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Sammanställning av remissvar Anpassning av FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register) för arkivleveranser 
 
Ett utkast till Anpassning av FGS Databas (alternativ 1, relationsdatabaser och register) för 
arkivleveranser remitterades den 20 juni 2019. Remissen var öppen och kunde besvaras av 
specifikationens samtliga intressenter. Det vill säga av såväl statliga och kommunala myndigheter 
som av leverantörer av olika system och andra intresserade. Sista svarsdatum för remissen var den 30 
september 2019. Remissen kommunicerades ut via Riksarkivets hemsida och riktades även direkt till 
de 579 mottagarna i adresslistan för nyhetsbrevet om FGS:er samt till 13 statliga myndigheter, 7 
kommuner/regioner1 och 1 enskild organisation som varit med i projektets referensgrupp. 
 
Det har sammanlagt inkommit 8 svar på remissen. Av dessa är det 1 svar som har kommit från en 
privatperson, 1 svar som har kommit från ett företag, 2 svar som har kommit från regionala 
kommunala myndigheter och 4 svar som har kommit från statliga myndigheter. Bland de inkomna 
svaren är det 2 stycken som säger sig inte ha några synpunkter på innehåll, varav den ena svarar på 
samtliga specifika frågor i remissen att det är tillräckligt.  

De aktörer som på något sätt har besvarat remissen är följande: 
 
Arbetsförmedlingen 
ArkivIT 
En privatperson 
Polisen 
Regionarkivet, Göteborg 
Regionarkivet, Skåne 
Riksarkivet, IT-enheten 
Skolverket 
 
Remissen omfattade det övergripande konceptet för en anpassning av FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register) för arkivleveranser, samt även de enskilda dokument som utkastet till 
specifikation innehåller vilka var:  
 
”Anpassning av FGS Databas för arkivleverans, Introduktion” 
”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans” 
”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans, Tillägg” 
 
 Önskemålet var att remissvaren skulle fokusera på följande frågeställningar: 
 
1. Är de element som finns beskrivna i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser 
och register)” tillsammans med de som finns beskrivna i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för 
arkivleverans” tillräckliga för överföring av databaser? Vilka element saknas? 

                                                 
1 En av dessa är egentligen ett samarbete mellan 10 olika regioner 
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2. Är texten i ”Anpassning av FGS Databas för arkivleverans, Introduktion” begriplig, beskrivande 
och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas? 
3. Är texten i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans” begriplig, beskrivande och 
klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas? 
4. Är texten i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans, Tillägg” begriplig, beskrivande 
och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas?  
 
Remissen gick ut i ett gemensamt missiv tillsammans med remissen för FGS Databas (alternativ 1, 
relationsdatabaser och register), då den anpassade FGS:en för arkivleveranser, har ett beroende till 
FGS Databas (alternativ 1, relationsdatabaser och register). I missivet poängterades att det var två 
separata remisser och att svar skulle skickas till två olika e-postadresser. Det är dock tydligt att de 
två remisserna skapat viss förvirring, och ett flertal av remissvaren har slagit ihop svaren på båda 
remisserna i en text. Detta får följden att vissa svar upprepas i de båda sammanställningarna.  
 
Den följande sammanställningen av remissvaren går igenom och kommenterar de inkomna svaren på 
frågorna ovan. Därefter följer en sammanställning över övriga inkomna synpunkter på förslaget till 
Anpassning av FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) för arkivleveranser. 
 
1. Är de element som finns beskrivna i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register)” tillsammans med de som finns beskrivna i ”Anpassning av 
FGS Paketstruktur för arkivleverans” tillräckliga för överföring av databaser? Vilka element 
saknas? 
 
Av de 8 inkomna remissvaren så är det 2 stycken som direkt eller indirekt besvarat frågan om de 
element som finns beskrivna i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och 
register)” tillsammans med de som finns beskrivna i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för 
arkivleverans” är tillräckliga för överföring av databaser. 
 
Båda dessa har svarat att elementen bedöms vara tillräckliga. 
 
Kommentarer: Ingen kommentar. 
 
2. Är texten i ”Anpassning av FGS Databas för arkivleverans, Introduktion” begriplig, 
beskrivande och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas? 
 
Av de 8 inkomna remissvaren så är det 2 stycken som direkt eller indirekt besvarat frågan om texten 
i ”Anpassning av FGS Databas för arkivleverans, Introduktion” är begriplig, beskrivande och 
klargörande. 
 
Båda dessa har svarat att de anser att textens innehåll är tillräckligt begripligt. 
 
Kommentarer: Ingen kommentar. 
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3. Är texten i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans” begriplig, beskrivande 
och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas? 
 
Av de 8 inkomna remissvaren så är det 3 stycken som direkt eller indirekt besvarat frågan om texten 
i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans” är begriplig, beskrivande och klargörande. 
 
