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1. SAMMANFATTNING 

 

Detta är en slutrapport för delprojektet 5 ”Metadata och e-tjänster för e-diarium” inom Riksarkivets 

projekt ”e-arkiv och e-diarium”. I rapporten beskrivs arbetet med att ta fram en förvaltnings-

gemensam specifikation för e-diarium. Den förvaltningsgemensam specifikation (FGS) anger vilka 

grundläggande informationsnivåer som alltid ska finnas vid ärendehantering samt vilka metadatafält 

som alltid ska finnas som bas på dessa nivåer och hur dessa metadatafält ska benämnas. FGS:en 

anger även på ett övergripande plan vilken grundläggande funktionalitet som ska alltid ska finnas 

vid ärendehantering inom offentlig förvaltningen. Betoningen på förvaltningsgemensamt avser en 

minsta gemensamma bas för stat, kommun och landsting och tar således inte upp någon enskild 

sektors eller verksamhets specifika behov.  

 

Syftet med FGS:en för e-diarium är att utgöra ett av flera steg mot införande av interoperabla e-

lösningar1, inbegripet gemensamma e-tjänster för myndigheters ärendehantering, och där behov 

finns, för överföringar av information till system eller andra tjänster för arkivering.  

 

 

Disposition 

 

Efter ett inledande kapitel där projektmål, avgränsningar, beroenden, rättsliga förutsättningar och 

terminologi berörs, finns ett antal förslag till beställarens beslut inklusive om fortsatt hantering av 

inte ännu utredda frågor som projektet ser angeläget att gå vidare med. Därefter sker en översiktlig 

beskrivning av MoReq2010, som är den standard som projektet valt att utgå från när FGS:en tagits 

fram. Efter det finns ett avsnitt om hur projektet värderat andra standarder inför arbetet med 

FGS:en. Därefter beskrivs hur FGS:en tagits fram och vad den innehåller.  

 

De grundläggande informationsnivåerna och de metadatafält som ska finnas på dessa nivåer enligt 

FGS:en för e-diarium finns i bilaga 1 och 2, varav bilaga 1 utgör FGS för e-diarium så långt DP5 

levererar. Därefter finns ytterligare bilagor som har med framtagandet av FGS:en att göra men som 

inte ingår i FGS:en. Bilagorna i förklaras i rapporten. En förteckning över bilagor finns i slutet av 

denna rapport. 

 

 

2. INLEDNING 

 

2.1. Bakgrund 

 

Riksarkivet genomförde 2010 på uppdrag av E-delegationen förstudien ”e-arkiv och e-diarium” 

i samverkan med E-delegationen, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting). I 

förstudien föreslogs bland annat framtagandet av förvaltningsgemensamma specifikationer 

(FGS:er). För att snabbt kunna påbörja arbetet med att ta fram förslag till FGS:er för e-arkiv och e-

                                                 
1 Se förklaring till vad som avses med interoperabilitet här i avsnitt 4.1 Bakgrund och målbild med MoReq2010. 
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diarium har E-delegationen uppmanat Riksarkivet att tillsätta och leda den föreslagna projekt-

gruppen.  

 

Under hösten 2011 startade Riksarkivet upp projektet ”e-arkiv och e-diarium” inom vilket 

delprojekt 5 (DP5) ”Metadata och e-tjänster för e-diarium” ingår som ett av åtta delprojekt. 

 

 

2.2. E-diarium  

 

E-diarium avser i DP5 IT-stöd för ärendehantering i vid mening och inte endast sådana system som 

benämns diarium i särskiljande betydelse mot annan typ av ärendehantering. E-diarium definieras i 

delprojekt 1 (DP1) som ett elektroniskt fört register, syftande på ett register för allmänna handlingar 

fört enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Ett e-diarium, vilket framgår i 

förklaringen till begreppet i DP1, tenderar alltmer att avse integrerade lösningar för ärende- och 

dokumenthantering, där registrering enligt lagstiftningen endast är en del av funktionaliteten.2 

Termen diarium, som också definieras i DP1, utgör i sig ingen allmänt gällande juridiskt term3 utan 

snarare en vedertagen term för att beskriva registrering (som är en juridisk term) av allmänna 

handlingar vid myndigheter, vanligtvis i ett ärende. 

 

För ärende och för terminologi i övrigt, se avsnitt 2.10 i denna rapport. 

 

 

2.3. Projektmål 

 

Effektmål med projektet framgår i avsnitt 1.4 Effektmål i projektdirektivet för huvudprojektet ”e-

arkiv och e-diarium”. 

 

Delprojektet ska ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för e-diarium. 

 

FGS som begrepp definieras i DP1. DP1 har i sin tur hämtat definitionen från förstudien om e-arkiv 

och e-diarium. FGS:er definieras där som ”strukturerade beskrivningar av funktionella och tekniska 

kravs om speglar ett behov som delas av hela eller delar av den offentliga förvaltningen”. Av 

projektdirektivet för e-arkiv och e-diarium framgår vidare att de FGS:er som ska tas fram ska 

innehålla de krav som utgör en minsta gemensam nämnare. Beroende av standardiseringssituationen 

och behovsbilden inom olika områden kan FGS:erna bli olika till omfattning och innehåll. I E-

delegationens betänkande (SOU 2011:27) framhålls att ett första steg mot gemensamma tjänster bör 

tas genom utarbetande av FGS:er.   

 

För DP5:s del innebär ett framtagande av FGS:er att följande identifieras och dokumenteras: 

 

                                                 
2 DP1 har definierat och förklarat begrepp i ordlista. Ordlistan har tagits fram för internt bruk för projektet e-arkiv och 

e-diarium och är bl. a. publicerad på Project Place tillsammans med annat material från projektet.  
3 I den utsträckning termen diarium förekommer gör den det i specifika författningar. 
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 Grundläggande uppgifter vid registreringen i IT-lösningar för ärendehantering utifrån 

befintliga lagkrav och utifrån en tillämpning av, eller hänvisning till, befintliga standarder. 

 Grundläggande nivåer vid strukturering av information i IT-lösningar för ärendehantering 

utifrån en tillämpning av, eller hänvisning till, befintliga standarder. 

 Grundläggande funktioner vid ärendehantering som påverkar möjligheten till en godtagbar 

återsökning även på sikt och som påverkar möjligheten till att bedöma informationens 

trovärdighet och sammanhang.  

 

Det övergripande syftet med FGS:er för e-diarium är enligt DP5’s projektplan att bidra till att 

säkerställa sökbarhet, förståelse och äkthet för information i verksamhetssystem. Syftet är också och 

att skapa förutsättningar för avställningar från verksamhetssystem när behov uppkommer. FGS:en 

ska även kunna underlätta framtagande av andra typer av e-tjänster än rena arkivsystemstjänster 

genom att åstadkomma en enhetlighet och en förutsägbarhet i den offentliga verksamhetens 

ärendehantering på en basnivå. 

 

Termen ärendehanteringssystem, som användes i projektdirektivet, är i slutrapporten utbytt mot IT-

lösningar för ärendehantering eller funktioner mm. vid ärendehantering. Det eftersom DP5 under 

arbetets gång antagit en alltmer tjänsteorienterad inriktning, vilket bl.a. innebär att stöd och 

funktioner för ärendehantering inte nödvändigtvis ligger i samma systemlösning som termen 

ärendehanteringssystem lätt kan ge en enahanda association till. Se även om ärende under avsnittet 

om terminologi. 

