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Agenda

13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell                                                     
13:10 Moderator för dagen Björn Skog                                        
13:15 Bakgrund till projektet Caspar Almalander                                                   
13:30 SKL och eARD: betydelse av FGS för upphandling Anna Gillquist                                
13:50 Vad är en FGS Caspar Almalander                                         
14:05 Projektets resultat Magnus Geber, Mats Berggren, Caspar Almalander                                              
14:30 Fika   
14:50 Projektets resultat (fortsättning)  Magnus Geber, Mats Berggren, Caspar Almalander                       
15:15 E-delegationen och eARD Cecilia Bredenwall                                                    
15:30 Förvaltningsorganisation Torbjörn Hörnfeldt                                                     
15:45 Frågestund   
16:00 Avslutning   
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Mötets öppnande

• Riksarkivarie Björn Jordell 
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Moderator för dagen

• Björn Skog, ES Solutions 
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Bakgrund eARD

• Caspar Almalander, bitr projektledare eARD
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Vision

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 

 E-delegationen, SOU 2011:27                            
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Bakgrund eARD
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”Det är inte jag.”



Bakgrund eARD
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Bakgrund eARD

• Förstudie 
• Behov 

• kunskap, forskning 
• insyn, demokrati 
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Bakgrund eARD

• Enkla rutiner 
• Underlätta anslutning e-arkiv och e-diarium  
• Gemensamma verksamhetsstöd 

• Förvaltningsgemensamma specifikationer 
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Bakgrund eARD

• Betänkande E-delegationen SOU 2011:27 

•  … ”ger Riksarkivet i uppdrag att ha övergripande ansvar för vidareutveckling och 
förvaltning av de förvaltningsgemensamma specifikationer som utarbetas inom 
delegationen och som ska utgöra underlag för de gemensamma tjänsterna” 

• … ”ger Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att stegvis införa gemensamma 
tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter”
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Vision

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 

 E-delegationen, SOU 2011:27                              

Det ska vara enkelt att 

återsöka, återanvända och arkivera information 

hos offentliga myndigheter 

oavsett var och hur informationen lagras 

 Förstudie e-arkiv och e-diarium                                  
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SKL och eARD

• Anna Gillquist, projektansvarig
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Vad är en FGS

• Caspar Almalander, bitr projektledare eARD
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Informationsflöde

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(mellanarkiv)

Arkiv 
(slutarkiv)
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Informationsflöde och FGS

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(mellanarkiv)

Arkiv 
(slutarkiv)FGS FGS
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FGS, vad det är

Information
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FGS, vad det är

Information Metadata

20140609 eARD informationsmöte IT-leverantörer



FGS, vad det är

Information Metadata
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FGS, vad det är

Information MetadataMetadata
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• Bygger på 

• METS 

• EAC-CPF 

• EAD 

• PREMIS 

• … 

• ”MoReq 2010 inspirerad”

FGS, vad det är
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FGS hierarkisk struktur

bas

leveranstypspecifikation

FGS  
för  

typ x

FGS  
för  

typ x2

FGS  
för  

paketstruktur

FGS  
för  

ärende-
hantering

FGS  
för  

personal
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FGS-er, syfte

• förenkla utveckling, upphandling och införande av 
enhetliga lösningar 

• att underlätta sökning och återanvändning av 
information i handlingar och ärenden 

• enkelt, flexibelt → minska tid och kostnaderna
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Grundläggande 
interoperabilitet

Förutsättningar för samverkan: vägledningar, 
standarder, arkitektur, semantik, m m

Mjuk  
infrastruktur

Förvaltningsgemensamma specifikationer 
(eARD)

Grundläggande 
tjänster

e-Arkiv Kommunikation Säkerhet 

e-Tjänster Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, m m 

Bakgrund eARD
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OAIS modell
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Projektets resultat

• Magnus Geber, projektkoordinator eARD 
• Mats Berggren, Riksarkivet 
• Caspar Almalander, bitr projektledare eARD
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DP3: FGS för e-arkiv

• Projektledare Karin Bredenberg, Riksarkivet
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DP7: test och utvärdering FGS

• Projektledare Annalena Olsson, Riksarkivet 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DP5: FGS för e-diarium 

• Projektledare Roger Löfgren, CSN 
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DP5: FGS för e-diarium 

• Diarium och/eller registrering 

• MoReq2010 
• Empirisk systeminventering 
• Resultat
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• MoReq 2010 
• avgränsning DP5

DP5: FGS för e-diarium 
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Record service 
Tjänsten följer grundläggande principer om hur 
information ska lagras i till exempel filer och databaser, 
inklusive möjlighet till aggregering.



