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1. INLEDNING 

Detta dokument är en del av delrapporterna från delprojekt 3 ”Metadata och e-tjänster för e-arkiv” 
inom projektet ”e-arkiv och e-diarium – förvaltningsgemensamma specifikationer” (eARD). Denna 
delrapport avser delleveransen ” FGS för leveranstypen ärendehantering” och samtidigt ges en 
bakgrund till delprojekt 3. För utförligare information om projektet som helhet hänvisas till det 
överordnade dokument som har tagits fram inom projektet1. 
 

1.1 UTGÅNGSPUNKT 

Projektet ”e-arkiv och e-diarium – förvaltningsgemensamma specifikationer” (eARD) leds av 
Riksarkivet och har E-delegationens uppmaning att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS) för e-arkiv och e-diarium. I projektdirektivet anges under avsnitt två ”Projektmål” följande:  
 
Projektets syfte är således i första hand att utarbeta FGS:er inom området e-diarium och e-arkiv som 
kan användas av kommersiella aktörer, statliga myndigheter, kommuner och landsting för att 
upphandla, utveckla och tillhandahålla e-tjänster för e-arkiv och e-diarium. 
 
Projektmålet är allmänt hållet, men inom projektet har det gjorts en prioritering av vilka FGS:er för e-
arkiv som det är mest angeläget att utarbeta. FGS:er för leverans till e-arkiv har prioriterats framför 
att ta fram FGS:er innehållande funktionella krav för e-arkiv. Projektet har prioriterat FGS:er för 
leveranser eftersom gemensamma specifikationer för leveranser är avgörande för att säkerställa 
överföring av information från verksamhetssystemen till e-arkivet. Gemensamma specifikationer för 
leveranser till e-arkiv är också nödvändiga för att uppnå interoperabilitet mellan e-tjänster för e-arkiv. 
Den första som togs fram var ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” som specificerar paketstruktur och 
viss metadata för leveranser till e-arkiv. 
 
Denna FGS beskriver de generella metadata som finns för leveranstypen ärendehantering. 
 
Det finns en särskild FGS för arkivredovisning. Denna FGS för leveranstypen ärendehantering 
relaterar på olika nivåer till begrepp i arkivredovisningen. 
 
FGS:er som tas fram inom projektet kommer fortlöpande att göras tillgängliga via Riksarkivets 
webbplats på följande adress: http://www.riksarkivet.se/e-arkiv 
 
Hur FGS:erna ska förvaltas efter projektets avslutande är ännu inte beslutat. Det krävs en 
förvaltningsorganisation för att underhålla de framtagna FGS:erna och för att besluta om nya FGS:er. 
Hur denna förvaltningsorganisation ska se ut är under utredning inom projektet eARD och mer 
information finns i det överordnade dokumentet. 
 

                                                 
1 Det överordnade dokumentet för projektet går att finna via http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
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1.2 MÅL 

För projektet som helhet förklaras och beskrivs projektmålen utförligt i det överordnade dokumentet 
för projektet. Målet med att ta fram FGS:er för e-arkiv är att skapa möjlighet att säkra 
informationsförsörjningen nu och i framtiden. Denna ”FGS för leveranstypen ärendehantering” 
används tillsammans med ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” för att skapa en komplett e-arkiv 
lösning. 
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2. DELPROJEKT 3 ”METADATA OCH E-TJÄNSTER FÖR E-ARKIV” 

Nedan följer en beskrivning av delprojektets leverans av leveranstypen Ärendehantering skriven 
utifrån delprojektets projektplan. I avsnittet lyfts enbart delarna som gäller denna leverans fram. Mer 
information går att återfinna i projektplanen samt ”Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-
arkiv”. 
 

2.1 BESTÄLLARE 

Huvudprojektledare för projektet e-arkiv och e-diarium, Göran Kristiansson är beställare av 
delprojekt 3. 
 

2.2 Projektmål 

Delprojektet ska ta fram nationella anpassningar av internationella metadatastandarder och FGS:er 
som är den tekniska beskrivningen av kraven för ett antal delar. Den fullständiga listan redovisas i det 
överordnade dokumentet. 
 

2.3 LEVERANSER 

Delprojektet ska leverera ett antal FGS:er tillsammans med anpassade scheman för de 
metadatastandarder som används. För varje del kommer det vara samma typ av leverabler. 
 

2.3.1 Leveransförteckning 

Leveransen avseende ärendehantering kan delas i följande leverabler: 
 

• FGS för leveranstypen ärendehantering 
• XML-schema, schemat är en uttolkning av FGS:en 
• Exempel 
• Delrapport avseende arbetet med leveranstypen ärendehantering 

 
Leverablerna kan beskrivas på följande sätt: 
 

• FGS:en är det dokument som innehåller den textuella beskrivningen av kraven. Formellt är en 
FGS att se som en rekommendation, och innehållet utgör inte tvingande krav. En utförligare 
beskrivning av vad en FGS är samt statusen för ”FGS för leveranstypen ärendehantering” ges 
i det överordnade dokumentet för projektet eARD som helhet. 

• XML-schema är de regler som ett XML-dokument följande den framtagna FGS:en kan 
validera emot. 

• Exemplen visar hur data levererat enligt ”FGS för leveranstypen ärendehantering” beskrivs i 
ett XML-dokument. 



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Mats Berggren, Karin Bredenberg, Lisa 
Hammar & Elin Jonsson 

IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 7(34) 

Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 

 

• Delrapport beskriver arbetet och genomförda val 
 
Dessa delar kommer att levereras vid samma tillfälle. 
 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 

Delprojektet kommer inte att specificera mappningsdokument. Mappningsdokument är de dokument 
som talar om var fält i systemet skall placeras när man följer de anvisningar som ges i FGS:en. 
Delprojektet kommer endast att ta fram generella FGS:er och generella scheman. 
 

2.5 BEROENDEN OCH SAMBAND 

“FGS för leveranstypen ärendehantering” har beroenden till leveransen från delprojekt 5. Men, 
beroenden till e-delegationens projekt ”Mina ärendeöversikter” samt arbetsgrupp NIF 
(Interoperabilitets Ramverket) har identifierats. 
 

2.6 GODKÄNNANDEKRITERIER 

FGS:en skickas på remiss enligt hantering beskriven i stycke 2.8.1 ”Remissarbetet” samt det 
överordnade dokumentet. Den första remissomgången kommer att bearbetas till ett slutresultat i 
version 1 som levereras till projektledare Göran Kristiansson och biträdande projektledare Caspar 
Almalander. 
 
Leveransen godkänns av huvudprojektledare Göran Kristiansson. 
 

2.7 ORGANISATION OCH BEMANNING 

2.7.1 Projektorganisation 

Karin Bredenberg, Riksarkivet är delprojektledare för DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv. 
 
Projektgrupp: 
 
Anna Andersson, CSN 
Jan Aspenfjäll, Konsult 
Lisa Hammar, SMHI 
Elin Jonsson, Växjö 
Tobias Lundberg, R7e-arkiv 
Caspar Almalander, Eskilstuna 
Mats Berggren, Riksarkivet 
Karin Bredenberg, Riksarkivet 
 
Referensgrupp: 
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Personer i denna lista är den kontaktperson som delprojektet har. Varje referent får använda egna 
kontakter till hjälp med att besvara remisser. Även projektgruppen deltar i referensgruppen. 
 