 

 

2.4. Beställare 

 

Huvudrojektledaren för projektet ”e-arkiv och e-diarium”, Göran Kristiansson, har varit beställare 

av DP5. 

 

 

2.5. Deltagare  
 

Roger Löfgren (CSN) har varit projektledare för DP5. 

 

Jan Aspenfjäll (eBuilder) har utgjort konsultstöd. 

 

Projektgrupp:  

 

Riksarkivet 

Anna-Kristina Andersson (Riksarkivet) 

Torbjörn Hörnfeldt (Riksarkivet) 

Magnus Geber (Riksarkivet)  

 

Mittuniversitetet 

Karen Andersson 
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Statliga myndigheter 

Anna Kamf (Statens tjänstepensionsverk) 

Jenny Svennewall (Lantmäteriverket) 

Krister Berntsson (Lantmäteriverket) 

Pontus Wärmhed (Tillväxtverket) 

Andreas Ljung (Pensionsmyndigheten) 

Rebecca Wåglund (Skatteverket) 

Yvonne Lindström (Skatteverket) 

Fredrik Granström (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

 

Kommuner 

Elin Johansson (Växjö kommunarkiv). 

Anders Karlsson (Ronneby kommun) 

Bo Johansson (Sollentuna kommun) 

Magdalena Nordin (Karlskrona kommun) 

 

Landsting 

Veronika Nyrén (Landstinget i Uppsala län) 

Magdalena Tempelman (Akademiska sjukhuset) 

Mårten Karlsson (Landstinget Västmanland) 

 

Referensgrupp: 

 

Elisabeth Klett (Stockholms stadsarkiv) 

Annika Gattberg (Miljöförvaltningen, Stockholms stad) 

Therese Eriksson (Miljöförvaltningen, Stockholms stad) 

Petter Björkstrand (Malmö stadsarkiv) 

Henrik Erngren (Malmö stadsarkiv) 

Mats Burell (Regeringskansliet) 

Håkan Lövblad (Riksarkivet) 

 

 

2.6. Avgränsningar 

 

Delprojektet avgränsar sig till att ta fram FGS:er för ärendehantering i stat, kommun och landsting. 

Det hindrar i sig inte att även andra aktörer kan ha nytta av FGS:erna. 

 

Delprojektet kommer inte att ta fram FGS:er för information om ekonomisk redovisning eller 

fakturahantering, för hantering av HR-information (t. ex. tidredovisning och lönesystem), för 

statistik- och uppföljning (t. ex. Dataware House) eller för publicering av information på 

webbplatser. I dessa fall hanteras information på ett delvis annat sätt än vid de IT-stöd för ärende- 

och dokumenthantering. Registreringen av sådan information är, även om samma lagstiftning ligger 

i botten, av annan delvis karaktär än för ärendehantering. Handlingar och uppgifter i handlingar kan 
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knytas till annat än ärenden, t.ex. så knyts HR-information respektive till ekonomisk 

redovisningsinformation vanligtvis till perioder.    

 

En fråga som kommit upp under arbetets gång är om DP5 även ska ta fram ett tekniskt 

utbytesformat (XML-strukturer med kataloger mm) för information förekommande inom 

ärendehantering för leveranser till ett autonomt arkivsystem byggt enligt de principer som framgår 

av bl.a. OAIS-standarden (ISO 14721:2003). Med tanke på den korta projekttiden och 

bemanningssituationen har detta emellertid inte låtit sig göras. Ur ett mer generellt tjänstebaserat 

perspektiv bör en FGS för e-diarium även kunna stödja ett framtagande av utbytesformat för 

information om ärenden för överföringar mellan verksamhetssystem, t. ex vid systemförnyelser 

eller överföring mellan myndigheter och andra organisationer. 

 

 

2.7. Beroenden och samband 

 

DP5 har beroenden till de andra delprojekten inom e-arkiv och e-diarium, vilket gör att nära 

avstämningar med de andra delprojektledare är nödvändigt. Följande beroenden har identifierats: 

 

 DP1 där de begrepp som används i DP5 definieras. 

 DP2 där nyttorealiseringen av det förväntat resultatet av bl.a. DP 5 analyseras. 

 DP3 där de metadata och informationsstrukturer som tas fram i DP5 utgör en förutsättning 

bland andra för ett enhetliggörande vid överföring av information från ärendehantering till 

arkivsystem. 

 DP6 där en vägledning ska tas fram för hur FGS:en från DP5 ska implementeras. 

 DP7 där FGS:erna från DP5 ska utvärderas i piloter. 

 DP8 där en förvaltningsorganisation ska tas fram för FGS:erna från DP3 och DP5. 

  

Förslaget till specifikationer från DP5 kommer att sändas till en referensgrupp, andra 

delprojektledare inom e-arkiv och e-diarium och till Riksarkivets tillsynsavdelning (från den i juli 

2012 ”Divisionen för offentlig informationsförvaltning”). 

 

Samordning behöver även göras med andra arbeten inom e-delegationen.  

 

 

2.8. Rättsliga förutsättningar 

 

Som framgått under rubriken 1.2 Projektmål avser FGS:er strukturerade beskrivningar av 

funktionella och tekniska krav som speglar ett behov som delas av hela eller delar av den offentliga 

förvaltningen. Enligt förstudierapporten om e-arkiv och e-diarium framgår vidare att 

specifikationerna bör baseras på rättsliga krav och relevanta internationella standarder.   

 

Det finns ett antal rättsliga krav att ta hänsyn till. 
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I 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) framgår att myndigheter ska 

registrera sina allmänna handlingar. Vidare finns där bestämmelser om vilka typer av uppgifter 

registret ska innehålla.  

 

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades, 

2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 

3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare och 

4. i korthet vad handlingen rör. 

 

Från dessa grundläggande bestämmelser om registrering anges ett antal undantag. Allmänna 

handlingarna får hållas ordande på annat sätt så länge de inte omfattas av sekretess. Omfattas de av 

sekretess träder undantag in om att få utelämna eller särskilja uppgift 3 eller 4. Det ifall det behövs 

för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten. 

 

Vare sig Riksarkivet eller annan myndighet eller organ har någon formellt erkänd föreskrifträtt för 

området registrering. Riksarkivet har dock utgett allmänna råd om registrering (RA-FS 1997:5). 

Råden omfattar bl.a. hänvisningar till placering för registrerade handlingar, notering av samband 

med andra ärenden, om gallring verkställts, om status för ärendet (t.ex. initierats, avslutats), om 

sekretessprövning särskilt erfordras innan utlämnande, om undvikande av koder och förklaringar av 

koder. Dessutom finns ett råd om notering av var i verksamheten handlingar bildats, vilket anknyter 

till ett allmänt råd i 6 kap. 7 § Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 

(RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 2008:4) om att klassificeringsstrukturen 

bör användas som utgångspunkt vid registrering, enligt 15 kap. sekretesslagen (sedan 2009-06-30, 

ersatt med 5 kap. OSL).    

 

Avsaknaden av en tydlig föreskrifträtt har uppmärksammats i förstudierapporten ”e-arkiv och e-

diarium”. Ett av förslagen är att tillsätta en utredning om behovet av en förstärkning av Riksarkivets 

föreskrifträtt avseende sambanden mellan registrering och arkivredovisning. Detta återkommer i e-

delegationens betänkande (SOU 2011:27) där e-delegationen stödjer förslaget i så mån att 

regeringen ska tillsätta en utredning för att klarlägga Riksarkivets och andra arkivmyndigheters roll. 