• Systeminventering 
• 22 diarieföringssystem / ärendehanteringssystem 
• gemensamma nämnare 

• Input till delprojekt 3, FGS för e-arkiv  

DP5: FGS för e-diarium 
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DP5: FGS för e-diarium 
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• Delprojektets resultat 
• Delrojektrapport 
• Bilaga 1 Nivåer och generella metadata i FGS för e-diarium 

• Bilaga 2 Nivåer i FGS för e-diarium 
• Bilaga 3 Sammanfattande beskrivning av MoReq 2010 
• Bilaga 4 Systeminventering DP5 
• Bilaga 5 Jfr system-metadata och kontextuell metadata för ärendehantering 

• (Tillägg: Bilaga 1 Introduktion till MoReq2010)

DP5: FGS för e-diarium 
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Projektledare Håkan Sundberg, AdviceU / Mittuniversitetet
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Vägledning 
• standarder och metadata 
• beskrivning FGS 
• tillämpa FGS:er 
• exempel
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Funktionella krav 
• definition e-arkiv  

• funktionella krav för e-arkiv 
• följer OAIS
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DP4/6: leveranshandledning

• Anslutningsguide 
• ny version Sambruk 

• PAIMAS baserad (*) 
• utreda 
• specificera 
• överföra 
• godkänna

(*) Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard
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DP4/6: leveranshandledning

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(mellanarkiv)

Arkiv 
(slutarkiv)

FGSmetadata
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DP2: Nyttorealisering

• Projektledare Tero Päivärinta, Luleå Tekniska Universitet
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DP2: Nyttorealisering

• E-delegationens Vägledning för nyttorealisering 
• ”Virtuella” praktikexempel 
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DP2: Nyttorealisering

• Nyttorealisering 
• Identifiera nyttor 
• Specificera nyttor 
• Planera 
• Realisera 
• Uppföljning
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DP2: Nyttorealisering

• Effektkedja

SATSNING

KRÄVER REALISERAR BIDRAR TILLDRIVER

KONKRETISERAS I KRÄVERGENERERARKRAVSTÄLLER

MÖJLIGGÖRARE UTVECKLINGS-
INSATSER FÖRÄNDRINGAR NYTTOR VERKSAMHETS-

MÅL
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 1: fördjupning nyttoanalys e-arkiv Kronoberg/Blekinge
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 2: fördjupning nyttoanalys och kostnader i uttag ur lönesystemet

20140609 eARD informationsmöte IT-leverantörer



DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 3: fördjupning nyttoanalys i överklagande av detaljplan
Möjliggörare	  	  	  Utvecklingsinsatser Förändringar Nyttor Effektmål

Studie:	  Kan	  
detta	  lösas	  med	  
befintliga	  
system	  	  i	  dag?

Beslut	  &	  
mandat:	  
digitalisera	  
överklagan

Studie:	  
Evaluera
FGS	  (ärende)

FGS	  ärende
(leverans	  till
arkiv)

Standardisera	  
leverans-‐ och	  
mottagelse-‐
prosesser	  av	  
ärendedata

Digital	  ärende-‐
hantering	  mellan	  
kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol	  (om	  
överklagan)

Standardisera	  &	  
utveckla	  FGS	  
(ärende)	  för	  
interoperabilitet
mellan	  kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol

Avskaffa	  
pappers-‐
handlingar

Kostnads-‐ och	  
tidsbesparingar	  
(inte	  skriva	  ut,	  
paketera,	  posta,	  
skanna)

Återkoppling	  
(diarienr.,	  
beslut)	  till	  
kommunen

Bättre	  
kundservice	  i	  
kommunen

Snabbare	  
ärende-‐
hanterings-‐
process

Snabbare	  
planprocess

Säkrare	  
process	  
(Länsstyrelse	  
får	  säkert	  alla	  
handlingar)
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 3: fördjupning nyttoanalys i överklagande av detaljplan    (fortsättning)
Möjliggörare	  	  	  Utvecklingsinsatser Förändringar Nyttor Effektmål

Studie:	  Kan	  
detta	  lösas	  med	  
befintliga	  
system	  i	  dag?

Beslut	  &	  
mandat:	  
digitalisera	  
överklagan

Standardisera	  
leverans-‐ och	  
mottagelse-‐
processer	  av	  
ärendedata	  
(anpassat	  
integration	  
mellan	  systemer i	  
dag;	  flera	  
kommuner)

Digital	  ärende-‐
hantering	  mellan	  
kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol	  (om	  
överklagan)

Avskaffa	  
pappers-‐
handlingar

Kostnads-‐ och	  
tidsbesparingar	  
(inte	  skriva	  ut,	  
paketera,	  posta,	  
skanna)

Återkoppling	  
(diarienr.,	  
beslut)	  till	  
kommunen

Bättre	  
kundservice	  i	  
kommunen

Snabbare	  
ärende-‐
hanterings-‐
process

Snabbare	  
planprocess

Säkrare	  
process	  
(Länsstyrelse	  
får	  säkert	  alla	  
handlingar)
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DP1: Begreppslistan

• Projektledare Caspar Almalander, Eskilstuna kommun
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DP1: Begreppslistan

• Projektintern 
• Enhetlig begreppshantering 
• Definition och förklaring 

• Länk: http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls
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http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls


DP1: Begreppslistan
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E-delegationen och eARD

• Cecilia Bredenwall, E-delegationen  
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Förvaltningsorganisation FGS

• Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet 
 

• Länk: www.riksarkivet.se/fgs-earkiv 
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Frågestund
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Kontakt

Caspar Almalander 
Projektledning eARD 
!
Tel.073 - 950 42 10 
Epost caspar.almalander (at) eskilstuna.se

Värdefullt material 
www.riksarkivet.se/e-arkiv 
www.riksarkivet.se/fgs-earkiv 
www.skl.se/e-arkiv 
www.edelegationen.se
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