Två av dessa svarar att texten är tillräckligt begriplig, beskrivande och klargörande. I det ena svaret 
tillägger man dock att ”texten är begriplig, beskrivande och klargörande ur teoretisk synpunkt. Hur 
anpassningarna ska tillämpas i praktiken är inte helt tydligt och det kan finnas nytta med att 
förtydliga arbetsprocessens nödvändiga aktiviteter i form av checklista eller liknande”. 
 
I det tredje svaret kommenteras elementet Sekretess, och det ifrågasätts att PUL finns som ett 
alternativ. Som förslag framförs: ”PUL finns ju inte längre. Ersätt med Dataskyddslagen, eller skriv 
helt enkelt ”gällande dataskyddslagstiftning”” 
 
Kommentarer: När det gäller praktisk vägledning och införande av en checklista, så är de framtagna 
dokumenten till anpassningen inte avsedda att vara en vägledning och det är inget som rymts inom 
projektets uppdrag. Däremot noteras behovet av ytterligare vägledning och frågan förs vidare inom 
Riksarkivet. 
 
Dokumentet kommer att ses över och texten om sekretesselementet uppdateras med en förklaring som 
tydliggör att det avser den lagstiftning som var gällande när informationen senast bedömdes. 
 
4. Är texten i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans, Tillägg” begriplig, 
beskrivande och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som saknas? 
 
Av de 8 inkomna remissvaren så är det 2 stycken som direkt eller indirekt besvarat frågan om texten 
i ”Anpassning av FGS Paketstruktur för arkivleverans, Tillägg” är begriplig, beskrivande och 
klargörande. 
 
I det ena svaret framgår att man anser att texten är tillräckligt begriplig, beskrivande och 
klargörande.  
 
Det andra remissvaret lyfter fram att innehållet inte är tillräckligt omfattande för att vara ett 
självständigt dokument; ”Värdelistorna kan med fördel införlivas i [Anpassning av] FGS 
Paketstruktur för arkivleverans.” 
 
Kommentarer: Projektet har valt att använda samma dokumentationsstruktur för anpassningen av FGS som 
för själva FGS:erna. Det följer alltså ramverket för FGS-konceptet och de aktuella framtagna mallarna som 
används för FGS-dokument. Därav uppdelningen i 3 delar med introduktion, specifikation och tillägg.   
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5. Övriga synpunkter och önskemål angående Anpassning av FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register) för arkivleveranser?  
 
När det gäller övriga synpunkter som framförts i remissvaren så är det 3 stycken som i sitt svar 
påpekat att det blir otydligt med så många dokument. I det ena svaret påpekas att när dokumentation 
är ”uppdelad i flera olika dokument minskar generellt användarvänligheten. Det vore mer 
fördelaktigt ur användarsynpunkt att sammanställa de olika delarna till ett enhetligt och heltäckande 
dokument”. I det andra svaret föreslås att innehållet i texten om anpassningen för arkivleverans 
borde inkluderas i FGS Databas, samt att ”bilagshänvisning borde inkluderas i samma dokument för 
att undvika för många dokument att hålla reda på”. I det tredje svaret föreslås en modell där element 
från Anpassningen FGS Paketstruktur flyttas över till den befintliga FGS Paketstruktur och därmed 
får man färre antal dokument och scheman att hålla reda på och administrera.  
 
Det ovan nämnda svaret med förslaget att ta bort anpassning och lägga in de frivilliga elementen i 
FGS Paket är utförligt och innehåller flera synpunkter. Frågan ställs vad som menas med 
”arkivleveranser” och det påpekas att den befintliga ”FGS-paketstruktur för e-arkiv” av namnet att 
döma redan borde vara avsedd för just arkivleveranser. Man ifrågasätter därför varför den skulle 
behöva anpassas för arkivleveranser med en ytterligare specifikation. Det framförs som alternativ till 
att ta fram ”Anpassning av FGS paketstruktur för arkivleverans” att istället komplettera den 
befintliga ”FGS-paketstruktur för e-arkiv” med de dataelement som nu föreslås ingå i anpassningen. 
Man menar att ”om dessa dataelement bedöms vara av värde vid arkivleverans så borde de 
rimligtvis med fördel kunna läggas till i ”FGS-paketstruktur för e-arkiv” så att denna specifikation 
direkt kan användas för det man tror att den är avsedd för (dvs leveranser till e-arkiv)”. 
 
