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1. SAMMANFATTNING 

Delprojekt 7 (DP7) har haft i uppdrag att bedöma kvalitén i de av projekt eARD framtagna FGS:erna 
så att de ska vara tillämpbara i de sammanhang de avser, t ex i ett leveransförfarande mellan 
avlämnande organisation och mottagande arkivfunktion. Arbetet har genomförts i samarbete mellan 
Riksarkivet (RA) och 7 myndigheter som agerat piloter.  
 
DP7 hade genom sitt uppdrag uppgiften att utarbeta förslag på en test- och utvärderingsmetodik 
(TUM). Tanken var att denna skulle användas av de enskilda piloterna för att sedan utifrån 
erfarenheter modifieras och bli delprojektets förslag på utvärderingsmetodik. Under delprojektets 
gång visade det sig dock att de olika pilotmyndigheterna inte såg behov av TUM då de antingen hade 
interna metoder som de använde sig av eller så önskade de sig inte en så omfattande 
metodbeskrivning. Utifrån detta föreslår DP7 inte någon omfattande utvärderingsmetodik. Våra 
förslag är därmed allmänna metodrekommendationer.  
 
Testerna av FGS:ernas kvalitet i DP7 organiserades med metod och arbetssätt i ett antal delar vilket 
framgår av stycke 2.4. 
 
Den formella kontrollen skedde med inspiration från den officiella standardiseringsverksamheten 
(ISO, SIS). Genomgången av FGS:er visade på bra kvalitet ur ett formellt perspektiv. Det lämnas 
dock förslag på ett antal fall där framställningen skulle kunna göras tydligare och mer konsistent. 
Synpunkterna rör bland annat ytterligare begrepp som kan definieras, kravformuleringarnas 
utformning, olikheterna i specifikationstabellerna och förslag på förklarande figurer. 
 
Sammanlagt sju piloter har testat FGS:er varav sex har testat FGS ärendehantering och en FGS 
personal. Arbetet med att utföra testerna var inte inlagt i intresserade piloters verksamhetsplanering 
eller budget vilket gjorde att det inledningsvis fanns vissa svårigheter för dem att medverka i testerna 
då det i startskedet var oklart vad arbetet skulle innebära, hur stor arbetsinsats det skulle bli och 
därmed hur stora kostnader som skulle behöva täckas. Delprojektet hade inte möjlighet att stå för 
några kostnader inledningsvis men intresset för att delta i delprojektet växte när möjligheter till viss 
ekonomisk ersättning tillkom. En viktig erfarenhet från arbetet med piloterna är att planering, 
information och kommunikation i inledningsskedet ger ett smidigare testförfarande och underlättar 
kommande arbete. 
 
Piloterna har tillämpat FGS:er praktiskt och såväl export av information ur ett verksamhetssystem 
och paketering enligt FGS:er samt mottagning av dessa i mottagningsfunktionen hos RA och 
påföljande tekniska tester har visat på att FGS:erna går att använda. De inkomna testpaketen påvisade 
oftast ett antal fel men kom i allmänhet efter omsändningar att bli felfria. Kontrollen av det icke-
tekniska informationsinnehållet gjordes manuellt och kunde därför inte ske med samma precision 
men föranledde inga större anmärkningar.  
  
En enkät skickades till deltagande piloter för att utvärdera det arbete som utförts i delprojektet. Inga 
större problem togs upp i enkätsvaren men ett flertal förslag till förbättringar lämnades. Några 
intressanta uppgifter som framkom var att piloterna uppskattade den nedlagda tiden med testerna till i 
snitt ca 300 timmar. Den test- och utvärderingsmetodik (TUM) som tagits fram inom DP7 ansågs 
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vara alltför omfattande. Testerna uppfyllde förväntningarna och texterna i FGS:en uppgavs vara lätta 
att förstå. Den testade FGS:en ansågs av de flesta som användbar vid ett leveransförfarande. Några 
påtalar bristande kommunikationen, att avstämningsmöten saknas och att det var svårt att få kontakt 
med projektgruppen. Vissa exempel i FGS:en upplevdes som svåra att tyda och att illustrationer 
saknades. Någon anser att det inte skall finnas någon ”onödig” text i XML-schemat och att fler 
element skall inkluderas. Många viktiga och bra synpunkter inkom via enkätsvaren och de har lett till 
vidare utveckling och förbättringar av FGS:erna. Synpunkterna är också viktiga inför kommande 
samarbeten i arbetet med att ta fram nya FGS:er. 
 