I betänkandet pekas emellertid inte endast förhållandet mellan registrering och arkivredovisningen 

ut. Där beskrivs det problem som ska utredas som att det saknas utpekad myndighet för samordning 

av registrerings- och ärendehanteringsfrågor. Någon sådan särskild utredning har ännu inte tillsatts. 

 

Ett uttryck för det nära sambandet mellan registrering och arkivering framgår i första punkten 5 § 

arkivlagen: ”vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för 

en ändamålsenlig arkivvård”. Vid en modern elektronisk informationshantering är detta 

hänsynstagande helt avgörande. Att skapa ordning för den omfattande elektroniska 

handlingsmängden låter sig inte göras i efterhand utan stora kostnader om det överhuvudtaget är 

genomförbart. Det blir inte heller rättssäkert om sakuppgifter i allmänna handlingar för pågående 

ärenden inte registreras och fångas när de inkommer eller upprättas. Att rekonstruera vilka 

handlingar och sakuppgifter som hör till ett ärende i efterhand blir i princip omöjligt.  
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I 6 § arkivlagen (1990:782, ArkL) finns bestämmelser om vilka åtgärder myndigheter ska vidta i 

vården av sina arkiv. Det är de åtgärderna som med ett samlande begrepp kallas för arkivvård:  

 

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan 

finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och 

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

 

I 5 § arkivlagen första punkten finns bestämmelse om att myndigheten ”vid registreringen av 

allmänna handlingar ska ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård”.  

De allmänna råden om registrering i RA-FS 1997:5 har en koppling till det hänsynstagande vid 

registreringen som behöver göras för att kunna leva upp till arkivlagens bestämmelser om 

arkivvård. Även i delar av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (2009:1) om elektroniska 

handlingar finns bestämmelser som tar sikte på hänsynstagande till arkivvården vid registreringen 

(bl.a. de delar som föreskriver eller ger råd om planering av system och rutiner).  

Vad gäller DP5’s projektmål, om att identifiera och beskriva grundläggande funktioner vid 

ärendehantering som påverkar möjligheten till en godtagbar återsökning även på sikt och som 

påverkar möjligheten till att bedöma informationens trovärdighet och sammanhang, har enligt DP5 

även bestämmelserna och innebörden av arkivering enligt 3 § arkivförordningen (ArkF, 1991:446) 

en stor betydelse. En arkivering, i betydelsen av säkerställande av handlingar som tillför ett ärende 

sakuppgifter (jfr första stycket 3 § ArkF) borde enligt DP5 vara en helt avgörande funktion för att 

bedöma ärendets trovärdighet och sammanhang. 

 

Vad som ytterligare bör nämnas vad gäller registrering är s.k. registerförfattningar som bl. a. kan 

begränsa vad som får registreras avseende personuppgifter.  

Observera att FGS för e-diarium även är avsedd för myndigheter vars kärnverksamhet är 

undantagen  registeringsskyldigheten. 

 

2.9. Metod 

 

Som stöd för att leverera enligt projektplanen har projektet valt tittat på MoReq2010.  MoReq2010 

är en är en akronym för Modular Requirements for Records Systems. Den utgör en specifikation för 

alla typer av system som hanterar verksamhetsinformation oavsett teknik och medium (records 

management). Specifikationen ger anvisningar om hur nivåer skapas i system och om en 

uppsättning grundläggande metadata för olika s.k. entiteter (t. ex. Records) och för ett antal tjänster. 

MoReq2010 definierar genom sina tjänster även viss grundläggande funktionalitet vid hantering av 

information oavsett sektor. Eftersom MoReq2010 förespråkar en tjänsteorienterad arkitektur ligger 

specifikationen i linje med projektdirektivet såväl som e-delegationens betänkande. En FGS som 
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ligger inom ramen för specifikationen för MoReq2010 kan utgöra underlag inte bara för överföring 

av t.ex. ärendeinformation till ett separat arkivsystem, utan även stödja andra e-tjänster. 

  

Som svårigheter med tillämpningen, förutom att specifikationen som sin utlovade enkelhet till trots 

är relativt omfattande med sina drygt 500 sidor, kan nämnas att det finns en del otydligheter och av 

DP5 upplevda inkonsekvenser i specifikationen. Att specifikationen är avsedd att passa alla typer av 

verksamheter och system gör att specifika metadata för ärendehantering saknas. MoReq2010 är inte 

heller testad i praktiken.    

 

Arbetet inom DP5 har bestått av ett antal gemensamma möten, gruppvisa möten och eget arbete. Ett 

antal arbetsuppgifter har delats ut och lösts gruppvis. Bl.a. har en systeminventering gjorts för att få 

en uppfattning om vilka produkter och tillämpningar de deltagandes organisationer. Utifrån den 

inventeringen diskuterades nivåer och grundläggande uppgifter varefter ett förslag till gemensamma 

svenska benämningar på metadatafälten togs fram. Resultatet av detta arbete redovisas i Bilaga 1 

Nivåer och generella metadata för e-diarium som också utgör den FGS för e-diarium som DP5 

levererar . 

 

Någon översättning till engelska termer för metadata har inte gjorts, utan bör enligt DP5 hanteras i 

ett annat internationellt sammanhang (DLM-forum4, SIS5 fastställande av ISO-standard till svensk 

standard, andra standardiseringsorgan). De svenska termer som tas fram i DP5 bör i ett sådant 

sammanhang kunna utgör input till framtagande av eller mappning mot engelska och internationellt 

gällande begrepp.  

 

Resultatet från arbetsuppgifterna utgör grunden i det förslag till FGS som tagits fram vad gäller 

generella nivåer och allmänt gällande uppgifter knutna till dessa nivåer. I denna slutrapport beskrivs 

arbetet inom och resultatet från projektet. I rapporten beskrivs MoReq2010 översiktligt. I korthet 

beskrivs även andra specifikationer /initiativ som projektet har värderat.  

 

 

2.10. Terminologi 

 

MoReq2010 inför en mängd termer som förklaras i en ordlista i specifikationen. Ordlistan är allt för 

omfattande att börja översätta inom DP5. Ett fåtal termer inom ärendehanteringen har avhandlats 

inom DP1, som låg före DP5:s genomgång av MoReq2010 i tid. De termer som är centrala för att 

förstå beskrivning av MoReq2010 förekommer i första hand i engelsk form i den löpande texten där 

de också förklaras i enlighet med delprojektets förståelse av termer. Ibland har termer översatts till 

svenska, ibland har endast termerna förklarats i löptexten på svenska. När det har funnits en 

närliggande svensk term, t.e.x Modularity/ Moduläritet, har en sådan översättning gjorts. I vissa fall 

                                                 
4 Förkortning av Document Lifecykle Management.  DLM-forum är en sammanslutning  av arkivmyndigheter och 

andra intresserade aktörer inom dokumenthantering och arkivering inom EU.    
5 SIS står för Swedish Standards Institute och är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och 

offentlig sektor. SIS och dess medlemmar utarbetar standarder inom ett flertal områden. 
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kan översättning säkert upplevas en aning långsökt av läsaren. Dock har ambitionen varit att med 

utgångspunkt i den engelska termen förklara den i sitt sammanhang i  MoReq2010 på svenska. 