Anna Andersson, CSN 
Roger Löfgren, CSN 
Caspar Almalander, Eskilstuna 
Samuel Lindeborg, Falkenberg 
Anna Liljefors, FK 
Johan Fritzon, FK 
Katrin Askergren, FK 
Martin Johansson, FK 
Magdalena Nordin, Karlskrona 
Stina Degerstedt, KB 
Fredrik Ulfhielm, Konsult 
Jan Aspenfjäll, Konsult 
Henrik Erngren, MSA  
Petter Björkstrand, MSA 
Lars Wahlund, Pensionsmynd. 
Andreas Ljung, Pensionsmynd. 
Anna Ekström, R7e-arkiv 
Tobias Lundberg, R7e-arkiv 
Christer Atterling, Region Skåne 
Kerstin Belin, Region Skåne 
Tero Ahola, Region Skåne 
Annalena Olsson, RA 
Désirée Veschetti Holmgren, RA 
Göran Kristiansson, RA 
Lina Marklund, RA 
Magnus Geber, RA 
Mats Berggren, RA 
Marie Westberg, Skatteverket 
Anders Söderlind, Stockholms Läns Landsting (SLL) 
Enes Ramovic, SLL 
Sara Öberg , SLL 
Victoria Johansson, SLL 
Lisa Hammar, SMHI 
Caroline Törngren, SPV 
Maria Eriksson-Sundström, SPV 
Holger Eklund, SSA 
Pontus Värmhed, Tillväxtverket 
Sven Jonsson, Uppsala 
Elin Jonsson, Växjö 
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Till den större referensgruppen efter leverans av version 1 kommer även Riksarkivets Division för 
offentlig informationshantering, övriga delprojekts deltagare samt styrgruppen för projektet knytas. 
 

2.8 ARBETSSÄTT OCH METOD 

Arbetet med att ta fram ”FGS för leveranstypen ärendehantering” har genomförts på följande sätt: 
 
Delprojekt 5 har tagit fram en specifikation av metadata och funktioner, vilken ligger till grund för 
den tekniska specifikationen. Arbetet för delprojekt 3 startades med ett inledande möte tillsammans 
med projektledaren för delprojekt 5. Vid mötet diskuterades de framtagna specifikationerna och 
metadata. Efter det har arbetet bestått i att kort presentera de manualer och riktlinjer som legat till 
grund för arbetet i delprojekt 5, samt att utreda hur de framtagna specifikationerna och metadata skall 
hanteras.  
 
Arbetet har bedrivits på distans, kontakt mellan deltagarna har upprätthållits via projektplatsen, mail 
och möten på Riksarkivet. 
 
FGS:en har skickats ut på remiss och förvaltningen av denna FGS skall bestämmas inom ramen för 
huvudprojektet (delprojekt 8). 
 

2.8.1 Remissarbetet 

FGS samt dess delrapport med bilagor kommer att remissas i två steg. Det första remissteget sker 
internt inom DP3 och dess projektdeltagare samt de i delprojektet redan utsedda referenterna. Alla 
inlämnade synpunkter sammanställs och inarbetas men inga kommentarer om behandling av 
inlämnade synpunkter skickas ut. Metoden är vald för att snabbt kunna få fram ett arbete med hög 
kvalité men också ge möjlighet till att snabbt leverera en första version. Efter att leverans av den 
första versionen har skett kommer ett andra remissteg att ske. Till steg två kommer samtliga i 
projektet, projektets styrgrupp men även andra som vill ge kommentarer få möjlighet att lämna sina 
synpunkter under två månader. Att dela upp remisshanteringen på detta sätt kommer att leda till att 
kvalitén ökar samt att fler får möjligheten att vara med och påverka. 
 
Arbetet i delprojektet bedrivs med hjälp av återkoppling från flera av delprojekten däribland 
delprojekt 7 som handlar om tester. Dessa återkopplingar kommer att leda till justeringar i både FGS 
och utbytesformat vilket ger att under projektets gång kommer flera versioner av båda att publiceras.  
Mer information om remisshantering och återkoppling mellan delprojekten går att återfinna i det 
överordnade dokumentet 
 

2.9 RISKANALYS 

Med tanke på tidsramarna för delprojektet och när i tid det ligger med ett flertal ledigheter (t.ex. jul 
och nyår) är den största riskfaktorn svårigheter i att samla projektdeltagarna, få in synpunkter från 
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referensgrupp och försening av leverans som följd. Med detta följer också en risk för bristande 
kvalitet om det blir svårt att sammanföra alla deltagare och nyttja kompetenserna. 
 
En riskfaktor är möjligheten för projektdeltagarna att kunna avsätta tid till projektet. 
 
En annan riskfaktor är bristande kvalitet pga att ett mer gediget arbete skulle behöva göras för att 
kunna utvärdera och ta fram underlag för hur en FGS skrivs. Det finns få exempel på hur en FGS ska 
vara utformad, vilket gör att utarbetandet av FGS:er för arkivverksamhet men även i andra 
sammanhang på längre sikt försvåras. Arbetas en egen mall för hur en FGS ska se ut i detta projekt 
kan det bli merarbete att vid senare tillfälle arbeta om den befintliga FGS:en till en längre fram 
rådande nationell standard för hur FGS:er utformas.  
 
Det är även viktigt i arbetet med FGS:en att avstämning görs med andra e-delegations projekt. 
Exempelvis det arbete som pågår inom Mina ärendeöversikter, E-legitimationsnämnden och FGS:en 
för Spridnings- och hämtningssystem (SHS) som förvaltas av Försäkringskassan. Denna avstämning 
med andra e-delegationsprojekt kan få en försening av leverans som följd. 
 



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Mats Berggren, Karin Bredenberg, Lisa 
Hammar & Elin Jonsson 

IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 11(34) 

Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 

 

3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

I detta avsnitt föreslås att ”FGS för leveranstypen ärendehantering” ska beslutas. FGS:en för 
leveranstypen ärendehantering avser sammanfattningsvis att 
 

• Vid leverans till ett e-arkiv används ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” som den 
sammanhållande FGS:en för en digital leverans 

• Vid en leverans av leveranstypen ärendehantering används ”FGS för leveranstypen 
ärendehantering för beskrivning av den specifika leveranstypen 

 
Förslag till beslut av beställaren är: 
 
Att delrapporten avseende en förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen 
ärendehantering godkänns och därmed även medföljande bilagor. 
 
Med detta beslut lämnas ansvaret för den fortsatta hanteringen av dessa frågor över till Riksarkivets 
projekt ”e-arkiv och e-diarium” (eARD). 
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4. VAL OCH ÖVERVÄGANDEN 

Detta kapitel ger en beskrivning och motivering av de val och överväganden som är gjorda i arbetet 
med ”FGS för leveranstypen ärendehantering”. 
 

4.1 TERMER OCH SPRÅKBRUK 

Delprojektet har valt att använda de begrepp och termer som definieras i ordlistan som tagits fram 
inom projektet och som kommer att publiceras offentligt i samband med att FGS:erna börjar 
publiceras. 
 
Den tillhörande FGS:en följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request for 
Comments (RFC) 21192 med avseende på att detta är en standard som beskriver hur man formaliserar 
användandet av kraven i form av orden MÅSTE, BÖR och KAN. 
 

4.2 REFERENSER 

De referenser som är använda i delprojektets ”FGS för ärendehantering” är: 
 

• Befintliga svenska tillämpningar 
• Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management), ISO 154893 
• Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för 

dokumentation (records), ISO 230814 
• E-dok5 
• E-delegationen6 
• Model Requirements Specification for the Management of Electronic Records, MoReq27 
• Modular Requirements for Records Systems, MoReq20108 
• SÄHKE29 
• Noark 510 
• NSW Standard on digital recordkeeping, Australien11 
• ICA Reqs (ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management 

Systems), ISO 16175-1-3:201012 

                                                 
2 http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
3 http://www.iso.org 
4 http://www.iso.org 
5 Informationen gällande e-Dok och toppledarforum hämtad från delprojekt 5. 
6 http://www.edelegationen.se/ 
7 http://www.moreq2.eu/moreq2 
8 http://moreq2010.eu/pdf/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf 
9 http://www.arkisto.fi/se/saehke2-maeaeraeys/ 
10 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5 
11 http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeeping-manual/rules/standards/digital-
recordkeeping 
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• Universal Archiving Module (UAM), Estland13 
 

4.3 BESKRIVNING AV ANVÄNDA STANDARDER OCH SPECIFIKATIONER 

I kommande avsnitt beskrivs de olika referenserna samt även andra standarder som används i ”FGS 
för ärendehantering”. Val samt beslut motiveras i kapitel 4.4 ”Slutsatser”. Observera att kapitel 4.3 är 
skrivet av olika författare vilket gör att språkbruk samt översättningar kan skilja. 
 