I samband med pågående tester inom DP7 så fick projekt eARD frågan från SKL/SKI om projektet 
kunde bistå dem med testdata och efterföljande utvärdering för nyligen gjorda ramavtalsupphandling. 
Det samarbete som efterlystes skulle kunna generera resultat för bägge parter varpå önskan om delat 
ansvar och finansiering framfördes. Utvärdering skedde i samarbete mellan SKI och projekt eARD 
där SKI med hänsyn till gjord ramavtalsupphandling hanterade informationsutbyten med 
leverantörerna medan projekt eARD stöttade med tolkning och granskning av inkomna testsvar. 
Godkännande av leverantörer ansvarade SKI för. Erfarenheterna från samarbetet och utvärderingen 
visar på att samarbeten av detta slag är lyckosamma och bidrar effektivt till att uppnå ställda 
ambitionsnivåer och mål. Det finns i samband med genomfört arbete lärdomar och förslag på 
förbättringar att lyfta fram som exempelvis tydligare riktlinjer och avgränsningar vid testförfarande 
för att minska risker med felaktigt tolkningsutrymme. 
 
Som slutsats kan framföras att DP7:s arbete har gett viktiga synpunkter och bidrag för att utveckla 
och förbättra FGS:erna, ett arbetsresultat som antagligen inte hade kommit fram på annat sätt. 
Samtidigt är bedömningen utifrån DP7:s analyser och tester att FGS:erna tycks gå bra att använda i 
myndigheternas verksamhet. Dock kan en full bedömning inte ske förrän de tagits i bruk i praktisk 
verksamhet.  
 
Delprojekt 7 har genomfört sitt uppdrag och levererat resultaten till beställaren och 
förvaltningsorganisationen. 
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2. INLEDNING 

2.1 BAKGRUND 

Riksarkivet genomförde 2010 på uppdrag av E-delegationen förstudien E-arkiv och E-diarium i 
samverkan med E-delegationen, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting). I förstudien 
rekommenderades bland annat framtagande av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er). 
För att snabbt kunna påbörja arbetet med att ta fram förslag till FGS:er för e-arkiv och e-diarium 
uppmanade E-delegationen Riksarkivet att tillsätta och leda den föreslagna projektgruppen som fick 
benämningen eARD. Projekt eARD i sin tur har inneburit arbete i åtta delprojekt. 
 
Denna rapport avser delprojekt 7 (DP7), som inneburit utvärdering och tester av de FGS:er som tagits 
fram inom andra delprojekt. DP7 har haft i uppdrag att bedöma kvalitén i de av projektet framtagna 
FGS:erna så att de ska vara tillämpbara i de sammanhang de avser, t ex i ett leveransförfarande 
mellan avlämnande organisation och mottagande arkivfunktion. 
 
För ytterligare information om bakgrund och sammanhang, se ”Projektdirektivet för e-arkiv och e-
diarium” och ”Översiktlig beskrivning” båda publicerade på projektets webbplats.  
 

2.2 BESTÄLLARE 

Beställare av DP7 är Göran Kristiansson som är huvudprojektledare för projekt eARD. 
 

2.3 DELPROJEKTETS MÅL 

I eARD-projektets övergripande dokument återfinns följande målsättningar gällande DP7: 
 

 Ett pilotförfarande ska ske för verifiering av FGS:er för e-tjänsterna e-arkiv  
 Piloterna utarbetas hos en rad olika huvudmän för att kvalitetssäkra FGS:ernas användbarhet 
 FGS:erna testas och utvärderas i delprojekt 7 1  
 
 Delprojektet ska ta fram utvärderingsmetodik och testa utkasten till FGS:er med hjälp av 

piloter hos olika myndigheter.2 
 
 
DP7 gjorde följande tolkning och specificering av mål: 
 
Syfte och mål med DP7 
– ”ta fram en utvärderingsmetodik och testa FGS:er med hjälp av piloter” 
– ”verifiera specifikationernas användbarhet genom utvärdering.” 