 

Records och handlingar 

 

Vad gäller det centrala termen records anknyter MoReq2010 till den definition som ges i ISO 

15489-1:2001 Records Management. I MoReq2010 har man ambitionen att ange mer specifika krav 

för hur de generella riktlinjer som ges i ISO 15489-1 ska implementeras. I MoReq2010 förekommer 

records som s.k. entiteter inom tjänsten Records service och utgör sett från specifikationen en 

beskrivning (metadata) av förekommande records vars information lagras i component som utgör en 

annan entitet. Components som kan utgöras av filer, databaser eller annat media.6  

 

I den utsträckning den svenska juridiska termen handling förekommer ska relationen mellan 

handling och records förstås som att records utgör handlingar i tryckfrihetsförordningens mening, 

men är i sig inget juridiskt begrepp (se även ordlistan inom DP1). Detta innebär att de legala krav 

som ställs på handlingar, t.ex. gällande registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen även 

gäller för records.   

 

Ärende 

 

Även ärende har fått en definition i DP1. Den utgår från e-delegationens breda ärendedefinition.  

Inom DP1 definieras dessutom termen beslutsärende som: ”kedja av händelser som resulterar i ett 

beslut”. De ärenden som DP5 avser är sådana beslutsärenden vilket torde vara den vanligaste 

förekommande typen av ärenden som hanteras vid myndigheterna, vilka i sig kan ha mycket 

skiftande innehåll. Ärende som juridisk term förekommer även i förvaltningslagens (1986:223) 

bestämmelser om myndigheters handläggning av ärenden.  

 

Ärende i sammansättningen ärendehanteringssystem avser ett systemstöd som hanterar sådana 

beslutsärenden som avses i DP5. Sett till Moreq2010, och då ur ett tjänsteorienterat perspektiv, är 

det emellertid mer korrekt att endast tala om ärendehantering som ett flertal mer löst sammansatta 

tjänster stödjer. Det eftersom ärendehantering nämnt som ärendehanteringssystem för tanken på 

traditionella autonoma system där all eller nästan all funktionalitet är knutet till en och samma 

systemlösning. 

 

För förklaring av termer i MoReq2010 hänvisas till den löpande texten. För fördjupning av 

termerna hänvisas till källan, MoReq2010. 

 

  

                                                 
6 Jfr s. 22-24 i MoReq2010-specifikationen. 
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2.11. Leveranser 

 

 Slutrapport. 

 

 FGS för e-diarium med innehåll enligt avsnitt 2.3 Projektmål: 

 

o Grundläggande nivåer vid strukturering av information vid ärendehantering (läggs 

som bilaga till rapporten). 

o Grundläggande uppgifter vid registreringen vid ärendehantering (läggs som bilaga 

till rapporten). 

o Grundläggande funktioner vid ärendehantering (beskrivs endast i rapporten) 

 

 

3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

I detta avsnitt föreslås att slutrapporten beslutas, att FGS:en för e-diarium beslutas och att ansvaret 

för nedan uppräknade frågor överlämnas till dels till huvudprojektet ”e-arkiv och e-diarium” dels 

till Riksarkivets tillsynsavdelning (Divisionen för offentlig informationsförvaltning).  Framtagande 

av ett tekniskt utbytesformat för arkivleveranser av ärendeinformation föreslås att läggas i DP3. 

 

FGS:en för e-diarium avser sammanfattningsvis: 

 

 Att det vid ärendehantering ska finnas nivåer för handling och ärende samt att en eventuell 

överliggande nivå alltid ska kunna skapas och användas oavsett IT-lösning. Nivåerna ska 

framgå med tydlighet oavsett IT-lösning. Ytterligare nivåer får skapas om behov finns.  

 

 Att nivåerna som minimum ska ha de metadatafält som anges i bilaga 1 ”Nivåer och 

generella metadata för e-diarium”. Dessa metadatafält ska utgöra förvaltnings-gemensamma 

fält och ska benämnas enligt bilagan. För en eventuell överliggande nivå har endast 

metadatafält för en personaktsnivå angivits.  

 

 Att den grundläggande funktionalitet som anges i den numrerade listan under rubrik ”6.4 

Grundläggande tjänster eller funktioner vid ärendehantering” alltid ska finnas vid 

ärendehantering oavsett IT-lösning. Vad gäller grundläggande funktionalitet som 

konkretiserats i lag eller föreskrifter ska dessa följas i enlighet med aktuell lag eller 

föreskrift. 

 

Enligt DP5 bör nivåer för ärendehantering, metadata för dessa nivåer och generell funktionalitet för 

ärendehantering enligt vad som framkommer i DP5:s leverans införas på sikt i samband med 

utveckling av befintliga system och införande av nya system eller tjänster. Den FGS som DP5 

levererar kommer att behöva vidareutvecklas. Inriktningen på den utvecklingen kommer inte minst 

att bero på vilken ställning MoReq2010 får.  
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Förslag till beslut av beställaren är: 

 

1. Att slutrapporten beslutas i sin nuvarande form. 

 

2. Att den förvaltningsgemensamma specifikationen (FGS) för e-diarium i bilaga 1 ”Nivåer 

och generella metadata för e-diarium” beslutas. 

 

3. Att den grundläggande funktionalitet som anges i den numrerade listan under rubrik ”6.4 

Grundläggande tjänster eller funktioner vid ärendehantering” beslutas som en del av 

FGS:en. 

 

4. Att övriga bilagor, utöver bilaga 1 ”Nivåer och generella metadata för e-diarium”(se 

beslutspunkt 2), beslutas som bilagor till slutrapporten.  

 

5. Det bör även beslutas att projektet ”e-arkiv och e-diarium” övertar ansvaret för följande 

frågor: 

 

 Att det i ett nästa steg utreds och fastslås vilken status MoReq2010 ska ha i det fortsatta 

arbetet med e-förvaltningsfrågor. Det handlar dels om vilken status den ska ha på 

nationellt plan inom ramen för e-delegationens fortsatta arbete dels om vilken status 

MoReq2010 ska ha för Riksarkivets arbete, t.ex. vid föreskrifter och utbytesformat. 

Denna slutrapport bör kunna göra input i ett sådant nästa steg som är angeläget att 

snarast påbörja. Vid en sådan fortsatt utredning ska förvaltningens gemensamma behov 

särskilt uppmärksammas. 

 

 Att den utvärdering och tillämpning som gjorts av delar av MoReq2010 i detta arbete 

utgör underlag i Riksarkivets fortsatta deltagande i DLM-forum. Deltagandet är viktigt 

för att ta till vara på och låta gjort arbete understödja DLM-forums fortsatta arbete.  

 

 Att ett tekniskt utbytesformat för arkivleveranser7, där FGS:en från DP5 utgör ett av 

underlagen, tas fram. För det arbetet behöver ett ställningstagande göras enligt 

beslutspunkten ovan avseende MoReq2010’s betydelse.  Framtagandet av ett tekniskt 

utbytesformat för arkivleveranser av ärendeinformation föreslås att läggas i DP3. 

 

 Att frågor om formatkrav på fältinnehåll i FGS:en om e-diarium (t. ex. dnr, person-

nummer, datumformat) utreds vidare, och om möjligt enhetliggörs på nationellt plan.    

