användare, till exempel
via annonsering eller genom att skapa grupper och Facebooksidor. En del
tjänsteleverantörer erbjuder robotiserad insamling av ditt publicerade innehåll
på Facebook, vilket kan bryta mot Facebooks användarvillkor. Med en enkel
manuell metod som inte bryter mot användarvillkoren kan du själv genomföra
uttag som kan lagras i till exempel ett earkiv eller på en filserver. Det här
avsnittet visar hur du begär ett uttag av innehållet på en Facebooksida.
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1.

Hitta till sidan du vill hantera
Som administratör av en Facebook-sida har du åtkomst
till funktioner och tjänster för hämtning av data. På din
startsida hittar du länkar till de sidor du hanterar under
"Dina sidor". Klicka på den sida du vill hantera.

3.

Sidinställningar – Ladda ned sida
När listan med sidinställningar har laddats hittar du
alternativet "Ladda ned sidan", nästan längst ned i
högerspalten. Klicka på den länken för att gå vidare i
processen.

5.

2.

Hantera sida – inställningar
Nu har du har hamnat på startsidan för hantering av den
Facebook-sida som du har valt. Klicka på "Inställningar"
som finns längst ned till vänster på sidan.

4.

Ladda ned din sidinformation
– Välj filalternativ och information att ladda ned
Här kan du välja olika alternativ för din nedladdning.
Börja med att välja filaternativ. Välj formatet "HTML",
mediekvalitet "Hög" och datumintervallet "Hela tiden".
Under rubriken "Välj information att ladda ned" låter du
samtliga alternativ vara markerade.

Mejl: En kopia av sidan är redo
När ditt arkiv är klart för hämtning får du ett mejl med
instruktioner om hur du laddar ned arkivet. Klicka på länken
"Tillgängliga filer" i mejlet för att komma till sidan för nedladdning.
Scrolla ned till botten på sidan, och klicka på knappen
"Begär en nedladdning". Du ska nu ha fått ett mejl med
information om att en fil är på väg att skapas.

7.
6.

Tillgängliga filer – Ladda ned
Klicka på knappen "Ladda ned" och ange ditt lösenord.
Filen som är i zip-format sparas nu på din dator i en mapp
som du själv väljer.

Öppna den nedladdade zip-filen
För att öppna och titta på arkivet extraherar du först filerna
genom att högerklicka på den nedladdade zip-filen och
välja "Extrahera här". När filerna har packats upp kan du
dubbelklicka på filen "index.html" för att visa ditt arkiv i en
webbläsare.
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YOUTUBE

Youtube ägs av Google och du kan enkelt hämta ut filer via tjänsten
"Google Takeout" som du når på adressen takeout.google.com. Tänk på
att videofiler kan vara stora och ta tid att ladda ned och packa upp. Filer
na från Youtube levereras i formatet MPEG4. Säkerställ att du är inlog
gad på ett konto som har åtkomst till de filer som ska laddas ned. Om du
inte kommer åt filerna via din valda profil, kontrollera om ni använder er
av ett varumärkeskonto (Brand Account), i så fall behöver du byta till den
kontoprofil som användes vid uppladdningen av filerna.

Scrolla sedan ned till slutet på sidan och markera "YouTube
och YouTube Music". Låt de förvalda alternativen vara
markerade och klicka på knappen "Nästa steg".

1. Google Takeout – Välj vilka uppgifter som ska omfattas
På startsidan för Google Takeout kan du välja vilken information du vill exportera. Som ett första steg klickar du på
"Avmarkera alla" under rubriken "Välj vilka uppgifter som ska omfattas".

Under rubriken "Frekvens" kan du välja mellan att "Exportera
en gång" eller att "Exportera varannan månad i ett år". Vi
väljer att exportera en gång.

2.

Google Takeout – Välj filtyp, frekvens och mål
Under rubriken "Visningsmetod" kan du välja hur du vill
hämta dina filer; antingen via en länk som skickas till
din e-post eller att filerna ska placeras i en molntjänst
som Google Drive, OneDrive eller Dropbox. I det här
exemplet väljer vi "Skicka en hämtningslänk via e-post".

Under rubriken "Filtyp och filstorlek" låter vi de förvalda
alternativen ".zip" och storleken "2 GB" stå kvar. Det innebär
att arkiv med många och/eller stora filer kan komma att delas
upp i flera zip-filer.
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Tänk på att …
…uttagsprocessen förändras i de olika
plattformarna över tid, varför den här
handledningen snabbt kan komma att bli
utdaterad. Uppdaterade handledningar
finns att ladda hem på archiwwwe.com.

5.

3.

Mejl: Din Google-data kan nu
laddas ned
När ditt arkiv är klart för hämtning
får du ett mejl med instruktioner om
hur du laddar ned arkivet. Klicka
på knappen "Ladda ned dina filer"
i mejlet för att komma till sidan för
nedladdning och hantering av
exporter.

4.

Hantera exporter – Hämta
Klicka på knappen "Hämta" för
att ladda ned filen till din dator.

Öppna nedladdade zip-filer
För att öppna och titta på innehållet i de nedladdade zip-filerna extraherar du innehållet genom att högerklicka på
filen och välja "Extrahera här". När filerna har packats upp kan du dubbelklicka på filen "läsbart_arkiv.html" för att visa
metadata om ditt arkiv i en webbläsare. Videofilerna ligger i en mapp som heter "videoklipp", där ligger också en fil som
heter "Videometadata.csv" som innehåller metadata som titel, beskrivning och publiceringsdatum.
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