En liten förklarande text om record:  
I kommande texter används begreppet ”record”. Vi har inget bra svenskt namn på ”record”. Ett 
förslag är verksamhetsinformationsobjekt, i DP5 handling, ett annat från boken ”E-arkivera rätt”14 är 
dokument, se boken för ytterligare information. I följande texter används ordet record ofta som 
synonom. På samma sätt används orden dokumenthanteringssystem och ärendehanteringssystem för 
att beteckna ett ”records system” som är ett system som samlar och registrerar 
verksamhetsinformation. 
 

4.3.1 Befintliga svenska specifikationer och tillämpningar 

Det finns ett antal specifikationer och tillämpningar vilka delprojektet har granskat.  
 
På landstingssidan har Stockholms Läns Landsting (SLL), Region Skåne och R7 e-arkiv15, tagit fram 
ett antal specifikationer, bland annat rörande vårdinformation och ärendehantering/diarium. Dessa 
parter har idag ett samarbete rörande framtagande av specifikationer och har tagit fram grunden till 
”FGS för Personal”. De framtagna formaten åtföljs av ett XML-schema16. 
 
Det finns även tillämpningar hos till exempel Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 
Skatteverket med flera. Inom Pensionsmyndigheten används formatet e-Dok (beskrivs längre fram) 
som validerar data med hjälp av en DTD17. På Försäkringskassan och Skatteverket hanteras sådana 
mängder data att användandet av ett XML-schema för att validera informationen påverkar 
hanteringen negativt. Detta medför att man ser att man kan använda FGS:erna vid leverans till 
arkivmyndigheten men inte i den dagliga verksamheten för leverans till det egna e-arkivet.  
 

                                                                                                                                                                     
12 http://www.iso.org 
13 http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/principles-standards-guidelines/ 
14 Katrin Askegren m fl, ”E-arkivera rätt. Sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS”, 2009, s 
20 
15 Landstingen i Örebro, Sörmland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Värmland, Uppsala och Jönköping. 
16 XML-schema, http://sv.wikipedia.org/wiki/XML_Schema  
17 DTD, http://sv.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition  
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4.3.2 Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) ISO 15489 

ISO 15489-1 fungerar som en vägledning för att implementera dokumenthantering (records 
managment) och innehåller en teoretisk modell för införande av sådana system.18 Standarden 
omfattar hantering av dokument19, oavsett format eller media, men inkluderar inte hantering av 
arkivhandlingar på arkivinstitutioner20. Det mesta i ISO 15489-1 går att applicera direkt på svenska 
myndigheter, med undantag för rekommendationer gällande registrering och gallring. Standarden 
omfattar samtliga steg i dokumenthantering: 
 

• fastställa riktlinjer och regler 
• fördela ansvar och befogenheter 
• skapa och främja tillämpningen av rutiner och riktlinjer 
• tillhandahålla olika tjänster i samband med hantering och användning av dokument 
• utforma, införa och administrera särskilda dokumenthanteringssystem, samt 
• integrera dokumenthanteringen i verksamheten och dess processer 

 
Standarden fastställer fyra grundpelare som kännetecknar korrekta dokument; autenticitet, 
tillförlitlighet, integritet och användbarhet. Dessa grundpelare presenterar klart och tydligt vilka krav 
en organisation måste kunna ställa på sina dokument för att uppnå kontinuitet, legalitet och 
tillförlitlighet i verksamheten. Standarden poängterar ingående nyttoaspekten av, och lägger fram 
argument för, en ordnad dokumenthantering. Enligt ISO 15489-1 bör verksamheten ta fram en policy 
för dokumenthantering, baserad på en analys av verksamheten. Policyn bör fastställa och 
dokumentera riktlinjer för verksamhetens dokumenthantering, ”syftet med en policy bör vara att 
skapa och ta hand om autentiska, tillförlitliga och användbara dokument, som kan stödja funktioner 
och åtgärder i verksamheten så länge som det behövs”21. Verksamheten bör också besluta om vilka 
dokument som bör hanteras av dokumenthanteringssystem.  
 
Enligt ISO 15489-1 bör dokument bevaras ”för att tillgodose nuvarande och framtida 
verksamhetsbehov, uppfylla lagstiftningens krav, samt tillgodose nutida och framtida behov för 
interna och externa intressenter”22. Ett dokumenthanteringssystem bör enligt ISO 15489-1: 
 

• ordna dokumenten så att de avspeglar upphovsmannens verksamhet 
• skydda dokumenten från obehörig ändring eller gallring 
• rutinmässigt fungera som den främsta källan till information om åtgärder som beskrivs i 

dokumenten, och  
• ge omedelbar åtkomst till alla relevanta dokument och tillhörande metadata 

                                                 
18 SS-ISO 15489-1: 2001, s 10 
19 Definition enl SS-ISO 15489-1: 2001; ”(generellt) information eller objekt som kan hanteras som en enhet”, 
”(specifikt) handling: information som en organisation eller en person skapat, mottagit och bevarat som verifiering eller 
information, för att uppfylla lagstiftningens krav eller i den löpande verksamheten”. 
20 Definition enl SS-ISO 15489-1: 2001 som ”arkivmyndighet, arkivsystem, organisationer eller system som ansvarar för 
att samla in, bevara, vårda och göra arkivhandlingar tillgängliga och som beslutar om gallring”. 
21 SS-ISO 15489-1: 2001, s 9 
22 SS-ISO 15489-1: 2001, s 16 
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Syftet, enligt ISO 15489-1, med att införa dokumenthantering är att uppnå en standardisering av 
riktlinjer och metoder för dokumenthantering för att säkerställa att alla dokument hanteras och 
skyddas på lämpligt sätt, ”och att den information de innehåller kan återsökas på ett effektivare sätt 
med hjälp av standardiserade rutiner”23. 
 

4.3.3 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - 
Metadata för dokumentation (records) ISO 23081 

ISO 23081 är en standard som ger riktlinjer för att skapa, hantera och använda metadata och förklarar 
de principer som styr dessa metadata. ISO 23081 är en internationell standard och en guide till att 
förstå, införa och använda metadata inom ramen för ISO 15489. Standarden behandlar betydelsen av 
metadata i affärsprocesser och de olika roller och typer av metadata som stödjer verksamheten och 
arkiveringsprocessen. Den är också ett ramverk för att kunna hantera dessa metadata. Den definierar 
inte en obligatorisk uppsättning av metadata, eftersom dessa metadata kan skilja sig i detalj beroende 
på organisation. Däremot pekar den på de viktigaste befintliga typerna av metadata i linje med kraven 
i ISO 15489. Denna del av ISO 23081 sätter en ram för att skapa, hantera och använda metadata och 
förklarar de principer som styr dem. 
 
ISO 23081 består av 3 delar: 

• Del 1 beskriver själva principen av standarden, det vill säga hur man standarden fungerar. 
• Del 2 beskriver hur den ska implementeras. 
• Del 3 handlar om hur man testar och utvärderar metadataset mot de principer som beskrivs i 

del ett. 
 