 

6. Det bör utöver dessa punkter även beslutas om ett överlämnande av de juridiska frågor som 

identifierats i DP5 till Riksarkivets tillsynsavdelning (Divisionen för offentlig 

informationsförvaltning). Varav kan nämnas: 

  

                                                 
7 Se definition av arkivleverans i DP1:s ordlista. 
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 Tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i 3 § arkivförordningen om arkivering 

vilket har betydelse för ett säkerställande av ärendeinformation i verksamhetssystemen.  

 Hur en tillämpning av MoReq2010 förhåller sig till lagstiftning och Riksarkivets 

föreskrifter.  

 

Med detta beslut överlämnas ansvaret för den fortsatta hanteringen av de uppräknade frågorna till 

Riksarkivets huvudprojekt ”e-arkiv och e-diarium” och DP5 avslutas härmed.  

 

 

4. ÖVERSIKTLIGT OM MOREQ2010 

 

I det följande beskrivs den standard som DP5 utgått från vid framtagande av FGS:en. Eftersom 

MoReq2010 är en omfattande specifikation och projekttiden varit begränsad, är det i första hand 

den delen som hanteras i vad MoReq2010 benämner som Records service som projektet gjort en 

tillämpning av. Records service existerar dock endast som en del i en MoReq2010-lösning, så att 

förstå sammanhanget för den framtagna FGS:en behövs en förståelse av MoReq2010 i sin helhet. I 

detta kapitel ges en inledande översiktligt beskrivning av vad MoReq2010 är för något. Läsaren av 

denna rapport behöver dock även läsa igenom bilaga 3 ” Sammanfattande beskrivning av 

MoReq2010” där projektet sammanfattar de tjänster som ska finnas enligt MoReq2010. Den 

beskrivningen har lagts utanför rapporttexten av dispositionella skäl. 

 

4.1. Bakgrund och målbild med MoReq2010 
 

Den första MoReq-specifikationen publicerades 2001 och var resultatet av ett samarbete mellan 

DLM-forum och Europakommissionen.  MoReq är en europeisk specifikation för Records 

Management.8 MoReq stod då för ”Model Requirements” och var tänkt som en grunduppsättning 

krav som kan kompletteras och modifieras för skilda verksamheter och systemstöd. MoReq2 

publicerades 2008 och var en uppdatering och utökning av den första versionen av MoReq. 

MoReq2010 står för MoReq2010 Modular Requirements for Records Systems. MoReq2010 

har en annan infallsvinkel än de tidigare versionerna, eftersom den frångår synen på IT-stöd för 

olika verksamheter som låsta till autonoma system som man ställer krav på.  Istället vill man med 

MoReq2010 åstadkomma en specifikation som låter informationen vara mer lös och inte bunden till 

specifika system. Hanteringen av informationen finns i olika moduler eller tjänster. En tjänst enligt 

MoReq2010 avser en logiskt sammanhållen del av den totala funktionaliteten i ett MCRS (se 

förklaring i nästkommande avsnitt). En tjänst innehåller en uppsättning entiteter knutna till tjänsten.  

 

Målet med MoReq2010 är att åstadkomma:    

 

 Enkelhet 

                                                 
8 En vedertagen översättning av Records Management är dokumenthantering.  Records Management/ Dokument-

hantering avser informationshantering i stort och inte endast av dokument i sin allmänt spridda betydelse (word, pdf, tiff 

etc). 
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 Flexibilitet  

 Modularitet  

 Skalbarhet 

 Interoperabilitet 

 

Med enkelheten avses att standarden endast ger anvisningar om de mest grundläggande tjänsterna, 

inklusive metadata och funktioner för respektive tjänst. Tanken är att leverantörer av tjänster och 

systemlösningar ska kunna tillföra nya tjänster samt komplettera de grundläggande tjänsterna med 

fler metadata och funktioner inom tjänsterna. Som ytterligare tjänst skulle man t.ex. kunna tänka sig 

en tjänst som hanterar metadata och funktioner kring regelmotorer som styr arbetsflöden. 

 

Med flexibilitet avses t.ex. att ge möjligheten att koppla records (handlingar) och aggregations (t.ex. 

ärenden) till flera olika klassificeringar (som knyter informationen till verksamhetens processer). 

Det är en skillnad jämfört med många andra specifikationer inkluderat tidigare versioner av MoReq, 

där ett ärende eller en handling bara kunde till hör en specifik process, aktivitet eller transaktion 

(som ibland benämns som händelse i svenskt språkbruk). Records management beskrivs enligt 

MoReq2010 inte längre i en nödvändigtvis hierarkisk struktur från botten till topp, utan som 

relaterade och mer självständiga tjänster och entiteter. 

 

Med modularitet menas att MoReq2010 är en modulär specifikation som är uppbyggd efter 

självständiga moduler som samverkar med varandra som kan utökas med nya moduler. Inom varje 

modul, eller tjänst, hanteras vidare entiteter, som t.ex. records, users eller roles, som i sig hanteras 

som självständiga objekt.  

 

Med skalbarhet menas att en lösning som är uppbyggd efter specifikationen ger möjligheter till att 

systemet (MCRS se nedan) har förutsättningar att byggas ut utan att det kräver omfattande 

konfigurationer eller att gamla delar ersätts. Skalbarhet för system är viktigt inte minst när 

organisationer växer och förändras och nya krav ställs på IT-stöden. 

 

Med interoperabilitet avses förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna 

kommunicera med varandra. Den modulära lösning med självständiga delar som MoReq2010 

erbjuder ger förutsättningar för att utbyta, inte bara records i sig mellan olika system eller tjänster, 

utan även andra väsentliga delar såsom definierade användargrupper, metadatascheman och 

klassificeringsscheman. Det är avgörande för en tjänstebaserad arkitektur och för att kunna hantera 

allt tätare systembyten på ett smidigt sett jämfört med om allt ligger samlat och knutet till ett 

autonomt system. 

 

 

4.2. Tjänster, modellerbara tjänster och Plug-in moduler i ett MCRS  

 

MoReq2010 anger ett minimum av tjänster som alltid ska finnas för Records Management (Core 

services). Utöver dessa har man specificerat ett antal modellerbara kärntjänster (Model services) 

och tillvalsmoduler (Plug-in Moduls) som inte ses som tjänster. De specificerade tjänsterna 



 
 Slutrapport delprojekt 5 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Roger Löfgren IT/SoU 08-674 56 64 2012-07-04 1.0 17 

(37) 
Projekt Noteringar 

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

 

 

 

Version 1.0 Copyright. Kopiering förbjuden. Nyttjanderätt endast med skriftligt licensavtal från ProjektStegen Sverige AB. 

tillsammans bildar ett vad man kallar ”MoReq2010 Compliant Records System (MCRS)” med en 

uppsättning självständiga men ändå samverkande delar som behövs som ett minimum.  

 

 
 
 

Modell 1. Ett MoReq2010 Compliant Records System (MCRS) (s. 32 i specifikationen). 

 

 

Kärntjänsterna är: 

 

 Records Service – tjänst som har med möjligheterna att aggregera information och 

följer grundläggande principer om hur information ska lagras i t.ex. filer, databaser 

eller på andra sätt.  

 Classification Service – tjänst som har med hantering av klassificeringsscheman för 

information att göra. Klassificeringsscheman sätter in records i ett 

verksamhetssammanhang. 

 Disposal Scheduling Service – tjänst som har med förstörande av information ur ett 

generellt perspektiv. 
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 Disposal Hold Service – tjänst som har att göra med förstörande och bevarande av 

information ur den specifika organisationens och legala reglernas perspektiv. 

