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1. INLEDNING 

Detta dokument är en 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 ”FGS för leveranstypen personal”, som är en av de leveranstyperna som levereras i 
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 2 ”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 personal. 
 
Det finns en särskild FGS för arkivredovisning. Denna FGS för leveranstypen personal 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. 

1.2 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 informations-

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



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Christer Atterling & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 4(19) 
Projekt Noteringar 

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

 
försörjningen nu och i framtiden. Denna ”FGS för leveranstypen personal” används tillsammans med 
”FGS för paketstruktur för e-arkiv” för att skapa kompletta leveransanvisningar för e-arkiv lösningar. 
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2. FGS FÖR LEVERANSTYPEN PERSONAL 

Nedan följer en beskrivning av delprojektets leverans av leveranstypen Personal 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 och därmed av denna FGS. Leveranstypen för personal framkom som ett behov från 
Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och R7 e-arkiv. Deltagarna i styrgrupp och projektgrupp 
framgår nedan. 
 

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 personal kan delas i följande leverabler: 
 

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

 
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 personal” 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 personal” beskrivs i ett 
XML-dokument. 
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• 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 GODKÄNNANDEKRITERIER 

FGS:en skickas på remiss enligt hantering beskriven i stycke 2.7.1 ”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. 
 

2.6 ORGANISATION OCH BEMANNING 

2.6.1 Projektorganisation 

Karin Bredenberg, Riksarkivet är delprojektledare för DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv. 
 
Landstingens Styrgrupp: 
 
Birgitta Torgén, Örebro Läns Landsting (R7e-arkiv) 
Leif Sandberg, Uppsala Läns Landsting (R7e-arkiv) 
Enes Ramovic, Stockholms Läns Landsting 
Christer Atterling, Region Skåne 
 
Projektgrupp: 
 
Tero Ahola, Region Skåne 
Kerstin Belin, Region Skåne 
Anna Ekström, Örebro Läns Landsting (R7e-arkiv) 
Mikael Ekenborg, Örebro Läns Landsting (R7e-arkiv) 
Ann-Kristine Hellman, Landstinget Gävleborg (R7e-arkiv) 
Anders Söderlind, Stockholms Läns Landsting 
Victoria Johansson, Stockholms Läns Landsting 
Sara Öberg, Stockholms Läns Landsting 
Anna Lingman, Landstinget Gävleborg (R7e-arkiv) 
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Projektgrupp inom DP3: 
Anna Ekström, R7e-arkiv 
Tobias Lundberg, R7e-arkiv 
Christer Atterling, Region Skåne 
Kerstin Belin, Region Skåne 
Tero Ahola, Region Skåne 
Anders Söderlind, Stockholms Läns Landsting (SLL) 
Victoria Johansson, SLL 
Mats Berggren, Riksarkivet 
Karin Bredenberg, Riksarkivet 
 
Referensgrupp: 
 
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 
Marie Westberg, Skatteverket 
Anders Söderlind, Stockholms Läns Landsting (SLL) 
Enes Ramovic, SLL 
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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 
 
Till den större referensgruppen efter leverans av version 1 kommer även Riksarkivets Division för 
offentlig informationshantering, övriga delprojekts deltagare samt styrgruppen för projektet knytas. 
 

2.7 ARBETSSÄTT 

Arbetet inleddes inte som en del av delprojekt 3 utifrån ett behov hos Stockholms Läns Landsting 
(SLL), Region Skåne och R7e-arkiv2. Nedan redovisas arbetet som lett fram till ”FGS för 
leveranstypen personal”. 
 
I ett möte i Lund startade arbetet med att utifrån dokumenten ”SLL e-arkiv Leveransspecifikation 
Administrativa system v.2.0 2011-07-11” och ”SLL e-arkiv Leveransinstruktion för informationstyp 
3Personaladministrativa system v.1.1 2012-01-09”, skapa en gemensam leveransspecifikation för 
Personal för de 9 samarbetspartnerna. Samtliga samarbetspartners hade leveranser från 
personalsystem planerade inom det snaraste, varför denna leveranstyp valdes. Deltagarna har olika 
kompetenser (bl.a. arkiv och personal) och har även inhämtat synpunkter från sina lokala 
personalrepresentanter. 
 
Efter första mötet har såväl telefonmöten som fysiska möten hållits och i september 2012 var 
myndigheterna överens om version 3.0 av ”Leveransspecifikation för Personal”. 
 
Vid ett möte i delprojekt 3 av eARD framfördes förslag på att ovanstående leveransspecifikation 
kunde vara en av de leverabler som projektet skulle leverera. Överenskommelse om detta slöts och i 
samarbete med delprojekt 3 har leveransspecifikationen anpassats till Riksarkivets format samt 
ändringar för att göra specifikationer mer generell och den har därmed blivit en FGS. 
 