Detta innebär att denna standard ger en vägledning till hur man ska resonera vid val av metadata, men 
den hjälper också till att säkerställa att man uppfyller metadatakraven för samtliga definierade 
metadatatyper som beskrivs i standarden. Standarden tar upp metadata ur flera olika perspektiv för att 
belysa att det kan finnas mer en ett syfte för att skapa metadata. När man nyttjar denna standard så 
skall de metadata man tar fram kunna hänföras till minst ett av dessa syften eller typer av metadata. 
Kan man inte göra de bör man fundera på varför dessa metadata finns med. Nedan beskrivs kortfattat 
de perspektiv på informationshantering som har betydelse för metadata. 
 
Ur ett affärsperspektiv, det vill säga har betydelse ur ett affärsmässigt perspektiv, där målet är att 
antingen uppfylla myndighetens uppgifter eller, för ett vinstdrivande företag, att säkra affärer med 
deras kunder. 
 
Ur ett bevarandeperspektiv för att kunna bevara handlingar över långtid. När de gäller bevarandet så 
finns det två olika perspektiv på detta: dels teknisk metadata för att överhuvudtaget kunna spara filen 
och dels administrativ metadata som till exempel strukturell metadata för att sätta handlingen i ett 
sammanhang. 
 

                                                 
23 Ibid, s 4 
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En typ av metadata är också själva beskrivningen av en record, dvs metadata som beskriver att ett 
record är en publicerad bok eller ett dokument innehållande ett brev eller en handling och så vidare. 
Men de är också en beskrivning av relationer till andra records och vilket innehåll de bär på. 
 
Metadata för åtkomst är en annan typ av metadata som syftar till att just hitta recorden. Metadata för 
åtkomst kan också vara en indexering för snabbare åtkomst av records. Metadata för rättigheter till en 
record är den sista av de olika metadata typerna och dessa definierar vem som har åtkomst och vad 
den får göra med recorden.  
 
För mer läsning rekommenderas ISO 23081-1-3:200624. 
 

4.3.4 Toppledarforum E-dok 

Projektets delmål 
Målet med projektet var att ta fram ett förslag till en specifikation25 med en databasstruktur för 
hantering av elektroniska akter mellan myndigheter. Specifikationen skulle omfatta hanteringen av: 
 

• Ärendeinformation, inkl geografisk information (metadata) 
• Information om handlingar (metadata) 
• Handlingen/handlingarna 

 
E-dok 
Databasstrukturens (e-dok) innehåll: 
 

• Övergripande information om själva akten. 
• Information om aktens innehåll (d v s aktens tillhörande handlingar) och samtliga handlingar 

som ingår i akten.  
• Vidare ska strukturen medge möjligheten att ange geografisk information om såväl akten som 

respektive handling i en akt. 
 
Projektet hade även till uppdrag att beskriva den föreslagna strukturen enligt XML standarden (XML 
version 1.0) samt att ta fram en DTD26 (DataTypeDefinition) baserad på den föreslagna strukturen för 
att kunna validera strukturen i ett dokument. 
 
Projektets effektmål var att: 
 

• Underlätta informationsutbyte mellan myndigheter 
• Möjliggöra elektronisk arkivering av ärenden med dess tillhörande handlingar 
• Förbättra tillgängligheten och återsökbarheten av allmänna handlingar 

                                                 
24 http://www.iso.org 
25 För mer information om Toppledarforums Edok hänvisas till arbetet i DP5. Internt i DP5 fanns tillgång till ett fåtal 
dokument bland annat specifikationen samt dtd.  
26 http://sv.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition  



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Mats Berggren, Karin Bredenberg, Lisa 
Hammar & Elin Jonsson 

IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 17(34) 

Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 

 

 
Resultatet från projektet blev en specifikation över ”Struktur för elektroniska akter baserad på XML”. 

4.3.5 E-delegationen 

För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för 
myndighetsövergripande samordning har en delegation för e-förvaltning inrättats. Delegationens27 
första uppgift, att utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, 
redovisades till regeringen den 19 oktober 200928. 
 
Delegationen har även i betänkande ”Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning29” angett 
en inriktning för förbättrade rättsliga och tekniska förutsättningar för e-förvaltning. 
 
Delegationen koordinerar de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt följer upp 
dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen ska vidare koordinera vissa 
IT-standardiseringsfrågor samt bistå regeringen i det internationella arbetet på området. 
 
Regeringens övergripande mål för e-förvaltning är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många 
som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt att ta del av förvaltningens 
service. 
 
Delegationen har brutit ner målet till tre delmål. Syftet med delmålen är att få fram en gemensam 
målbild för förvaltningen och underlätta prioriteringar och beslut kring delegations inriktning och 
arbete. Det tre målbilderna som satts upp är: 
 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet 

 
Målbilderna är gemensamma för delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
I delegationens uppdrag ingår att identifiera och koordinera strategiska e-förvaltningsprojekt som 
uppfyller de förvaltningspolitiska målen, ger så stor samlad nytta som möjligt och som är 
gemensamma för myndigheter, landsting och kommuner. Idag pågår ett 30-tal sådana projekt. 
Projektet e-arkiv och e-diarium eARD är ett sådant projekt. I november 2012 beslutade It- och 
energiminister Anna-Karin Hatt att tilldela Riksarkivet 1,2 miljoner kronor för att underlätta 
digitaliseringen av myndigheternas arkiv och diarium. 
 

                                                 
27 E-delegationens webbplats: http://www.edelegationen.se/ 
28 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, Prop. 2009/10:175 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142272 
29 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, SOU 2009:86 sid 41 
http://www.government.se/sb/d/11456/a/133813  
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4.3.6 Model Requirements Specification for the Management of Electronic Records, 
MoReq2 

MoReq230 är MoReq:s andra version. Det är en uppdaterad och utökad version av de tidigare 
standardkraven. MoReq2 är en modellspecfikation och innehåller allmänna krav för system för 
hantering av elektroniska register. MoReq2 är avsedd för användare och leverantörer av elektroniska 
ärendehanterings- eller diariesystem och tjänster. Dess huvudsakliga syfte är att tjäna som underlag 
för anbudsförfarande (även känt som en begäran om förslag) och som ett regelverk för att styra 
utvecklingen av nya ärendehanterings- eller diariesystem. Den kan också användas för att ge en 
grund för revision och eller utvärdering av befintliga ärendehanterings- eller diariesystem eller 
tjänster, och som en resurs för akademiska eller kommersiella utbildare. MoReq2 innehåller en 
basmodul med de grundläggande kraven som är nödvändiga för en trovärdig hantering av 
elektroniska register. Valfria moduler kan läggas till om ytterligare funktioner önskas. Genom 
MoReq2 infördes också det så kallade ”kapitel noll”. Syftet med detta är att varje land ska kunna 
lägga till sina nationella krav och därigenom ta hänsyn till olika språk, lagstiftning, föreskrifter och 
traditioner för arkivering.31 MoReq2 anses allmänt som en de facto-standard, i Europa, men den har 
ingen formell status som standard.32 
 
Viktiga funktioner 
MoReq2 är speciellt utformad för att vara en evolutionär uppgradering av MoReq1. Förutom att ange 
funktionella krav på en god, allmän, hantering av elektroniska register system ingår: 
 

• Icke-funktionella krav 
• Valfria moduler som var och en definierar krav för ett antal funktioner som ofta integreras vid 

hantering av elektroniska register, som till exempel dokumenthantering 
• En metadatamodell som anger 345 metadataelement som krävs för att stödja funktionaliteten 

definieras i funktionella krav. 
• Testdokument (testdata, testa villkor, förväntade resultat, instruktioner) för att möjliggöra 

provning av överenskommelse. 
• XML-schema. 
• Förklarande text, bilagor och referenser.33 
• Definition av moduler 
• Hantering av fysiska skivor, och hybrid fil arkivera och gallra 
• Dokumenthantering 
• Integration med arbetsflödet 
• Fallstudier 
• Integration med content management system 
• Elektroniska signaturer, kryptering, elektronisk vattenmärkning 
• Distribuerade system 

                                                 
30 http://www.moreq2.eu/ 
31 Rapport från ENSAM http://xml.ra.se/mets/Rapport.pdf  
32 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/MoReq2 
33 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/MoReq2 
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• Offline och distansarbete 
• Definition och beskrivning av processer för registrering 
• Fax integration 
• Säkerhet kategorier 

 

4.3.7 Modular Requirements for Records Systems, MoReq2010 

MoReq2010 är vidareutvecklingen av MoReq2. 
 
