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ENKÄTSAMMANSTÄLLNING,  DP7 

 

Uppgifter om myndighet/organisation. 

A Enkätfråga Svar 
1 Hur bemannades er pilot och var det med 

extern eller intern kompetens? 
Intern (3). Både och (3). Extern. 

2 Hur mycket tid har ni lagt ner på piloten? 270 tim. 527 tim. Internt ca 400 tim + inläsning, 
externt ingen uppgift. 300 tim. 50 tim. 150 tim. 
160 tim. 

3 Vilka yrkesgrupper internt var involverade i 
arbetet? 

Utredningsansvarig, projektledare (3), specialist, 
arkitekt, två kravställare, tre/två  
systemutvecklare (2). 
Arkivarie/IT (4), kravfångare verksamheten, 
uppdragsledare IT, systemarkitekt, utvecklare 
.NET, databas/SQL, kravfångare IT. Registrator, 
systemvetare. Informationsarkitekt. 
Objektsledare, ärendehant.system. Teknisk förv. 
systemförv.  

4 Bedömer ni att ni haft tillräckliga 
kunskaper, exempelvis i XML? 

ja (6). Ja, som beställare, förkunskap om FGS. 

 
Delprojektet som sådant 

B Enkätfråga Svar 
1 Har DP7 klargjort förutsättningarna för ert 

deltagande som pilot? 
ja(4)/i stort sett (1), övergripande. Saknar plan 
med aktiviteter, hur DP7 kan stödja, 
kommunikationsvägar mm. Önskat uppgift om 
tidsåtgång. Kunde varit tydligare (2). 

2 Har DP7 varit er behjälpliga i den 
omfattning ni behövt? 

Ja (3). Svårt att se sambandet med TUM (2). 
Ja,teknisk kontakt saknas. Ok, saknar 
strukturerad hantering av info och 
kommunikation, fick tjata, gemensam 
tidsplanering. Utförligare dialog men har alltid 
fått svar på frågor. Inledningsvis oklart.   

3 Har Project Place på något sätt varit ett stöd 
för er?  

Nej (4). Tveksamt. Ja, när mapp för gemensamt 
dokument lades upp. I någon mån. dokumentet 
kompl. info. 

4 Har den test- och utvärderingsmetodik 
(TUM) DP7 tillhandahållit gått att tillämpa 
och hur mycket i så fall? 

Har inte tillämpats (4). Egna rutiner och metoder 
för kvalitetssäkring som använts. Delvis, lite 
otydligt, förstod funktionen efter hand. Var 
mycket omfattande. Anpassad till RA:s behov.  

5 Har ni haft egna dokument, egna testplaner? Maskinell validering mot scheman och manuell 
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kontroll av att filstrukturer. Ja. Testplan enl 
TUM. Nej (3). Aktivitetslista. Ja, mindre 
omfattning. 

6 Är det något ni anser saknas i TUM? ej använt (3). Tydligare förväntningar, 
beskrivning av roller var bra. ---. ---. Anpassning 
till den som levererar. 

7 Skulle ni ha klarat av arbetet med en mindre 
omfattande TUM? Vilka delar skulle i så 
fall kunna tas bort? 

Ja(3), egna rutiner för kvalitetssäkring. Ingen 
åsikt. Kunde vara mer konkret och strikt. TUM 
kan vara grund för en lathund, behöver inte vara 
så omfattande (2). Beställarorg. o arbetssätt tas 
bort eller kortas ned. 

8 Uppfyllde testerna era förväntningar? Ja, uttag och mottagning fungerade. Interna - ja, 
fick vänta på resultatet. Ja, att lära. Ja (2). --? 
Nej, olika uppfattningar om vad som skulle 
testas. 

9 I vilken omfattning har en programmerad 
lösning och automatiserad rutin använts vid 
ert framtagande av SIP:en?1 

Ringa omfattning. Visst automatiserat stöd har 
funnits, t ex schemavalidering. Automatisk rutin 
för testet hade inte gått att använda vid ett 
eventuellt skarpt införande av FGS:en. 100% (2). 
Till stora delar (2). Inte alls. ---. 
 

10 Övrigt som rör delprojektet och metoden 
som ni önskar framföra? 

Möte med RA för avstämning av detaljer och 
förväntningar borde ha genomförts innan paketet 
togs fram. Svårt att få kontakt. Inget (5). Skulle 
ha inväntat DP, metodstöd.      

 
Tillämpbarheten i FGS:er 

C Enkätfråga Svar 
1 Var det lätt att förstå texterna i FGS:en? ja/ja ärendehantering (4). tekniskt dokument 

med mappningar till xml:en önskvärt. Inte på 
detaljnivå/inte alltid (2), vissa exempel otydliga. 
Medverkat till FGS:en. "paket-fgs" svårtydd. Ja, 
xml-filen. 

2 Fanns det behov av illustrationer? Vilka? Nej (2). Önskvärt med konkret exempel med 
kommentarer. Exempel obligatoriska fält. 
Exempelfiler i xml/fullständig SIP (2). Exempel 
på nästlade egna element. Ja (3). I paket-fgs 
över en SIP-struktur. 

                                                 
1 Ur eArd-projektet perspektiv vore det ju intressantast om piloten inneburit att SIP:en tagits fram genom en 
automatiserad exportmodul ur ursprungssystemet eller annan helt programmerad lösning, t.ex. mot ett avställt bestånd. Av 
praktiska och kostnadsskäl förstår vi att så oftast inte blivit fallet. Andra ytterligheten vore att man skapat metadatafilerna 
genom direkt editering och plockat ihop SIP:en helt "manuellt". För att få en uppfattning om detta, som är viktigt för DP7 
att få en bild av, finns denna fråga. 
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3 Vad har ingått i testfallet? 5 stycken årsredovisningsdokument. Avslutade 

pensionsärenden. FGS paketstruktur o 
ärendehantering. Ärenden o handlingar. --
?(personal?) 20 st ärenden av liknande typ. 
Ärenden små och stora. 

