
Vad är en FGS?

FGS:er beskriver krav på märkning och paketering av informa-
tion vid överföring mellan olika system och från verksamhets-
system till e-arkiv. De kan även användas som underlag för ut-
veckling av e-arkivtjänster.

FGS:er, kan antingen bestå av egna specifikationer eller referera 
till andra självständiga och frivilliga standarder. Standarder är 
inte alltid tillräckligt detaljerade för att fungera som utveck-
lingsspecifikation eller för att möjliggöra interoperabilitet mel-
lan oberoende implementeringar. Det kan därför behövas sär-
skilda anpassningar av existerande standarder för att passa den 
svenska förvaltningens behov. Dessa specifikationer kan behö-
va innehålla profiler ur standarder eller kombinationer av stan-
darder och specifika tillägg för att uppnå ställda krav. Det kan 
även finnas behov av att inkludera testspecifikationer, krav på 
certifieringsprov eller liknande för att säkerställa funktion och 
interoperabilitet. 

Kontakta oss

Information om arbetet med FGS:er 
hittar du på vår webbplats:
www.riksarkivet.se/fgs-earkiv

Du kan även nå oss via e-post: 
ra-fgs@riksarkivet.se
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Är FGS:er tvingande?

FGS:erna om e-arkiv och e-diarium vänder sig till den offentli-
ga förvaltningen, både statliga myndigheter, kommuner och 
landsting, men även till leverantörer av system och tjänster. 
FGS:er beräknas bli ett viktigt verktyg i myndigheters informa-
tionsförsörjning. Användningen av FGS:er kommer att innebä-
ra besparingar för statsförvaltningen eftersom arbetet med ut-
veckling av e-tjänster underlättas och effektiviseras. 

FGS:erna är frivilliga, men de kan ges styrande eller bindan-
de status genom hänvisning från andra dokument, t.ex. upp-
handlingsunderlag eller föreskrifter.

Riksarkivets roll

Riksarkivet beslutar och förvaltar fr.o.m. den 1 juli 2014 de 
FGS:er inom e-arkivområdet som projektet eARD tagit fram 
och kommer även att utveckla nya FGS:er. Arbetet kommer 
som tidigare att ske i samverkan med andra aktörer inom of-
fentlig sektor. 

Till förvaltningsorganisationen knyts ett förvaltningsråd 
som leds av riksarkivarien. Förvaltningsrådet kommer att bestå 
av högst tolv medlemmar från myndigheter, kommuner och 
landsting. Arbetet med FGS:er samordnas av en ny funktion, 
FGS-funktionen, vid Riksarkivet. Själva utvecklingsarbetet 
kommer att bedrivas i olika projekt. Riksarkivet kommer även 
att samverka med Statens servicecenter i deras regeringsupp-
drag att utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. 

Tidplan 

Vi kommer att börja arbetet med att ta ställning till de föreslag-
na FGS:erna samt att göra nödvändiga justeringar innan de be-
slutas och ges ut i en första formellt beslutad version. Därefter 
kommer vi att se över behovet av att utveckla nya FGS:er.   

Läs mer

Förslag till FGS:er finns på projektet eARDs hemsida: 
• http://riksarkivet.se/e-arkiv
Om förvaltningsgemensamma tjänster inom offentlig sektor 
kan du läsa på E-delegationen hemsida:
• http://www.edelegationen.se/Nationella-utvecklingsinsat-

ser/Forvaltningsgemensamma-tjanster/
Om upphandlingen av ett ramavtal för e-arkiv inom Sveriges 
kommuner och landsting: 
• http://www.skl.se/
Om utveckling av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv:
• http://www.statenssc.se/

”Det ska vara enkelt att återsöka, 
återanvända och arkivera informa-
tion hos offentliga myndigheter 
oavsett var och hur informationen 
lagras.”