MoReq2010 syftar till att ge en heltäckande uppsättning av krav på ett informationshanteringssystem 
vilka är enkla och lätta att förstå, genom att beskriva grundläggande krav på system för registrering 
och hantering av information som är av vikt för en verksamhet. Kraven är avsedda att vara 
anpassningsbara och tillämpas på skilda uppgifter och verksamhet, branscher och typer av 
organisationer. Genom att definiera en gemensam uppsättning grundläggande tjänster som delas av 
många olika typer av system som hanterar records undviker man "en storlek passar alla". Tjänsterna 
beskrivna i MoReq 2010 är modulära och därmed också flexibla, och kan införlivas i alla typer av 
system. 
 
För mer information, se bilaga 1 samt rapporten från DP5 med bilagor. 
 

4.3.8 SÄHKE2-bestämmelse 

Det finska Arkivverket har utfärdat en bestämmelse, SÄHKE2, som anger de krav och egenskaper 
som är nödvändiga för behandling, hantering och förvarig av elektronisk dokumentär information i 
system. Bestämmelsen, där man har beaktat standarderna ISO 23081-1 och 2, ISO 15489-1, ISO 
5914, MoReq2 och JHS 143, utgår från ett livscykelperspektiv där metadatakraven finns med i 
systemet oavsett var informationen finns i behandlingsprocessen.34   
 
En viktig del i SÄHKE2-bestämmelsen är arkivbildningsplanen, benämnd eABP. Denna eABP, som 
bygger på en funktionsklassificering och standarden JHS 143, styr informationen i de eABP-
godkända systemen och säkerställer att kraven i SÄHKE2 uppfylls. Följande metadata är obligatorisk 
enligt eABP; Funktion, Åtgärds- och dokumenttyp, Offentlighetsklass, Status, Personuppgifter, 
Förvaringstidens längd och motivering till förvaringstiden, Sekretesstid med motivering till 
sekretesstid, skyddsnivå och säkerhetsklass samt Användargrupp.35  
 
SÄHKE2:s metadatamodell36  ser ut enligt följande: 
 

                                                 
34 Arkivverket (Finland). Bestämmelsen ”Behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information”, 
dnr AL 9815/07.01.01.00/2008. (2008) 
35 Ibid, s. 6 och 11. 
36 Ibid. Bilaga 2, ”Metadatamodell”, s. 6 ff. 
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1. Förvarat objekt. Innehåller det gemensamma (obligatoriska) metadatat som ingår i modellen 
och som skall finnas enligt eABP. Innehåller också kompletterade metadata som 
organisationen valt att ta med. 

2. Behandling av dokumentär information. Metadata som rör hanteringen av den 
dokumentära informationen. Valbara element finns, t.ex. elektronisk delgivning. 

3. Åtgärd. Metadata om de olika behandlingsfaserna, exempelvis om datum för godkännande av 
det dokument. Valbara element finns.  

4. Dokument. Metadata om dokumentet. Valbara element finns. 
5. Organisationsspecifika uppgifter. Innehåller en specificering av de delar av SÄHKE2-

metadatamodellen som organisationen kompletterat med, utöver de obligatoriska delarna. 
 

4.3.9 Noark 5 

Noark 5 är en norsk standard för utformning av arkiv som kravställer arkivstruktur, metadata och 
funktionalitet.37 Standarden ger däremot inga riktlinjer för hur systemutvecklingen av ett elektroniskt 
arkiv ska lösas ”Noark 5 definierar […] ikke et system, men legger til rette for ulike lösninger”38. 
Namnet är en förkortning av Norsk Arkivstandard. Noarkstandarden påbörjades 1984, som en 
kravspecifikation för norska statsförvaltningens elektroniska diarium och har sedan fortsatt att 
utvecklas. 1999 släpptes Noark4, som blev en gemensam standard för offentlig förvaltning. I 
samband med detta specificerades för första gången ett fullständigt elektroniskt arkivsystem, vilket 
senare ledde till att Noark-baserade system för elektronisk diariehantering blev obligatoriska inom 
offentlig förvaltning. Standarden är därigenom obligatorisk för statliga myndigheter och de privata 
arkiv som faller under norsk arkivlag. Standarden är dock utformad för att kunna fungera som stöd 
för alla typer av arkivbildare, oavsett teknisk lösning, verksamhet och privat eller offentlig sektor.  

                                                 
37 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5. Senast läst 2012-11-18 
38 Noark5, 2009, s 11 
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Noark 5 version 3.0 är sedan 1 mars 2011 den gällande versionen.39 
 
Noark 5 innebär, till skillnad från Noark4, möjligheter till goda lösningar för integration mellan 
Noark-baserade system och verksamhetssystem. Noark 5 följer också, till skillnad från tidigare 
versioner, internationella standarder, i första hand MoReq 2.40 I de fall där krav i internationella 
standarder haft stor relevans för norska förhållanden har de direkt implementerats i Noark 5. 
 
Noark 5 omfattar tre huvudtyper av system:41 
 

• Sakarkivsystemer – ärende- och diariehanteringssystem 
• Fagsystemer med korrespondansedokument – specialiserade ärende- och 

diariehanteringssystem 
• Fagsystemer utan korrespondansedokument – enklare verksamhetssystem 

 
Alla huvudtyperna är elektroniska dokumenthanteringssystem, som också kan innehålla kopplingar 
till analoga handlingar. Noark 5 specificerar krav, vilka är obligatoriska för alla tre huvudtyper av 
system, utöver detta finns också beskrivet valfria funktioner. Ett godkänt Noark 5-system omfattar 
inte de valfria kraven, men det betyder inte att de valfria kraven är mindre viktiga.42 
 
Arkivfunktionen inom norsk offentlig förvaltning har till uppgift att följa upp behandlingen av 
dokument, och tillse god ärendehantering i system där dokument hålls samman i ärenden. 
Verksamheten skall förses med rätt dokument från rätt ärenden. Dokumenten skall bevaras i en form 
som stödjer deras autenticitet och som möjliggör återsökning. Färdigbehandlade dokument skall 
arkiveras hos verksamheten för att småningom överföras till arkivdepå för slutarkivering.43 
 

4.3.10 New South Wales (NSW) Standard on digital recordkeeping 

New South Wales (NSW) är en av Australiens delstater. 
 
Denna standard44 anger de minimikrav som gäller för NSW:s myndighets kontor. I standarden 
definieras digitala journaler, digitala funktioner i dokumenthanteringssystem samt skapande och 
hantering av metadata för digitala register. 
 
Syftet med denna standard är att fastställa minimikrav för dokumenthantering i New South Wales 
offentliga sektor för att möjliggöra införande av digitala dokumenthanteringssystem för att stödja 
effektivitet och tydliggöra det organisatoriska ansvaret. Genom att uppfylla kraven i denna standard, 
                                                 
39 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5. Senast läst 2012-11-18 
40 Noark5, 2009, s 13 
41 Noark5, 2009, s 11 
42 Ibid, s 12 
43 Noark5, 2009, s 14 
44 http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeeping-manual/rules/standards/digital-
recordkeeping 
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kan grundläggande funktionalitet för dokumenthantering uppnås. Denna funktion bildar sedan en god 
grund för att bygga mer anpassade funktioner för att möta mer specifika behov. 
 