FGS:en har skickats ut på remiss och förvaltningen av denna FGS skall bestämmas inom ramen för 
huvudprojektet (delprojekt 8). 
 

2.7.1 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 

                                                 
2 Landstingen i Örebro, Sörmland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Värmland, Uppsala och Jönköping. 
3 Har använts av landstingen i samma betydelse som leveranstyp. 



 
 Delrapport delprojekt3 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Christer Atterling & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 9(19) 
Projekt Noteringar 

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

 
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. 
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2.8 EXEMPEL 

Nedan följer några exempel för att förtydliga FGS:en. 
 
Nedanstående bild beskriver övergripande hur informationsmodellen ser ut 

 
 
Några utdrag ur xml-schemat; 
 
Arkivobjektet Person 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="UniktID" type="stringMax64CharType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Unik sträng som identifierare för det arkiverade objektet. 
Genereras i samband med export efter överenskommelse med e-
arkivförvaltningen.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:group ref="VerksamhetsbaseradArkivredovisning"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Bevaras" type="xs:boolean"/> 
      <xs:element default="0" minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sekretess" 
type="SekretessType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Måste objektet sekretessprövas före utlämning? 0=nej, 
1=ja, default=0</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 

Person 
19010203-1234 
Karl, Anställd 

Anställning 1 
Stockholms 
Länstrafik 

Anställning 2 
Södersjukhuset 

Lön Pensi
on 
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      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Lagrum" type="LagrumtypType"/> 
      <xs:element default="1" minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PUL" type="PULType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Skapare" type="stringMax128CharType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Den avdelning/enhet inom organisationen som ansvarar för 
att registrera och uppdatera informationen i systemet när systemet lämnas till 
arkivet</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Datum" type="DatumType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Innehåller elementen From och Tom. 
            From=Datum när objektet (personalakten) skapades.  Finns ej detta kan utplocksdatum anges. 
            Tom=lämnas tomt.  
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Namn" type="stringMax512CharType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">För- och efternamn på personen. Ordningen överenskoms 
vid leveransen</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonId" type="PersonIdType"/> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SkyddadIdentitet" type="xs:boolean"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Anteckning om skyddad identitet ska anges om personen 
haft skyddad id vid sista anställningens avslut. Default= False.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
 …………… 
 
En person kan ha en eller fler anställningar; 
 
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Lagrum" type="LagrumtypType"/> 
      <xs:element default="1" minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PUL" type="PULType"/> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Skapare" type="stringMax128CharType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Den avdelning/enhet inom organisationen som ansvarar för 
att registrera och uppdatera informationen i systemet när systemet lämnas till 
arkivet</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
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      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Datum" type="DatumType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Anställningsperiod. Innehåller elementen From och Tom 
            From=Det datum när anställningen påbörjades 
            Tom=Det datum när anställningen avslutades. Kan lämnas tomt och tolkas då som att 
anställningen fortfarande pågick vid arkiveringen.  
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Namn" type="stringMax256CharType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Befattning" 
type="BefattningtypType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Arbetsgivare" 
type="ArbetsgivaretypType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Anstallningsform" 
type="AnstallningsformtypType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Primar" type="xs:boolean"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Default= true, dvs Primär.  
            Har grundanställning men utlånad till annan verksamhet = false, dvs sekundär.  
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Anstallningsfaktor" type="xs:int"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Beskriver grundanställningen,exempelvis i tusendelar. 
750=75%-ig anställning.  </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Sysselsattningsgrad" 
        type="SysselsattningsgradtypType"/> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Beslutadlon" 
type="BeslutadlontypType"/> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Lonetillagg" 
type="LonetillaggtypType"/> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Uppehallslon" 
type="UppehallslontypType"/> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="PensionsgrundandeLonManad" 
        type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation xml:lang="se">Belopp i kr. Månadslön med avdrag för frånvaro samt 
tillägg för semesterlön.  </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
 ……… 
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2.9 RISKANALYS 

Följande större risker har hanterats av projektgruppen. 
 

• Kostnaden för leveranser riskerar att öka om leveransspecifikationen blir för komplex och 
opedagogisk. 

• Myndigheternas olika behov avseende återsökningsfrekvens och användningsområde som 
kunde ha lett till att olika leveransspecifikationer skapats för respektive myndighet. 