 

                                                 
1 E-arkiv och e-diarium (eARD) projektplan, 2011-11-22 (dnr RA 13-2011/5329) 
2 E-arkiv och e-diarium (eARD) översiktlig beskrivning, 2012-01-14, publicerad på webbplatsen 
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Förväntat resultat DP7 
– teoretisk korrekthet i FGS:er ska vara av god kvalitet 
– praktisk tillämpning av FGS:er genom ett antal piloter ska vara godkänd 
– rekommenderad utvärderingsmetodik är framtagen för kommande FGS:er 

 

2.4 METOD OCH ARBETSSÄTT  

Inom DP7 gjordes följande konkretion av uppdraget: 
 
I. Utvärderingsmetodik (”ta fram en utvärderingsmetodik”)  
 
En utvärderingsmetodik skulle tas fram som initialt skulle tillämpas inom DP7 och utifrån de 
erfarenheter man fick modifieras allt eftersom till ett slutligt förslag. 
 
II. Bedöma FGS:erna (”testa FGS:er med hjälp av piloter” och ”verifiera specifikationernas 

användbarhet genom utvärdering”). 
 
FGS:ernas kvalitet skulle bedömas. Som en del i detta genomfördes ett antal praktiska testleveranser, 
s.k. piloter, med ett antal myndigheter. 
 
Kvalitetsbedömningen delades upp i följande: 
 

A. Bedömning av formell korrekthet i specifikation 

Arbetet genomfördes primärt genom en analys som utgick från checklistor från 
standardiseringsverksamhet. Även input från pilotarbete förekom. 

B. Praktisk tillämpning av specifikation genom ett antal piloter där SIP:ar tas fram utifrån FGS:er 

Arbetet med piloter kan delas upp i följande moment som gett olika input gällande FGS:er: 

1. Löpande kontakter med frågor och annat informationsutbyte 

2. Test av inkomna SIP:ar 

a. Tekniska tester 

i. Validering av XML-filer med metadata utifrån schema gällande paketspecifikation 
och leveranstypsspecifikation (Ärendehantering/Personal) 

ii. Kontroll av att ett antal uppgifter var korrekta eller tillåtna 

iii. Kontroll av att refererande filer finns i paket 

b. Innehållskontroll, redigerad form av metadatainnehållet för manuell kontroll   

3. Avslutande enkät till pilotmyndigheterna 
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2.5 AVGRÄNSNINGAR 

 
DP7 har endast genomfört tester av de specifikationer som tagits fram i DP3. 
 

2.6 LEVERANSER 

 
I DP7:s projektplan3 pekas tre leveranser ut som har hanterats enligt följande: 
 
 Tester av framtagna FGS:er är genomförda.  

Tillhörande dokumentation redovisas i denna rapport. 
 

 En preliminär utvärderingsmetod (TUM) togs fram.  
Överlämnas till beställare och förvaltningsorganisation 
 

 Utvärderingsrapport är framtagen. 
Utvärderingsrapporten är detta dokument som även fungerar som slutrapport 

 
Utvärderingsrapporten, som är DP7:s huvudleverans, innefattar redovisning av:  
 

 Metodöverväganden 
 Den formella kontrollen 
 Testpiloter allmänt 
 Resultat av de tekniska testerna 
 Resultat av innehållstesterna 
 Resultat av enkäterna 
 Erfarenheter från SKL/SKI-tester 

 
Som publicerade bilagor på projekt eARD:s webb finns: 
 

 DP7 Formell kontroll 
 DP7 Kompletterande information 
 Enkätsammanställning DP7 

 
Därutöver har följande levererats till beställaren samt förvaltningsorganisationen på Riksarkivet: 
 

 DP 7 Feedback (sammanställning från tester mm) 
 Testlogg (sammanställning av testerna) 
 Innehållskontroller 
 Enkätsvar 
 Den preliminära utvärderingsmetoden (TUM) 

 
                                                 
3 Projektplan DP7 Utvärdering och test av förvaltningsgemensamma specifikationer, 2012-03-15 (dnr 
RA 13-2011/5329) 
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2.7 BEROENDEN OCH SAMBAND 

Beroenden till andra delprojekt inom projekt eARD har existerat speciellt DP3 avseende 
framställningen av FGS:er. Likaså till piloternas resursplanering och den testmjukvara som behövde 
vidareutvecklas för den mottagningsfunktion Riksarkivet skulle bistå med. 
 