Standarden syftar alltså till att ta fram minimikrav. Standarden ställer minimikrav på tre områden och 
dessa är  
 

• Digitala dokumenthanterings system (funktionalitet) 
• Metadata som ska finnas  
• Hanteringen av metadata. 

 
Minimikraven på funktionalitet är: 
 

• Definiera vilka records som skapas och vilka som ska bevaras. 
• De records som definierats måste fångas in ett digitalt dokumenthanteringssystem. 
• Det får bara finnas rättigheter för att läsa versionerna som fångats i ett 

dokumenthanteringssystem (m.a.o. de får inte finnas möjligheter att förända dessa). 
• Det ska gå att hämta och presentera records i läsbar form 
• Det ska gå att begränsa eller tillåta åtkomst till records via styrning på individ- och gruppnivå  
• Det ska gå att fånga och hantera de metadata för records som minst krävs enligt denna 

standard. 
 
Minimikraven på metadata är: 
 

• Åtminstone de metadata som minst krävs i denna standard ska vara varaktigt kopplade till 
digitala register och sammanlagda digitala journaler, även när de överförs från sin 
ursprungliga miljö genom efterföljande migreringar. 

• Överföringen av kontrollmöjligheter eller förstörelse av register ska dokumenteras med: 
o Hanteringen av metadatat och hur detta följer standarden 
o När det gäller överföring av register, namnet på den mottagande organisationen (t.ex. 

Institutionen för X, statliga Records). 
 
De åtgärder som ska kunna utföras är: 
 

• registreras i ett dokumenthanteringssystem 
• tillämpa eller ändra åtkomstregler 
• överföring av kontroll 
• förstörande av record 
• migrering av record 

 
Någon av händelserna som utförs på en records ska dokumenteras med: 
 

• dagen för åtgärden 
• Identifiering av vem/vilka genomförde åtgärden 
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• vilka åtgärder vidtogs 
 
Följande metadata måste finnas: 
 

• unik identifierare 
• titel 
• Datum 
• vem/vad skapade ett record 
• verksamheten funktion/process avser  
• program som skapade ett record 
• posttyp (t.ex. brev/PM/rapport/kontrakt/fax/schematisk/blogg eller lokalt definierade typer) 

 
Minimikrav på hanteringen av metadata: 
 

• metadata måste gallras i enlighet med de krav som finns 
• mappningsdokument gällande metadata översättningar från minimikraven i denna standard till 

system specifika namn måste dokumenteras och upprätthållas, inklusive eventuella 
förändringar av dessa. 

 

4.3.11 ICA Reqs (ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records 
Management Systems), ISO 16175-1-3:2010 

Bakgrund 
År 2006 enades International Council on Archives45 om att utveckla en harmoniserad, generisk svit 
av funktionskrav för databaser/register (record management system). Denna standard46 är baserad på 
befintliga specifikationer och dessutom ville man göra det på ett sätt som överensstämmer med den 
internationella standarden för Records Management, ISO 15489. 
 
Standarden är numera en ISO-standard (ISO 16175-1-3:2010)47. Denna standard är uppdelad i tre 
delar där del ett beskriver principen och de funktionella kraven i standarden. Del två är en vägledning 
för införandet av funktionerna i ett record management system. Del tre är en vägledning för hur dessa 
krav ska kunna införas i verksamhetssystem.48 
 
Denna standard är en svit med riktlinjer och funktionskrav som är tänkt att hjälpa alla organisationer 
som utvecklar sina egna funktionella specifikationer eller som ska anta en föreskrivande myndighets 
specifikationer. Tillämpningen av denna uppsättning av funktionella krav är inte bara avsedd att 
formalisera utvecklingen av elektroniska dokumenthanteringssystem, utan också för att underlätta 

                                                 
45 International Council on Archivists: www.ica.org 
46 Mer om ICA-Req: http://www.ica.org/4127/strategic-objective-2/icareq-principles-and-functional-requirements-for-
records-in-electronic-office-environments-guidelines-and-training-material.html 
47 ISO 16175-1-3:2010, http://www.iso.orgxt 
48 ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems: http://e-
records.chrisprom.com/ica-guidelines-and-functional-requirements-for-electronic-records-management-systems/ 
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införandet av record management funktionalitet i allmänna förvaltningssystem, samt särskilda 
förvaltningsspecifika system. Dessa specifikationer kan också användas av den privata sektorn (t.ex. 
multinationella företag) som ett fristående verktyg. 
 
Projekt Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments 
Syftet med standarden är att producera globalt harmoniserade principer och funktionskrav för 
programvara som används för att skapa och hantera elektroniska register i kontorsmiljöer. Det finns 
för närvarande ett antal (juridisk-)specifika funktionella krav och specifikationer för dessa 
programvaror. Projektets mål är att sammanställa befintligt arbete i krav och riktlinjer för att möta 
behoven hos det internationella arkivsamfundet och med hjälp av denna gemenskap, att samarbeta på 
ett mer strukturerat sätt med den globala mjukvarubranschen. 
 
Fokus 
Fokus för denna svit av riktlinjer och krav är skapandet och hantering av elektroniska register. De 
olika delarna stödjer långsiktigt bevarande men processer för att uppnå detta ligger utanför ramen för 
projektet. Det förväntas att tillämpningen av kraven kommer att vara globala till sin natur. Med tanke 
på det stora antalet potentiella tillämpningar har det bedömts vara omöjligt att inkludera detaljerade 
riktlinjer för genomförandet. 
 
Relationer 
Grunden för ICA:s rekommendation är standarderna ISO 15489 och ISO 23081. Dessa har beskrivits 
tidigare i detta dokument 
 

4.3.12 Universal Archiving Module (UAM) 

Estlands överföring av arkivmaterial baseras på en paketlösning kallad UAM. Paketlösningen 
innehåller två lager och lösningen började byggas 2007/2008. De metadatascheman som tagits fram 
har i största utsträckning influerats av ISAD (G) och ISAAR (CPF).  
 
Paketet som används i Estland är tillverkat av två komponenter. Den första är arkivens metadata 
(registerskapare, serier/filer, register, teknisk metadata) som de skapar i sitt UAM verktyg49. Den 
andra är en XML-fil för varje post (inkl datafiler och teknisk metadata). 
 
Det första XML-schemat i lösningen är själva paketeteringen och det andra XML-schemat innehåller 
all information och dess metadata. Det har gjort det möjligt att använda olika XSL-filer 
(transformationer) för visning, vilket gör att det blir flexibelt att modifiera strukturen eller semantiken 
för de exporterade XML-filerna. Beroende på vad som skall visas eller hur de ska visas så använder 
man olika XSL-filer till presentationen av XML-filen. XML-filerna konverteras till base64 format 
innan de processas i programvaran. Om storleken på XML-filer överskrider tillåtna gränser zippas 
filerna i flera volymer för att undvika vissa bearbetningsfel som kan uppstå med extremt stora paket. 
Det skickas alltid en extra indexfil när paketen överförs via programvaran. Vilket gör det möjligt att 
kontrollera att alla XML-filer levereras. Verktyget som har skapats för överföring av 

                                                 
49 UAM verktyget, http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/universal-archiving-module/ 
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arkivinformation är UAM50. Den universella arkiveringsmodulen (UAM) är en programvara som 
skapats av det estniska Riksarkivet. Syftet är att utarbeta och överföra digitala dokument extraherade 
ur ett records managment system. Användning av UAM kräver kunskap om en organisations record 
management system, samt hur man exporterar dokument och metadata i XML-format. 
 