 User and Group Service – tjänst som har med skapande och hantering av historik för 

användare och användargrupper att göra. 

 Search and Reporting Service – tjänst som har med sökning- och rapportgenerering av 

information att göra. 

 Export Service – tjänst som har att göra med export av information, 

klassificeringsscheman, metadatascheman och beskrivning av användare och grupper 

att göra. 

 

Med modellerbara kärntjänster 

 

 Model Metadata Service - tjänst som har med hantering av metadatascheman att göra. 

 Model Role Service – tjänst som har med roller inom behörighetsadministrationen att 

göra. 

 

Med modellerbara kärntjänster menas att MoReq2010 definierar en grunduppsättning av krav för 

dessa tjänster, men kräver inte en fullständig implementering av specifikationen för dessa för att ett 

system ska få klassas som ett MCRS. Här kan istället en annan funktion eller tjänst nyttjas, under 

förutsättning att de i grunden följer kraven för tjänsten. Det gör den för de övriga tjänsterna. 

 

Plug-in moduler: 

 

 Alternativa användargränssnitt  

 Alternativa lagringssätt för information (Component Storage inom Records Service) 

 Alternativa sätt att beskriva klassificering 

 

Plug-in moduler beskrivs som valbar funktionalitet inom ett MCRS. Dessa val är organiserade efter 

serier enligt specifikationen. För att åstadkomma ett sammanhängande MCRS måste som minimum 

ett alternativ implementeras.  

 

4.3. Sexton typer av entiteter 

 

Inom de angivna tjänsterna i ett MCRS hanteras olika typer av entiteter som är en central term i 

MoReq2010. En entitet byggs upp av metadata enligt modell 2 nedan. Även den fil eller 

motsvarande som informationen lagras i (component) utgör också en entitet med krav på metadata.  

 

Varje entitet byggs upp av: 

 

 System metadata 

 Contexuell metadata 

 Access control list 

 Event history 
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System Metadata (sv. övers. system-metadata) utgör det grundläggande metadata som definieras i 

MoReq2010. Contextual metadata (sv. övers. kontextuellt metadata) avser sådant metadata som 

leverantören eller användaren själva får lägga till utifrån lokala behov och önskemål. Metadata-

blocket i modell 2 avser både system-metadata och eventuellt kontextuellt metadata. Event history 

(sv. övers. händelsehistorik) innehåller uppgifter om vilka funktioner som har utförts på entiteten. 

En händelse för en utförd funktion på en entitet kan t.ex. vara om ett records har skapats med och 

vem som skapat detta records m.fl. metadata som påförs historiken. Access control list (sv. övers. 

åtkomstslista) innehåller uppgifter som beskriver vilka användare eller användargrupper som har 

kunnat utföra vilka funktioner på entiteten. 

 

Varje entitet beskrivs i MoReq2010’s informationsmodell (se nästa avsnitt om specifikationens 

uppbyggnad). Beskrivningen specificerar de metadata en entitet alltid ska ha som minimum och 

vilka funktioner som ska kunna utföras för respektive entitet som minimum.  

 

 

   
 

 

 
Modell 2. Typ av uppgifter som alla entiteter ska ha (s. 35 i specifikation). 
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Entitetstyperna är följande:  

 

Record, Aggregation, Class, Component, User, Template, Service, Role, Metadata Element 

Definition, Group, Function Definition, Event, Entity Type, Disposal Schedule, Disposal Hold, 

Contextual Metadata Element Definition.  

 

Entitetstyperna hanteras inom de olika tjänsterna. I tjänsten Records Service hanteras 

entitetstyperna Record, Aggregation, Class, Component. Andra tjänster hanterar andra entiteter. 

 

 

4.4. MoReq2010 specifikationens uppbyggnad 

 

För att underlätta läsningen av MoReq2010 finns här en kort beskrivning om hur dokumentet är 

strukturerat. Specifikationen har två delar.  

 

Den första delen: 

 

Inledande avsnitt s. 11-30 

Avsnitt som beskriver generella krav som är gemensamma för alla tjänster  s. 31-49 

Beskrivning av egenskaper, principer och funktionella krav (inklusive en 

basuppsättning av system-metadata) för respektive tjänst 

s. 51-167 

Beskrivning av de enligt definition icke-funktionella kraven s. 169-193 

Ordlista s. 195-240 

Informationsmodell (finns endast elektroniskt publicerad) s. 262-5209 

 

Informationsmodellen innehåller följande delar: 

 

Beskrivning av var och en av de sexton entiteter som ska finnas i ett MCRS,  

avseende krav på system-metadata och grundläggande funktioner som ska 

kunna utföras för respektive entitet 

s. 262-274 

Beskrivning av grundläggande element i vissa datastrukturer s. 275-276 

Definitioner och beskrivningar av förekommande system-metadata  s. 277-335 

Beskrivning av de funktioner som ska finnas inom respektive tjänst och vilka 

system-metadata som behövs för att utföra respektive funktion. 

s. 336-520 

 

 

Den andra delen i specifikationen innehåller beskrivningar av Plug-in moduler, d.v.s. alternativ till 

viss funktionalitet inom ett MCRS: 

 

 

                                                 
9 Den del av informationsmodellen som beskriver XML-schemans uppbyggnad för Export Service (avsnittet 14.6 

Export XML Schema) laddas ned via egen länk. Se http://www.dlmforum.eu/  

http://www.dlmforum.eu/
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Alternativa användargränssnitt  s. 467-488 

Alternativa sätt att beskriva klassificering s. 491-506 

Alternativa lagringssätt för information s. 507-524 

 

Alla krav och datatyper definieras i specifikationen med ett prefix: D = Datastruktur, E = 

Entitetsstyp, F = Definition av funktion som ska kunna utföras på entiteten, M = Definition av av 

metadata-element, N = icke-funktionella krav och R = Funktionella krav (Requirements). 

 

Prefixen följs av löpnummer varefter även sortering sker i informationsmodellen. 

 

 

5. ANDRA STANDARDER FÖR RECORDS MANAGEMENT  

 

5.1. Relationer till andra metadatastandarder 

 

I MoReq2010 specificeras endast system-metadata för de olika entiteterna. Kontextuell metadata 

ligger på användaren, eller leverantören, att definiera. För att få stöd att utforma och identifiera 

kontextuell metadata för delprojektets räkning, dvs. grunduppgifter för ärendehantering, gjordes en 

översiktlig undersökning av andra projekt, specifikationer och standarder.   

 

Inom projektet diskuterades även engelska/internationella begrepp som eventuellt kunde motsvara 

ärende och ärendehantering. Flera etablerade begrepp såsom EDRMS, CRM eller BMS ansågs inte 

vara helt jämförbara. Dock finns det behov även i dessa att aggregera handlingar i file case, folder 

eller bara file. Projektet valde att istället gå vidare med tre förslag som redovisas nedan.   
 

 

5.2. Översiktligt om andra standarder och arbeten 
  

Delprojektet gjorde en övergripande genomgång av standarderna inom ISO 15489-serien 

(dokumenthantering) och ISO 23081-serien (metadata för dokumentation). I den senare anges bl.a. 

vilken slags metadata som är nödvändig (t.ex. metadata om själva handlingen, regelverket och 

verksamheten) och stöd för organisationer att utforma ett metadataschema med generell och 

områdesspecifik metadata. Standarderna omfattar dock inget specifikt metadataschema av det slag 

som var av intresse för projektet.  