2.8 ORGANISATION OCH BEMANNING 

Projektorganisationens sammansättning har bestått av: 
 

 Annalena Olsson, Riksarkivet, HLA (delprojektledare) 
 Magnus Geber, Riksarkivet 
 Mattias Djupdahl, Riksarkivet 
 Björn Skog, ES Solutions 

 
Som piloter har myndigheterna Bolagsverket, Statens tjänstepensionsverk (SPV), 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Arbetsmiljöverket (AV), Växjö kommun, Västerås kommun och 
Region Skåne deltagit. I varje fall har arkivarier och oftast IT-personal deltagit. För några piloter har 
IT-leverantörer varit inblandade.  
 

2.9 DELPROJEKTETS FÖRLOPP 

Delprojektets uppstartsmöte hölls i Härnösand den 28 februari 2012. Deltagare var de myndigheter i 
Västernorrland som tidigare hade anmält intresse av att delta i delprojektet men även några från 
övriga landet. I det här skedet rådde ganska stor osäkerhet om vad testerna skulle innehålla och 
innebära för piloternas del. Ingen FGS var framtagen vid den tidpunkten. Deltagarna framförde också 
att de hade ett stort intresse för frågorna men att de såg svårigheter i att delta pga. ekonomi och 
tidsbrist. 
 
En planering upprättades som innebar en första omgång tester i Västernorrland och en senare omgång 
i andra delar av landet med kommuner, landsting och övriga myndigheter. Under våren kunde det 
dock konstateras att DP7 skulle komma att bli framflyttat eftersom delprojekten som tog fram 
FGS:erna behövde ytterligare tid. 
 
Arbetet i DP7 återupptogs i december 2012 med förnyade diskussioner om bl.a. målsättning och 
förväntat resultat för DP7. Ett omstartsmöte hölls den 24 januari 2013 i Härnösand med de 
myndigheter i Västernorrland som redan förut anmält intresse. Vid mötet förtydligades delprojektets 
mål och förväntade resultat, tidplan, presentation av färdigställda FGS:er, krav, nivå och val av test- 
och utvärderingsfall. Fokus vid mötet låg på att delprojektet skulle utföras i samverkan och att ett gott 
samarbete skulle krävas för att kunna genomföra testerna. 
 
Ytterligare två informations- och planeringsmöten hölls under våren 2013 med omkring fem 
myndigheter från Västernorrland. Vid dessa möten presenterades och diskuterades även förslag till 
Test- och utvärderingsmetodik (TUM) och förslag till testplaner. Under april/maj fastställdes att SPV 
och Bolagsverket tog på sej att medverka i DP7 som piloter och utföra tester. Under samma 
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tidsperiod hade SSM (Strålskyddsmyndigheten) anmält intresse av att delta och de kom också med 
som pilot i den första etappen liksom även Arbetsmiljöverket. 
 
En förutsättning för myndigheternas deltagande var att Riksarkivets mottagningsfunktion skulle 
kunna användas för test av de levererade uttagen. För detta ändamål krävdes en intern utveckling 
vilket också genomfördes under april och även senare under hösten.  
 
Under maj och juni hölls ytterligare möten (över tel.) med varje pilot i den första etappen. Dessa 
möten har framförallt innehållit frågor som rört uppstart av deras arbete samt uttagen och resultaten 
av dessa för respektive myndighet.  
 
I juni fick delprojektet löfte om resurstillskott samt att tiden för delprojektet därmed förlängdes med 
tre månader till 2014-03-31. I och med detta besked påbörjades ett intensivt arbete med att rekrytera 
fler piloter eftersom flera tidigare hade tackat nej till deltagande p.g.a. bristande resurser. 
 
Efter sommaren inleddes etapp två där Växjö kommun redan tidigare gett klartecken till att medverka 
som pilot. Region Skåne och Västerås kommun bestämde sig också för att delta som piloter i 
delprojektet och möten för att starta upp de tre nya piloterna genomfördes. Kontakter hölls 
fortlöpande även med andra myndigheter/organisationer för deltagande men under november 
avslutades arbetet med att rekrytera nya piloter 
 
Delprojektet har också varit delaktigt i att utarbeta och utvärdera tester i samarbete med SKL/SKI. 
Samarbete har också förekommit med andra delprojekt inom eARD.  
 