UAM gör det möjligt att automatisera flera rutiner och resurskrävande aktiviteter: 
 

• att sammanställa en arkivbeskrivning och använda den flera gånger; 
• att importera data separerade från elektroniska journalsystem för arkivering samt eventuell 

bearbetning; 
• att använda importerade data för att konstruera en beskrivning hierarki manuellt och 

automatiskt; 
• att bearbeta beskrivande nivåer och hierarkin; 
• att automatisera insamling av metadata (t.ex. metadata för filer); 
• att kontrollera automatiskt att det finns obligatoriska metadata, 
• automatiskt sammanställa olika rapporter (t.ex. inventering, kontrollera de befintliga filer); 
• att validera korrektheten i arkivsystemet, 
• att kontrollera filformat; 
• att skapa leveranspaket i enlighet med Estniska Riksarkivets krav; 
• att vidarebefordra skapade leveranspaket till andra institutioner 

                                                 
50 http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/principles-standards-guidelines/ 
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4.4 Slutsatser 

I arbetet med att ta fram en ”FGS för leveranstypen ärendehantering” har DP3 gått igenom många 
standarder. Och fått göra många överväganden. Nedan presenteras våra resultat. 
 

4.4.1 Samordning med andra projekt inom e-delegationen 

Delprojektet har framförallt diskuterat med arbetsgruppen NIF 51(Arbetsgrupen för ett 
Interoperablititetsnätverk) där man tittar på ett ramverk med syftet är att förenkla informationsutbyte 
mellan offentliga organisationer och externa aktörer. Dessa FGS som leveras kan ses som en del i att 
bygga upp ramverket. 
 
Delprojektet har även diskuterat med projektet ”Mina ärendeöversikter52” där även arkiverade 
ärenden skall kunna presenteras. Inget format finns framtaget utan det är en förstudie som har 
genomförts. En diskussion har skett och då kom de element som finns medtagna i utbytesformatet för 
”FGS för leveranstypen Ärendehantering” upp. Man kan framöver tillföra fler element som kan 
behövas för detta projekt. 

4.4.2 Indelning av de genomgångna standarderna och referenserna. 

Den lista på standarder och referenser som använts kan delas upp enligt nedanstående. 
 
Befintliga svenska tillämpningar: 

• Befintliga svenska tillämpningar 
• E-Dok från Toppledarforum 

 
Nationella/regionala standarder: 

• NSW, Australien 
• NOARK5, Norge 
• SÄHKE2, Finland 
• UAM, Estland 

 
Internationella standarder: 

• ISO 15489-serien 
• ISO 23081 – serien 
• ICA Reqs (ICA Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management 

Systems), ISO 16175-1-3:2010 
 
DP5 rekommendationer: 

• MoReq2 
• MoReq2010 

                                                 
51 http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Informationsutbyte/ 
52 http://www.edelegationen.se/Nationella-projekt/Forvaltningsgemensamma-tjanster/Min-arendeoversikt/ 
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Övriga referenser: 

• e-delegationens betänkande 
 

4.4.3 Slutsatser gällande befintliga svenska tillämpningar 

Delprojektet kan se att den lösning som är vald av SLL, R7e-arkiv samt Region Skåne redan används 
inom landstingen och en bred kunskapsbas om hur specifikationerna ser ut och används är etablerad. 
Arbetet med att ta fram en specifikation för Personalsystem som anpassats till ”FGS för 
leveranstypen Personal” har en lösning där man tagit fram ett eget schema baserat på det arbete som 
gruppen redan har genomfört gällande andra specifikationer. 
 
De stora svenska myndigheterna har lösningar som är baserade på just deras behov inte minst 
avseende snabb kommunikationen. I vissa av lösningarna används formatet e-Dok. Det formatet har 
inte genomgått några uppdateringar annat än i de lokala tillämpningarna vilket medfört att formatet 
kan ses som obsolet. 

4.4.4 Slutsatser gällande nationella/regionala standarder 

Efter att ha gått igenom ett antal standarder gällande verksamhetssystem kan delprojektet konstatera 
att man på många håll, NSW, Finland, Estland och Norge har man valt att bygga egna lösningar som 
inte är baserade på något välkänt utbytesformat. Många följer tankarna från MoReq2 och 
implementerar delar av arkivutbytesformaten53 EAD och EAC beta. Man följer ofta även de nämnda 
ISO-standarderna. Men implementationerna är starkt knutna till de nationella respektive regionala 
förhållandena gällande element och krav vilket medför att man inte kan använda dem till mer än att 
hämta inspiration till hur formaten är byggda. Till exempel kan man gällande NSW säga att 
standarden ställer minsta möjliga krav på dokumenthantering och på metadata och hanteringen av 
metadata. Kraven är betydligt lägre än de krav som finns i Sverige, vilket gör att denna standard inte 
tillför något som kan höja kvaliteten för ett svenskt utbytesformat. Det finns heller inte något krav i 
NSW standarden på möjlighet till utbyte förutom kravet på korsreferens för metadata och hantering 
vid migrering. Och man kan göra liknande sammanfattningar och slutsatser av de andra 
landsbaserade standarderna. 
 

4.4.5 Slutsatser gällande internationella standarder 

Delprojektet anser att ett utbytesformat måste följa de internationella ISO standarderna ISO 15489 
samt ISO 23081. Det är dessa standarder som man använder för att skapa sina system. De vi har tittat 
på har dock ingen av dem ett utbytesformat. Element specificeras men inte formatet utan detta lämnas 
till respektive implementation. Att ta fram ett format innebär att ett efterarbete där man 
kontrollerar”FGS för leveranstypen ärendehantering” så att samtliga metadata (element) som tas 
fram/används testas mot ISO 23081. Detta för att kvalitetssäkra metadata. Det innebär bland annat att 

                                                 
53 Läs mer om arkivutbytesformat i delrapporten gällande ”FGS för paketstruktur för e-arkiv”. 
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säkerställa att varje enskilt metadataelement har minst ett syfte, att det inte finns där godtyckligt eller 
på felaktig grund, eller att typ av metadata som specificeras i standarden saknas. 
 

4.4.6 Slutsatser gällande DP5 rekommendationer 

Resultatet från DP554 är utgångspunkten för att ta fram de leverabler som krävs gällande ”FGS för 
leveranstypen Ärendehantering”. DP5 rekommenderar användandet av MoReq2010 och den 
moduläritet samt flexibilitet den medger. Inom delprojektet fokuserar vi på utbytesformat och det vi 
funnit är att MoReq2010 och dess nu existerande utbytesformat inte motsvarar de krav som DP3 
och/eller DP5 ställer gällande bland annat metadatafält. MoReq2010-standardens utbytesformat 
bygger på att man flyttar informationen från ett system till ett annat. Att flytta informationen mellan 
system ser MoReq2010 som ett sätt att bevara informationen, om systemet är ett annat 
dokumenthanteringssystem eller ett bevarandesystem värderas inte utan man anser att alla pekare 
behövs även för ett bevarande. I det utbytesformat som MoReq2010 specificerar finns bara just 
grundläggande metadata för utbyte och för att hålla ihop objekt, själva metadatan om objektet måste 
specificeras separat och är i sig en egen metadatasamling för specifikt område (typ ärendehantering, 
sjukvård osv…). Dessa tillkommande specifikationer finns ej ännu definierade. Att istället för 
MoReq2010-format använda det formatet som togs fram till MoReq2 är inte heller lämpligt då det i 
det inte finns den modulära uppbyggnaden som kännetecknar MoReq2010. Det man kan använda 
från MoReq2 är de metadataelement som finns definierade eftersom formatet är inriktat på 
ärendehantering. 
 

4.4.7 Slutsatser gällande övriga referenser 

Det arbete och det betänkande som e-delegationen lagt fram är även det en utgångspunkt för hur man 
skall beskriva en ”FGS för leveranstypen Ärendehantering”. Det man gjort i betänkandet är att man 
angett en inriktning för förbättrade rättsliga och tekniska förutsättningar för e-förvaltning. Man följer 
även regeringens övergripande mål för e-förvaltning som är att det ska vara så enkelt som möjligt för 
så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt att ta del av 
förvaltningens service. Detta medför att den modulära tanken, presenterad av MoReq2010 och 
slutsatserna från DP5 ger en anvisning om hur ”FGS för leveranstypen Ärendehantering” bör byggas 
upp. 
 