• Risken att inte kunna leverera i tid med tillräckligt hög kvalitet 
 
Risken att kostnaderna ökar i och med mer komplicerad leverans ser projektet som en kvarstående 
risk. 
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3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

I detta avsnitt föreslås att ”FGS för leveranstypen personal” ska beslutas. FGS:en för leveranstypen 
personal 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 personal används ”FGS för leveranstypen personal” för 
beskrivning av den specifika leveranstypen 

 
Förslag till beslut av beställaren är: 
 
Att delrapporten avseende en förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för leveranstypen personal 
godkänns och därmed även medföljande bilagor beslutas. 
 
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 personal”. 
 
Det finns en internationell standard HRXML vars attribut och element är engelska. Det framgår inte 
heller om den är anpassad till det svenska pensionssystemet och den har därmed inte använts. 
 
Landstingen har sedan tidigare tagit fram leveransspecifikationer inom andra områden, exempelvis 
”journal”. De erfarenheter som har framkommit under dessa år har tagits med i detta projekt. 
Projektet har valt att skriva schemat/elementnamnen på svenska för att öka förståelsen för fler 
yrkesgrupper samt för att denna FGS primärt kommer att nyttjas inom Sverige. Projektet har granskat 
flertalet personalsystem och skapat en generell FGS som ska kunna användas för leverans av 
personalinformation, oavsett system. Projektet har genom tidigare gemensamma erfarenheter med 
komplexa lösningar dragit lärdom vilka problem som följer med komplexitet. Därför har projektet 
skapat en struktur som är enkelt överblickbar för att enklare kunna kommunicera FGS:en och därmed 
minska upplärningstiderna vilket har en gynnsam effekt på både kostnader, tid för genomförande av 
leveranser samt spridningsmöjligheter. 
 

4.1 HR-XML 

Standarden är framtagen av HR-XML konsortiet. Den utkom under 2011 i version 3.2. Standarden 
fokuserar på Human Resources . Human Resources (förkortas HR) kallas hanteringen av ett företags 
mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal 
och organisation. Även beteckningen human resource management (HRM) används4. Standarden 
finns till vissa delar implementerad hos Arbetsförmedlingen gällande platsannonser5. En annan vanlig 
användning av standarden är för att skapa ett CV6. 
 

4.2 TERMER OCH SPRÅKBRUK 

De termer som har använts är, förutom nedanstående samma som förklarats i övergripande 
dokument. Här nedan förklaras ett specifikt begrepp. 
 
Personal: Information som rör den anställdes relation med sin arbetsgivare, såsom pension, lön, 
frånvaro, rehabilitering mm. 
 
Den tillhörande FGS:en följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request for 
Comments (RFC) 21197 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  http://sv.wikipedia.org/wiki/Human_resources 
5  http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Annonsera/DXA-annonser.html 
6  http://sv.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae 
7 http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
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4.3 REFERENSER 

De referenser som är använda i delprojektets ”FGS för leveranstypen personalssystem” är: 
 

• Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om 
arkiv hos statliga myndigheter; beslutade den 9 december 2008, RA-FS 2008:48 

 

4.4 BESKRIVNING AV ANVÄNDA REFERENSER 

I kommande avsnitt beskrivs de olika referenserna samt även andra standarder som används i ”FGS 
för leveranstypen personal” och valen motiveras. 
 

4.4.1 RA-FS 2008:4 

Det är nödvändigt att kunna koppla den levererade informationen till den verksamhetsbaserade 
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 personalinformation också ska innehålla en komplett 
arkivredovisning. Arkivredovisningen, i form av filer i EAD och EAC-CPF-format kan levereras för 

                                                 
8 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RAFS%202008-4.pdf  
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sig vid ett tillfälle och leveranser av personalinformation kan ske för sig vid andra tillfällen. Det 
viktiga är att det finns dataelement i FGS:en för personal 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. I FGS:en för ärendehantering 
beskrivs hur referenser från ärenden och handlingar till arkivredovisningen kan utformas. För uttag ur 
personalsystem är kopplingen till arkivredovisningen inte lika självklar. Det vore i princip möjligt att 
definiera denna koppling på flera olika sätt. I denna FGS har, för enkelhetens skull, kopplingen 
mellan FGS:en för personal och arkivredovisningen utformats enligt samma mönster som använts i 
FGS:en för ärendehantering. Personobjektet har likställts med ett ärende och anställningsobjektet 
med en handling i ett ärende. För ett personobjekt 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. Från personobjektet 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 
ett anställningsobjekt är det möjligt att referera till en handlingstyp i arkivredovisningen. Det 
förutsätts att samtliga anställningar för en person klassificeras på samma sätt och att anställningarna 
dessutom tillhör samma förvaringsenhet som personobjektet. 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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5. PAKETSTRUKTUR  

”FGS för leveranstypen personal” 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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6. BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 1, Exempel på rapporter och sammanställningar 
 
 
 
 
 