Under stora delar av projektet har mycket tid ägnats åt kontakter med tänkbara piloter.  En stor del av 
tiden har också gått åt till kontakter med piloterna inför testerna och under hela testförfarandet för att 
stödja dem i deras testarbete. Under hösten intensifierades arbetet i delprojektet då kontakter med de 
piloter som genomförde tester pågick samtidigt som nya piloter skulle knytas till projektet och några 
skulle också påbörja sina tester. De frågor som uppstått har främst rört testernas utförande samt i 
anknytning till analys och återkoppling av de SIP:ar piloterna levererat. 
 
Ett dokument med kompletterande dokumentation som var tänkt att stödja piloterna togs fram under 
hösten liksom en enkät för utvärdering av genomförda tester. Även övrig testdokumentation har 
uppdaterats löpande.  
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3. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas de resultat DP7 kommit fram till. 

3.1 METOD 

Som ett led i att utveckla en testmetod togs ett omfattande metoddokument fram benämnt Test- och 
utvärderingsmetodik (TUM). Tanken var att detta skulle användas av de enskilda piloterna för att 
sedan utifrån erfarenheter modifieras och bli delprojektets förslag på utvärderingsmetodik. 
 
Under delprojektets gång visade det sig att de olika pilotmyndigheterna inte såg behov av TUM. 
Antingen hade de interna metoder som de använde sig av eller så önskade de sig inte en så 
omfattande metodbeskrivning. Utifrån detta kommer inte DP7 att föreslå någon omfattande 
utvärderingsmetodik. Våra förslag kommer därför istället att ligga på mera allmänna 
metodrekommendationer. 
 
De komponenter som har använts av DP7 med formell kontroll och praktiska SIP-tester i piloter 
bedöms som lämpliga. De tekniska testerna kan, och behöver antagligen beroende på kommande 
FGS:ers struktur, utvecklas med mer avancerade testverktyg. Innehållskontrollerna är också viktiga 
och kan på samma sätt, beroende på kommande FGS:ers struktur, utvecklas och eventuellt delvis ske 
med tekniska testverktyg. Under testerna är det lämpligt att använda strukturerad loggning, t.ex. i 
Excel-ark. 
 

3.2 FORMELL KONTROLL 

Som utgångspunkt för de formella kontrollerna har använts två dokument från ISO och SIS. 
 

 ISO, How to write standards4 
 SIS, Exempel på checklistor för kvalitetskontroll taget från SIS-dokument5 

 
Utifrån dessa har ett antal aspekter valts ut som sedan granskats i de olika FGS:erna. De valda 
aspekterna är: 
 

 Använd vanligt språk 
 Titel 
 Innehållsförteckning 
 Förord, inledning, omfattning (scope) 
 Referenser 
 Begrepp och definitioner 
 Löpande text, struktur 
 Kravformuleringar, tekniska begrepp och tabeller 
 Tekniskt ramverk och modeller 

                                                 
4 Tips for standard writers, 2013, ISBN 978-92-67-10603-8 
5 (Samverkande GIS med ISO 19100 – en handbok om tekniskt ramverk för geografisk information), 
internt PM 
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 Bilagor 
 
Av de kommentarer som getts under de olika aspekterna kan vissa ligga på gränsen om det faller 
under ”formell” kontroll och en del saker omnämns delvis i andra dokument från DP7.  
 
Generellt är slutsatsen att FGS:erna ser bra ut utifrån ett formellt perspektiv. Dock framförs ett antal 
synpunkter på hur framställningen kunde bli tydligare och mer konsistent. Synpunkterna rör bland 
annat ytterligare begrepp som kan definieras, kravformuleringarnas utformning, olikheterna i 
specifikationstabellerna och förslag på förklarande figurer. 
 
Den formella kontrollen redovisas i bilagan ”DP7 Formell Kontroll”. 
 

3.3 PILOTER ALLMÄNT 

Sammanlagt sju piloter har deltagit varav sex har testat FGS ärendehantering och en FGS personal. 
Fyra myndigheter och två kommuner har testat FGS ärendehantering och ett landsting har testat FGS 
personal. Vissa svårigheter fanns för att få myndigheter/organisationer att medverka i testerna. I 
startskedet var det oklart vad arbetet skulle innebära, hur stor arbetsinsats och därmed hur stora 
kostnader som skulle behöva täcks. Delprojektet hade inte möjlighet att stå för några kostnader i 
början. Intresset för att delta i delprojektet växte allteftersom projektet gick vidare och möjligheter till 
ekonomisk ersättning kom till. 
 