4.4.8 Uppbyggnad av ”FGS för leveranstypen Ärendehantering” 

DP5 har levererat en elementlista. Denna lista är utgångspunkten för att välja eller ta fram ett 
utbytesformat. Rekommendationen att ha en modulär lösning har följts delprojektet.  
 
Enligt projektdirektivet skall delprojektet använda sig av redan befintliga tillämpningar. Detta medför 
att en av de tillämpningarna som finns och kan anses ha ett stort användande är den kort beskrivna 
lösningen för ärendehantering framtagen av SLL. En annan FGS som måste anses väga tungt i 

                                                 
54 Resultatet från DP5 finns presenterat på http://www.riksarkivet.se/e-arkiv 
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framtagandet av en ”FGS för leveranstypen ärendehantering” är ”FGS för leveranstypen personal” 
framtagen av SLL, Region Skåne och R7 e-arkiv. 
 
Delprojektet har därför valt att fokusera mer på hur ”FGS för leveranstypen personal” hanterar 
utbytesformatet. Formatet används som utgångspunkt men kompletteras med de modulära tankarna 
och utgångspunkterna i MoReq2010. ”FGS för leveranstypen Personal” och dess utbytesformat har 
beskrivits med svenska element- och attributnamn. De svenska namnen är valda framförallt avseende 
på att svenska benämningar inte alltid går att översätta till engelska. Men ger också igenkänning i 
begreppen hos användarna. Formatet har sin utgångspunkt i det arbete som redan genomförts inom 
olika landsting. Vi väljer därför för att få likheter och igenkänning mellan de två formaten att hantera 
utbytesformatet till ”FGS gör leveranstypen Ärendehantering” på samma sätt. Vi ser stora fördelar i 
att man känner igen sig i hanteringen mellan de två olika formaten. Att observera är att båda formaten 
kommer att utvecklas under projektets tid och så även i förvaltningsfasen. Samtliga versioner 
kommer att finnas publicerade via Riksarkivets hemsida för projektet och rekommendationen är att 
noggrant ange vilken version som används. 
 
Elementen i utbytesformatet baseras helt på den lista som är framtagen av DP5. Det har tillkommit 
element för att kunna referera till den verksamhetsbaserade arkivredovisningen samt även att man ska 
kunna referera till ”mina ärendeöversikter”. Vi har inte valt att fysiskt skilja på systemmetadata och 
kontextuell metadata såsom Moreq2010 gör, utan har med båda typerna av metadata i det framtagna 
formatet. Elementlistan från DP5 innehåller fler element som är obligatoriska än det resultat som 
arbetet med utbytesformatet har lett till. Skillnaden består i att vad DP5 lagt fram är ett önskat mål, 
resultaten från DP3 måste kunna användas redan idag. 
 
Vi ser inte att det kommer att vara något hinder att transformera det inom projektet framtagna 
formatet till ett MoReq2010 baserat format när ett sådant finns. Ett MoReq2010 format för arkivering 
har diskuterats och nämnts inom ramen för DLM Forum:s framtida arbete. När beslut tas om att helt 
byta format krävs en mappning från det gamla till det nya, samt arbete med att ta fram verktyg, samt 
ta fram verktyg och eller transformationer som utför förflyttningen av data till det nya formatet. 
Problemet kommer att bestå i att genomföra mappningen till det nya formatet.  
 

4.4.9 Utvärdering av det framtagna formatet enligt ”FGS för leveranstypen 
Ärendehantering” 

En utvärdering av schema för utbyte av ärendehanteringsinformation har gjorts mot ISO 23081 och 
ISO 15489. Utvärderingen har genomförts gentemot kraven som finns i respektive standard för 
metadata. 
 
ISO 15489 och ISO 23081 är standarder som skall stödja införande och kravställning för ärende- & 
dokumenthantering, detta gör att stora delar av standarderna inte är möjliga att utvärdera mot ett 
utbytesformat. I denna utvärdering har därför vikten lagts på att utvärdera de krav som finns på 
metadata i standarderna.  
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Utvärderingen har gått till så att alla krav som varit relevanta för utbytesformatet har samlats ihop för 
respektive standard och sedan jämförts med de metadataelement och de regler som är satta för 
respektive metadataelement som finns beskrivna i schemat för utbytesformatet. 
 
Resultatet av utvärderingen är att schemat för utbyte av ärendehanteringsinformation uppfyller både 
kraven i ISO 15489 och kraven i ISO 23081. Samtliga element som standarderna ställer krav på finns 
i schemat och reglerna för metadataelementen uppfylls också. 
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5. VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING 

Det är nödvändigt att kunna koppla den levererade informationen till arkivredovisningen i de fall det 
finns krav på redovisningen. Detta har lösts genom att det har införts pekare med möjlighet att ange 
identifiering av tillhörighet i enlighet med arkivredovisningen. Nedanstående bild beskriver 
sambandet. Ytterligare information går att återfinna i delrapporten tillhörande ”FGS för paketstruktur 
för e-arkiv”. 
 

 
 

Beskrivande bild av referenser till arkivredovisningen. 
 
Det är inte meningen att varje leverans av ärendehanteringsinformation också ska innehålla en 
komplett arkivredovisning. Arkivredovisningen, i form av filer i EAD och EAC-CPF-format kan 
levereras för sig vid ett tillfälle och leveranser av ärendehanteringsinformation kan ske för sig vid 
andra tillfällen. Det viktiga är att det finns dataelement i FGS:en för ärendehantering som möjliggör 
korrekta referenser till relevanta nivåer i arkivredovisningen. Så länge referenserna är valida i 
leveransfilen så kan en korrekt arkivredovisningsstruktur byggas upp i det mottagande e-arkivet. För 
ärenden kan referens ske till en eller flera strukturenheter i klassificeringsstrukturen. Det förutsätts att 
förhållandet mellan strukturenheter på lägsta nivå och handlingsslag är ett till ett. I och med detta så 
utgör referensen i ärendet också en referens till handlingsslaget. För ärenden kan det också refereras 
till den förvaringsenhet som ärendet tillhör. Det förutsätts att förvaringsenheter här förstås som en 
logisk underindelning av arkivet. Vid en e-arkiv-leverans är det inte meningsfullt att referera till 
förvaringsenheter som fysiska objekt. Från en handling är det möjligt att referera till en handlingstyp 
i arkivredovisningen. Det förutsätts att samtliga handlingar i ett ärende klassificeras på samma sätt 



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Mats Berggren, Karin Bredenberg, Lisa 
Hammar & Elin Jonsson 

IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 32(34) 

Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 

 

som ärendet och att de dessutom tillhör samma förvaringsenhet som ärendet. Metadataelementen som 
refererar till arkivredovisningen är inte obligatoriska i FGS:en för ärendehantering. De finns 
tillgängliga för att möjliggöra en korrekt arkivredovisning vid e-arkivering. En utförligare 
beskrivning kommer att ges i den FGS för utbytesformat för arkivredovisning som ska tas fram av 
Riksarkivet. 
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6. PAKETSTRUKTUR  

”FGS för leveranstypen ärendehantering” används tillsammans med ”FGS för paketstruktur för e-
arkiv”. Den sist nämnda är grunden för ett paket och den första gäller den levererade informationen 
som behövs för att det ska bli ett komplett paket. Vilka element som anger kopplingen finns 
beskrivna i ”FGS för paketstruktur för e-arkiv”.  
 
Hur FGS:erna hänger samman illustreras med nedanstående bild. 
 

 
 

Bilden beskriver hur de olika FGS:erna hänger ihop. 
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7. BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 1, MoReq 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