 

Delprojektet tittade även på projektet Toppledarforums (TLF) E-Dok som initierades av i slutet av 

1990-talet. Målet med det projektet var att ta fram en specifikation för hantering av elektroniska 

ärendeakter mellan myndigheter. Denna generella struktur skulle bl.a. underlätta informations-

utbytet mellan myndigheter och möjliggöra elektronisk arkivering av ärenden och handlingar. TLF 

E-dok specifikationen är en XML-struktur som anger hur ärenden och handlingar kan beskrivas och 

paketeras elektroniskt. TLF E-dok bedömdes vara för begränsad till utbyte och mottagande av 

information för att kunna användas som metadataschema för ärenderegistrering.     
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Vidare undersöktes de finska SÄHKE2-bestämmelserna som avser behandling, hantering och 

förvaring av elektronisk dokumentär information. I SÄHKE2-bestämmelserna finns en 

metadatamodell som kompletteras med uppgifter från funktionsklassificeringen. Metadatamodellen 

i SÄHKE2 är mer kopplad till den överföringsfas då informationen flyttas till ett e-arkiv. 

Funktionsklassificeringen är specifik för finska förvaltningen och inte användbar för delprojektet. 

Enbart metadatamodellen är inte tillräcklig att använda som grunduppgifter för ärenderegistrering. 

SÄHKE2 innehåller dessutom en åtgärdsnivå som i delprojektet inte identifierats som en 

aggregationsnivå enligt MoReq2010.  

 

Vid framtagandet av förslag till innehåll i FGS:en har R7e-arkivs inleveransspecifikation använts 

inom DP5.   

 

 

5.3. Projektets slutsatser 

 

De standarder eller specifikationer som gåtts igenom i delprojektet visade sig vara svåra att dels 

matcha mot MoReq2010, dels använda som grunduppgifter i ärendehanteringen. ISO 23081-serien 

skulle visserligen kunna tjäna som utgångspunkt för att mappa metadata framtaget enligt 

MoReq2010 mot typer av metadata enligt ISO 23081. Detta för att illustrera framtaget metadatas 

sammanhang och betydelse. ISO 23081-serien skulle även kunna tjäna som utgångspunkt vid 

utarbetande av ett eget schema för ärendehantering. Med tanke på tidplanen för delprojektet har ett 

sådant relativt omfattande arbete inte varit möjligt. I det kommande arbetet med att ta fram ett 

utbytesformat skulle eventuellt TLF E-Dok kunna studeras närmare.  

 

 

6. FÖRVALTNINGSGEMENSAM SPECIFIKATION FÖR E-DIARIUM 

 

6.1. Om FGS för e-diarium  

 

Inledande ord 

 

Generellt sett ska FGS:en bidra till att underlätta överföringar av ärendeinformation mellan olika 

system och e-tjänster. FGS:ens innebörd av förvaltningsgemensamt för stat, kommun och landsting 

innebär att den tar upp en minsta gemensam bas och inte verksamhetsspecifika metadata. FGS:en är 

tänkt utgöra standard för den offentliga förvaltningens ärendehantering. För att Riksarkivet närmare 

ska kunna överväga om hänvisning till denna FGS i föreskrifter behöver bl. a. Riksarkivets mandat 

att föreskriva om registrering utredas närmare (se förslag till fortsatt hantering).  

 

FGS:en kommer att kunna utgöra en utgångspunkt vid framtagande av det tekniska utbytesformat 

för ärendeinformation som bland annat Riksarkivet och SKL efterfrågar.  

 

Den förvaltningsgemensamma specifikationen (FGS) för e-diarium avser att ange vilka nivåer 

ärendeinformation som minimum ska organiseras, vilka uppgifter som ska finnas på respektive av 
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dessa nivåer och vilken generell funktionalitet som alltid ska finnas som ska bidra till ett 

säkerställande av sökbarhet, förståelse och äkthet för information vid ärendehantering. I detta 

kapitlet beskrivs FGS:ens delar och hur de tagits fram under rubrikerna:  

 

6.2 Grundläggande nivåer vid ärendehantering enligt FGS för e-diarium 

6.3 Metadata vid ärendehantering enligt FGS för e-diarium 

6.4 Grundläggande tjänster eller funktioner för ärendehantering 

 

 

Bilaga 1 ”Nivåer och generella metadata för e-diarium” utgör själva FGS:en för e-diarium, 

exkluisve vilka grundläggande tjänster eller funktioner som ska finnas för ärendehantering. Dessa 

tjänster eller funktioner beskrivs endast i slutrapportens text avsnitt 6.3, inte i bilaga. Det avsnittet 

håller sig på en mycket övergripande nivå. 

 

I bilaga 1 ”Nivåer och generella metadata för e-diarium anges vilka system-metadata respektive 

kontextuella metadata, enligt den uppdelning Moreq2010 gör av olika typer av metadata, som enligt 

detta projekt rekommenderas att utgöra metadata vid ärendehantering.  

 

I bilaga 2 illustreras de grundläggande nivåerna vid ärendehantering. Nivåerna placeras där även in 

i ett MoReq2010 sammanhang.  

Resterande bilagor utgör ett urval av övriga dokument från framtagandet av FGS:en för e-diarium. 

Dessa bilagor ingår inte i FGS:en. Dock ska även dessa läsas för att få en bättre förståelse för det 

resultat som tagits fram. Det gäller i synnerhet bilaga 3 som innehåller en beskrivning av tjänster i 

MoReq2010. 

 

 

6.2. Om grundläggande nivåer vid ärendehantering enligt FGS för e-diarium 

 

Genom att gruppera större mängder information i nivåer kan man, om konsekvent genomfört, 

lättare hitta och hantera den. För att hitta de grundläggande nivåer som ska förekomma vid 

ärendehantering inom förvaltningen, och som utgör en del av FGS:en för e-diarium, valde projektet 

att utgå från MoReq2010 som i linje med E-delegationens betänkande om e-arkiv och e-diarium 

intar ett tjänsteorienterat perspektiv. Inom MoReq2010 finns ett antal tjänster som alltid behöver 

finnas vid records management, och så även för det vi i Sverige benämner för ärendehantering. Hur 

uppgifter kan aggregeras och varför framgår i den tjänst som i MoReq2010 kallas för Records 

service.   

 

För att kunna hitta aggregeringsnivåer behövde projektet först ta ställning till vilken typ av 

aggregering som skulle göras (se om Records service i bilaga 3 Sammanfattande beskrivning av 

MoReq2010). Den aggregering som kom att göras avser att ange uppgifter som är generella för 

records (handlingar) på en högre ingångsnivå, dvs. handlingar eller uppgifter i handlingar som 

relaterar till samma ärende, person, projekt eller dylikt. För att få fram nivåer behövde projektet 

inventera vilka typer av uppgifter som fanns i olika systemstöd för ärendehantering. En inventering 
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gjordes hos sådana systemstöd vid projektdeltagarnas myndigheter och är sammanställd i bilaga 4 

till denna rapport. Resultatet från inventeringen kan sammanfattas som följande: 

 

 Projektet tittade på 22 olika system.  

 Det var svårt att se aggregeringsnivåer ur MoReq2010-perspektiv. 