De flesta av myndigheterna/organisationerna som deltog i testerna har haft stort behov av starthjälp 
från DP7. Detta gällde särskilt i början av delprojektet vilket till viss del kan bero på att 
informationen om vad som skulle görs och hur blev bättre efterhand samt att rutiner växte fram. 
 

3.4 TEKNISKA TESTER 

En förutsättning för myndigheternas deltagande var att Riksarkivets mottagningsfunktion skulle 
kunna användas för test av de levererade uttagen. För detta ändamål krävdes en intern utveckling 
vilket också genomfördes under april 2013 och även senare under hösten. 
 
En förutsättning för de tekniska testerna var att ha tillgång till ett testverktyg. I Riksarkivets 
mottagningsfunktion för arkivleveranser finns ett testverktyg. Det bygger på en paketspecifikation, 
liknande FGS-paket, men med vissa skillnader. Den bygger också på RA:s tekniska krav som är 
hårdare än FGS för paket. Likaså testar den databasleveranser, där det ännu inte finns en FGS, men 
har inga funktioner för test av FGS Ärendehantering eller FGS Personal. För att kunna använda 
verktyget måste det anpassas. Det blev i sig en ansträngning att få in den anpassningen i RA:s 
utvecklingsteams pågående aktiviteter och extra resurser behövde skjutas till. Det blev också ett 
övervägande av vad som skulle testas. Till slut kom vi fram till följande: 
 

 Validering av xml-filerna utifrån FGS för Paket, Ärendehantering och Personal 
 Kontroll av att ett antal värden i XML-filen för paket är tillåtna 
 Kontroll av att filtyp, filstorlek och checksumma stämmer 
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 Kontroll av att bifogade filer stämde överens med uppräkning och pekare i xml-filerna utifrån 
FGS för Paket, Ärendehantering och Personal 

 Uppgifter om antalet ärenden och handlingar i arbetslogg för kontroll 
 
Utvecklingsarbetet blev ganska forcerat. Vissa anpassningar behövde också göras under testernas 
gång, t.ex. gällande tillåtna värden där mjukvaran ursprungligen krävde RA:s krav gällande vissa 
metadatavärden. 
 
Flera av testerna fick göras om i omgångar då det förekom problem med uttag och mottagning även 
om problemen minskade allt eftersom. P.g.a. tids- och resursbrist och andra praktiska problem 
fullföljdes inte två piloter helt till felfria SIP:ar.  
 

3.5 INNEHÅLLSTESTER 

Innehållstesterna genomfördes genom manuell bedömning av informationsinnehållet i metadata-
filerna genom presentation av dem i redigerad form. Kontrollerna skedde med hjälp av XML-
mjukvaran Oxygen, särskilt dess GRID-läge och genom avstämning mot FGS-dokumenten. Om 
filerna var omfattande blev det mer av typen stickprovskontroll. Innehållet kunde ibland vara svårt att 
säkert bedöma utan kunskap om systemet och aktuell verksamhet. Bedömningen har därför kommit 
att vila på kontrollantens allmänkunskap om avsändaren och dess system. 
 
Resultatet har inte pekat på några stora felaktigheter. Några besynnerliga värden och oklarheter har i 
regel observerats i varje SIP. Bedömningen av dessa blir ju olika om SIP:en verkligen tagits fram 
genom direkt export från ursprungssystemet eller editerats manuellt. Några av fallen har klarats upp 
medan andra inte hunnit behandlas p.g.a. av tidsbrist. 
 
Vad gäller test-SIP från Region Skåne finns innehåll och tillämpning som kan tyda på vissa 
oklarheter och missförstånd vid framtagandet av specifikationen. Detta behöver följas upp. 
 
Innehållskontrollerna var nu ett arbete som i princip genomfördes helt manuellt. Vad gäller det 
fortsatta arbetet med FGS:erna bör man överväga i vilken mån det går att införa vissa automatiska 
kontroller vad gäller visst innehåll. Det skulle avsevärt öka hastigheten och möjliggöra totaltester 
även vid stora filer gällande det innehållet. 
 