Ytterligare påpekas i detta svar att samtliga fält är icke-obligatoriska och skulle, om de införlivades i 
FGS Paketstruktur kunna nyttjas av samtliga användare av specifikationen utan att innebära några 
problem för de som använder FGS:en utan dessa element. Om man däremot inte kan göra ändringar 
i FGS Paketstruktur utan ”alla” behöver göra anpassningar så anser man att grundstandarden är för 
snäv, och säger att ”en standard består inte bara av de dataelement som samtliga användare nyttjar. 
Standarden ska i stället utformas så att den täcker in samtliga relevanta användningsfall”. Även om 
dessa nio nya dataelement inte är relevanta för alla är de ”i högsta grad relevanta för statliga 
myndigheter vilka kan behöva skicka leveranser till Riksarkivet” och man anser därför att ”det borde 
vara självklart att en ”FGS Paketstruktur för e-arkiv” utgiven av Riksarkivet ska kunna användas, 
direkt och utan anpassningar, just för paketering av leveranser till Riksarkivet”.  
 
Samma remissvar avslutas även med att belysa en mängd fördelar med att utöka FGS Paketstruktur 
istället för att ta fram denna anpassning. Av dessa så skulle följande kunna lyftas fram: 
• Det skulle inte behövas något extra extensionsschema och heller ingen extra administration. 

Vilket också skulle underlätta för det framtida underhållet av FGS:en 
• Myndigheterna slipper ta ställning till om de ska basera sina e-arkivlösningar på Riksarkivets 

officiella FGS Paketstruktur eller om de även måste ta höjd för Riksarkivets anpassning. Det 
skulle även bli enklare för Statens servicecenter om de bara behöver hänvisa till en 
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specifikation. Om en myndighet har levererat till E-arkivet enligt den allmänna FGS 
Paketstruktur vad händer då när leverans ska ske till Riksarkivet? 

• Det underlättar även för företag som utvecklar applikationer för e-arkivering om de slipper ta 
ställning till om de bara ska stödja FGS Paketstruktur eller även ska stödja anpassningen.  

• Om Riksarkivet tvingas att använda en anpassning av sin egen FGS Paketstruktur riskerar 
leverans till Riksarkivet att betraktas som något apart och ett specialfall som riskerar att 
glömmas bort när e-arkivlösningar ska implementeras. 

• Det blir enklare vid framtagning av nya FGS:er om det bara finns en FGS Paketstruktur då 
dessa nya FGS:er alltid måste förhålla sig till FGS Paketstruktur. 

 
Utöver detta är det 1 av de inkomna remissvaren som framför önskemål om förtydligande gällande 
när denna FGS bör tillämpas gentemot när andra FGS:er är att rekommendera, och vad som menas 
med “filsamlingar” i detta sammanhang: ”Är ett uttag med flata textfiler ur exempelvis ett 
ekonomisystem en filsamling?”.  
 
Slutligen är det 1 av de inkomna remissvaren som belyser att ADDML i stort sett är ett okänt format 
och att man ser en risk att myndigheter saknar förmåga att leverera utifrån den här specifikationen då 
det saknas verktyg för ADDML. Man efterfrågar även att Riksarkivet delar med sig av sina verktyg 
för skapande och återställande av paket enligt ADDML-specifikationen. 
 
Kommentarer: Projektet har valt att använda samma dokumentationsstruktur för anpassningen av FGS som 
för själva FGS:erna. Det följer alltså ramverket för FGS-konceptet och de aktuella framtagna mallarna som 
används för FGS-dokument. Därav uppdelningen i 3 delar med introduktion, specifikation och tillägg. 
 
Angående förslaget att ta bort Anpassningen och lägga in de frivilliga elementen i FGS Paketstruktur, så 
ingår det inte i projektets uppdrag att utveckla FGS Paketstruktur, men synpunkterna förs vidare till FGS-
funktionen. En översyn av FGS Paketstruktur är planerad med anledning av att det nyligen tagits fram en ny 
Paket METS på europeisk nivå. 
 
Anpassningen är framtagen utifrån Riksarkivets krav, och ska således användas för leveranser till 
Riksarkivet. Den kan även vara relevant för leveranser till andra mottagande arkiv, särskilt inom statlig 
sektor. Förutom leveranser av databaser så är den i Anpassningen av FGS Databas ingående Anpassning 
av FGS Paketstruktur även lämplig att använda för filsamlingar. Med filsamling avses en samling av filer som 
inte har en direkt koppling till ett system t.ex. dokumentsamlingar, bildsamlingar eller liknande. Texten 
kommer att ses över och uppdateras så det blir tydligare vad anpassningen kan användas för. 
 
När det gäller verktyg för skapande av paket så finns RALF (Riksarkivets leveransförberedelse-verktyg) för 
nedladdning från Riksarkivets hemsida, men detta verktyg har dock inga funktioner för editering och 
återställande. Riksarkivet har för närvarande inga möjligheter att, för externt bruk, paketera mjukvara för 
återställande. 
 
 
Riksarkivet  
Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur 
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