4 Har det varit enkelt eller svårt att använda 
scheman (FGS:er)? 

varken eller. Enkelt (2). Kräver förkunskaper i 
bl a METS. ---. Både och, egna element 
besvärligt. Otydligt vad som ska kompletteras 
från egen organisation. 

5 Har det varit problem att skapa en xml-fil?  Nej (7), men METS-scheman var nytt. Saknade 
exempelfil.  

6 Hade ni ambitionen att ta med samtliga 
typer av uppgifter ni avsåg att bevara från 
systemet/delsystemet i SIP:en?  

Nej (5). Endast grundinformation i ärendet. Vid 
ett ev införande finns intentionen att ha mer 
komplett information där sådan finns maskinellt 
läsbar. Inga egendef. element. Ja, egna element 
(2). 

7 Framgick det klart vad de olika 
elementen/uppgifterna avsåg? 

Ja, på det stora hela (3). Ibland 
begreppsförvirring. Nej(3). För tekniskt, kräver 
förklaringar.  

8 Gick det att fylla i samtliga obligatoriska 
värden? 

Ja, på det stora hela (7). Enstaka problem i 
paket-fgs.   

9 Fanns det uppgifter ni önskade bevara som 
ni inte fick in i SIP:en 

Nej (6). Ja.  

10 Fungerar det att använda FGS:en vid ett 
leveransförfarande gällande planering, 
införande och brukande av FGS? 

Ja, som en del i kravmassan. Troligen (2). Ja (2), 
i stort sett. ---. Förstår inte frågan. 

11 Vilka förändringar skulle ni vilja ha i 
FGS:erna?  

-. Rensat XML-schema, ingen onödig text. 
Tekniskt dokument med enbart mappningar till 
xml:en. Mindre text, färre ref. Utförliga 
beskrivningar av metoder o standarder behövs 
ej. ---. Skrivfel, inkludera fler element i fgs:en.   
---. Se nedan under övriga kommentarer.   

 
Övriga kommentarer: 
 
 
Det har upplevts som att FGS:erna fortfarande justeras. Exempelvis när det gäller vilken information 
som är obligatorisk. Information om det finns delvis i schema, FGS och mail och ibland misstämmer 
det. 
 
Det hade varit jättebra med en exempel-SIP som varit gjord utifrån FGS:en för ärende. De exempel 
som fanns på Riksarkivets hemsida var inte anpassade efter FGS:erna.  
Ett införande av FGS:erna skulle innebära ett omfattande arbete. Dels mappning av de olika 
ärendetyperna som finns på myndigheten men även anpassning av befintliga it-system.  
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Se bilaga. 
 
Checklistor, lathundar och exempel skulle underlätta planering och leverans. Att som utlovats synas 
på e-delegationens hemsida.  
 
I uttaget från vårt ärendehanteringssystem ingick viss information, som vi var tvungna att lägga i 
egendefinierade element för att motsvarande element saknades i FGS:en för ärendehantering. 
Åtminstone vissa av dessa saknade element torde vara så generella att DP7 bör överväga att inkludera 
dem i FGS:en: 
- Under ArkivobjektArende saknas enskilda element/attribut för årtal respektive löpnummer. 
- Under ArkivobjektArende finns elementet Beslutat, men det saknas element/attribut för övriga 
uppgifter om beslut, t ex beslutande organ, paragraf och beslutsbeskrivning. 
- Det vore lämpligt om elementet Agent innehöll ytterligare element, såsom e-post, telefon och 
användarbeteckning i systemet. 
- Under Restriktion saknas element/attribut för att ange vem som har satt restriktionen och datum för 
detta. 
- Elementet Bilaga under ArkivobjektHandling saknar ett attribut för datum. 
 
Andra förändringar som vi skulle vilja göra i FGS:en för ärendehantering: 
- Generellt tycker vi att det ofta blir en märklig och svåröverskådlig struktur när egna element enbart 
kan definieras sist under ärendet respektive handlingen. Särskilt tydligt blir detta när egendefinierade 
element hör samman med befintliga element och på något sätt måste kopplas ihop med dem. En 
bättre lösning hade varit att det under varje "elementgrupp", t ex Mottagare, Restriktion, Agent, 
Bilaga osv, var möjligt att skapa egna element. Då hade befintliga och egendefinierade element hängt 
ihop bättre.  
- Datatypen för attributet Esignatur under Bilaga bör vara boolean så att det blir konsekvent. 
- Kardinaliteten för elementet Mottagare under ArkivobjektHandling bör vara 0..* istället för 0..1. 
Möjligtvis samma för Avsandare. Som det är nu tvingas vi skapa egna element när mottagarna är fler 
än en. 
 
Förändringar som vi skulle vilja göra i FGS:en för paketstruktur: 
- Identitetskod för arkivbildare är ett obligatoriskt element. Åtminstone för kommuner, men säkert 
även för andra, kan detta innebära ett problem. En kommun består ofta av 
ett flertal kommunala myndigheter (nämnder), men det finns bara ett enda organisationsnummer för 
kommunen som helhet. HSA-id finns i kommunen enbart för vissa nämnder, och sannolikt är det 
liknande hos andra kommuner. 