3.6 ENKÄTER 

En enkät skickades ut för att utvärdera det arbete som utförts i delprojektet. Här följer en 
sammanställning och analys av de svar piloterna inkom med. Enkäten skickades ut till sju piloter och 
svar inkom från samtliga. 
 
Piloterna bemannades till lika delar med intern eller både intern och extern kompetens. Endast i ett 
fall användes enbart extern. Den nedlagda tiden varierar mellan 50 timmar och 527 timmar, vi 
uppskattar att den i snitt ligger någonstans omkring 300 timmar. Ett stort antal yrkesgrupper var 
inblandade i arbetet men vanligast har varit att projektledare, systemutvecklare, arkivarier deltagit. 
Alla uppger att de haft tillräckliga kunskaper, t.ex. i XML. 
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De flesta ansåg att projektgruppen för DP7 hade klargjort förutsättningarna för deltagande piloter. De 
som inte instämde efterfrågade större tydlighet. Hälften av piloterna upplevde också att de fått den 
hjälp de behövt från DP7, synpunkter finns på kommunikationen. De flesta anser att innehållet i 
Project Place inte har utgjort något större stöd i deras arbete. 
 
DP7 tog fram en test- och utvärderingsmetodik (TUM) och ingen av piloterna har svarat att de 
tillämpat den i någon större grad. Några hade egna rutiner och någon ansåg att den var för 
omfattande. Hälften av piloterna har haft någon egen form av testplaner. Eftersom de flesta inte har 
använt sig av TUM så fanns inte heller så många synpunkter på den. Piloterna ansåg att arbetet skulle 
ha klarats av med en mindre omfattande TUM.  
 
Testerna uppfyllde piloternas förväntningar förutom för en som svarat nej. Hälften av piloterna har 
använt en programmerad lösning och automatiserad rutin vid framtagande av SIP:en och hälften har 
gjort det i ingen eller ringa omfattning. Några övriga synpunkter som rör delprojektet var att möte för 
avstämning av detaljer borde ha genomförts och att det var svårt att få kontakt med DP7. 
 
De flesta uppger att texterna i FGS:en har varit lätta att förstå men att vissa exempel varit otydliga 
och att ”paket-fgs:en” var svårtydd. Några ansåg att det fanns behov av illustrationer och några 
önskade konkreta exempel (obligatoriska fält, nästlade egna element, SIP-struktur), exempelfiler. På 
frågan om det varit enkelt eller svårt att använda FGS:er kan svaret sammanfattas som både och 
(varken eller). Ingen av piloterna hade haft problem med att skapa en xml-fil. Övervägande delen av 
piloterna hade inte tagit med samtliga typer av uppgifter som skulle bevaras i SIP:en, två hade tagit 
med egna element. Det framgick inte helt klart vad de olika elementen/uppgifterna avsåg. På det stora 
hela gick det att fylla i samtliga obligatoriska värden och alla uppgifter gick att få in i SIP:en. 
Övervägande delen av piloterna anser att det fungerar att använda FGS:en vid ett leveransförfarande. 
 
Som önskemål till förändringar i FGS:erna nämns bl.a. att det inte ska finnas någon onödig text i 
XML-schemat, ett tekniskt dokument med enbart mappningar till xml:en. Inkludera fler element. 
 

 Övriga synpunkter och en sammanställning av enkäterna redovisas i bilaga 
”Enkätsammanställning”. 

  

3.7 SKL/SKI-TESTER 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört 
en ramavtalsupphandling som resulterat i ramavtalet E-arkiv 2013. I och med att SKI genom 
särskilda kontraktsvillkor ställde krav på FGS:er så hade leverantörerna fyra månader på sig att 
genomföra särskilda tester av dessa. Ramavtalsleverantörerna hade möjlighet att svara på avrop först 
efter att de inkommit med testprotokoll och fått ett godkännande av SKI på att de uppfyllt ställda 
krav. 
 
I samband med pågående tester inom DP7 så ställde SKL/SKI frågan till projekt eARD om projektet 
kunde bistå SKL/SKI med testdata och efterföljande utvärdering. Det samarbete som efterlystes 
skulle kunna generera resultat för bägge parter varpå önskan om delat ansvar och finansiering 
framfördes. 
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Då testdata som användes i DP7 skilde sig från de testdata som behövdes för SKL/SKI så beslöts det 
att framställa ny testdata som enbart utgick från FGS Paket i enlighet med de särskilda 
kontraktsvillkoren i ramavtalet E-arkiv 2013. Tre nya testfall togs fram; 1a) ett testpaket med 
medvetet införda fel, 1b) ett mer eller mindre felfritt testpaket och 2) ett testpaket som utgjorde en 
leverans från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv. Vad gäller 1) skulle eventuella fel rapporteras medan 2) 
skulle resultera i framtagande av ett nytt paket(DIP/SIP). Samordning och distribution till 
ramavtalsleverantörer svarade SKI för. 
 
Utvärdering skedde i samarbete mellan SKI och projekt eARD där SKI med hänsyn till gjord 
ramavtalsupphandling hanterade informationsutbyten med leverantörerna medan projekt eARD 
stöttade med tolkning och granskning av inkomna testsvar. Godkännande av leverantörer ansvarade 
SKI för. 
 
Erfarenheterna från utvärderingen visar på att samarbeten av detta slag är lyckosamma och bidrar 
effektivt till att uppnå ställda ambitionsnivåer och mål. Det finns i samband med genomfört arbete 
följande lärdomar och förslag på förbättringar att lyfta fram: 
 

 det tolkningsutrymme som fanns i beskrivningen av testförfarandet hade gått att reducera 
genom tydligare riktlinjer och avgränsningar 

 på liknande vis hade tydligare beskrivningar i gjord ramavtalsupphandling om beroenden till 
FGS:er kunnat förenkla och minskat tolkningsutrymme i gjord utvärdering 

 det finns utrymme för förbättrade test granskningar, exempelvis genom att på plats e.d. 
förevisas det tillvägagångssätt leverantörerna använder för att genomföra testerna. Detta har 
inte gjorts i denna utvärdering vilket kan påföras som en risk att det inte bevisligen 
genomförts på det sätt leverantörerna angivit. 

 
SKL/SKI-testerna föranledde också vissa leverantörer att vända sig direkt till eARD-projektet med 
principfrågor och synpunkter. Detta gav också viktigt input. 
  
Sammantaget var samarbetet med SKL/SKI lyckosamt och lärdomarna ovan kan vidarebefordras till 
förvaltningsorganisationen hos Riksarkivet. 
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4. SLUTSATSER 

Utifrån genomförda aktiviteter inom DP7 kan vi konstatera följande: 
 

 Att kunna bedöma kvaliteten i en FGS har visat sig innebära en blandning av automatiserade 
och manuella inslag. Där möjlighet finns bör automatiserade rutiner tillämpas för att på så vis 
agera effektivt. Där manuella inslag är av värde är exempelvis vid kvalitetskontroller. På det 
hela taget är det värdefullt att i god tid planera för vilka bedömningar man önskar göra, vilka 
tillämpningar man önskar av standardiseringar och behoven av manuella och automatiserade 
inslag. DP7 har genom sitt arbete också kunnat påvisa behov av förädlingar av framtagna 
FGS:er. Det är ofta synpunkter som normalt inte behandlas vid en vanlig remisshantering, 
något som också skett vad gäller FGS:erna. Genom DP7:s praktiska arbete med FGS:erna har 
aspekter kommit fram och förhållanden behandlats som inte annars lär ha skett. Det 
föranleder oss att uppfatta arbetet som gjorts som värdefullt då det lett till att FGS:ernas 
kvalitet och teoretiska korrekthet kan ha förbättrats. 
 

 FGS:erna har tillämpats praktiskt i DP7 av deltagande piloter och såväl export av information 
ur ett verksamhetssystem och paketering enligt FGS:er samt mottagning av dessa och 
påföljande tester har visat på att FGS:erna går att använda. Hela bedömningen av 
användbarhet kanske dock kan påvisas först när de tagits i bruk hos olika 
myndigheter/organisationer och när det finns mer erfarenhet av att använda dessa. 
 

 En utvärderingsmetodik är lämplig att använda men behöver inte var så omfattande i sin 
utformning. Det kan också skilja sig från fall till fall hur den ska tillämpas och det är viktigt 
att inte förglömma att flera parter oftast är involverade i framställning av en FGS. 

 

5. BILAGEFÖRTECKNING 

Bilagor som hänvisas till i rapporten är följande: 
 

 DP7 Formell kontroll 
 DP7 Kompletterande information 
 Enkätsammanställning DP7 

 
 
 