 Händelsenivå som eventuell aggregeringsnivå kändes särskilt problematisk. 

 Man kunde för vissa system/verksamheter se en övergripande nivå ovan ärende som 

kunde utgöra en personakt, fastighetsakt eller samlande akt för organisation (SKV). 

 Vissa förmodade nivåer var ur ett MoReq2010-perspektiv sannolikt hänförliga till 

andra tjänster än Records service vilket var den tjänst projektet skulle fokusera på för 

att lösa arbetsuppgiften (t.ex. klassificering av information). 

   

I ett flertal av de systemstöd för ärendehantering som inventerades fanns fönster eller listor 

rubricerade som händelser som projektet behövde ta ställning till om detta var att se som en 

aggregeringsnivå. För att kunna se händelsen som aggregeringsnivå enligt MoReq2010’s principer 

behöver den innehålla samlande gemensamma uppgifter för den nivå som ligger under den, här 

records eller, vid svenskt tillämpning, handlingar. Sett till de system som inventerades inom 

projektet kunde ibland sägas att så var fallet för förekommande s.k. händelser, men oftast betydde 

händelsen snarare en samling uppgifter om endera ett fördefinierat (styrt) arbetsflöde endera ett 

faktiskt händelseförlopp (inte nödvändigtvis fördefinierat). I den senare, och även vanligaste, 

situationen bedömdes händelsen sett utifrån MoReq2010 snarast även det vara ett records och inte 

en första aggregeringsnivå. En händelse blev därför enligt detta synsätt ett records som andra, men 

döpt och möjligen sorterad efter en händelsekedja. Med det inte sagt att ange tidsuppgifter för 

records, och om man så ser det lämpligt att döpa dem efter en händelsekedja, är mindre vikt. 

Tvärtom är det, också om man ser till vad MoReq2010 säger, av största betydelse att kunna skapa 

tidsserier av records inom en aggregering. T.ex. efter datum när ett records har skapats eller stängts. 

Det gäller dock alla records/handlingar, inte bara de som inom den svenska ärendehanteringen är 

döpta till händelser. Kontentan blev således att händelsen inte kom att utgöra en egen 

aggregeringsnivå i FGS:en, utan ett records på recordsnivå. 

 

Projektet avgränsade sig till en tillämpning av aggregeringar enligt MoReq2010’s Records service i 

syfte att kunna hitta aggregeringsnivåer vid ärendehantering för FGS:en för e-diarium. Projektet 

kom inte att påbörja en tillämpning av kraven på de andra tjänsterna inom MoReq2010. Det innebar 

bl. a. att den för några system eventuella aggregeringsnivån ”ärendeflöde” inte togs med som 

aggregeringsnivå utan antogs höra till MoReq2010’s Classification service istället. Beroende på 

tillämpning skulle ”arbetsflöde” även kunna vara kopplad till ytterligare en tjänst, utanför de 

MoReq2010 i nuvarande specifikation anser ska utgöra kärntjänster, som skulle kunna hantera 

regelmotorer för ärendehantering.  

 

För ett antal system förkom även en möjlig aggregationsnivå kallad ”ärendeserie” som primärt 

skapats utifrån behörighetsgrupper. Även ärendeserie, som den användes i de systemen, skulle 

möjligen kunna utgöra en egen aggregeringsnivå. I MoReq2010 anges nämligen ett av skälen till 

aggregeringar av records att aggregera records som är avsedda för samma användargrupp. Projektet 
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såg det dock som mindre lämpligt att ställa krav på en sådan användning av ”ärendeserie” då den 

aggregering som görs för FGS:en ska kunna vara allmänt funktionell för hela förvaltningen vilket 

denna typ av aggregering inte kan sägas vara. Dessutom hade det blivit ytterligare en typ av 

aggregering att hålla reda på. 

 

I bilaga 2 ”Nivåer i FGS för e-diarium” finns en illustration över förekommande nivåer inom 

ärendehantering enligt FGS för e-diarium. Nivåerna är som framgår är: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 3. Nivåer för e-diarium. 

 

Handlingen utgör den lägsta nivån (där ingen aggregering från någon underliggande nivå är gjord). 

Handling ligger på recordsnivån i Records service. Handlingar kan här omfatta fixerade 

elektroniska dokument (som lagras i bildfiler eller textdokument), sammanställningar av uppgifter 

(vars uppgifter lagras i databaser)10 men även konventionella dokument (som lagras på papper). Vid 

pappersdokument avser handlingsnivån metadata om pappershandlingen.  

 

FGS:en ger inga anvisningar om hur lagringen ska ske. Ifall MoReq2010 efterlevs ska vissa 

principer följas och en grundläggande märkning av lagringsenheter göras, men inte heller 

MoReq2010 ställer några definitiva krav på lagringen (component). Component avseende lagringen 

av information rörande ärendehanteringen är därför gråmarkerad i bilden i bilaga 2. 

 

                                                 
10 Som handling definieras i 2 kap. TF kan även sammanställningar av uppgifter som här placeras på ärendenivå eller 

personaktsnivå utgöra handlingar. ”Handling” i FGS:ens sammanhang, som också utgör handlingar enligt TF, definierar 

en lägsta nivå för aggregeringar. 

 

Person eller  
annat objekt 

Valfritt 

Ä rende 

Obligatoriskt om  
ej samlande  
objekt ovan 

Handling 

Obligatoriskt 

Ä rendehantering 



 
 Slutrapport delprojekt 5 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Roger Löfgren IT/SoU 08-674 56 64 2012-07-04 1.0 26 

(37) 
Projekt Noteringar 

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

 

 

 

Version 1.0 Copyright. Kopiering förbjuden. Nyttjanderätt endast med skriftligt licensavtal från ProjektStegen Sverige AB. 

Ärendet utgör nästa nivå, och den första aggregeringsnivån. Här ska uppgifter som är generella för 

de handlingar som tillhör ärendet anges. Här behövs dock också finnas uppgifter som beskriver 

aggregeringen som entitet isig utan att för den skull vara aggregerade uppgifter. Ifall ärendet är 

högsta nivån utgör den enligt MoReq2010 rotaggregat. Ifall det finns en överliggande nivå såsom 

personaktsnivå eller fastighetsaktsnivå utgör ärendet aggregeringsnivå under någon av de förra som 

då är rotaggregat istället. I vissa fall, om än förmodat mer sällsynta, är det möjligt att det inte finns 

någon ärendenivå utan handlingarna är samlade direkt under en akten.11 Detta är inte heller något 

denna FGS motsätter sig. Det bör dock då framgå att ärendenivå saknas. 

 

En övergripande samlande nivå ovanför ärende, här exemplifierat med en personaktsnivå, är också 

möjlig men är inget krav enligt FGS:en. Vid förvaltningen av FGS:en bör den kunna 

vidareutvecklas, t.ex. med att ange vilka typer av uppgifter som ska finnas för andra typer av 

samlande objekt än personakter. En arbetshypotes kan vara att skapa generella krav på ett flertal 

möjliga övergripande nivåer ovan ärende, t. ex. efter fastighet, restaurang, organisation, projekt etc. 

 

 

6.3. Om metadata vid ärendehantering i FGS för e-diarium 

 

Metadata brukar definieras som data om data. För DP5’s del avser metadata mer konkret uppgifter 

om handlingar, ärenden eller samlande objekt såsom personakter. Vad gäller handlingar som lagras 

i datafiler (pdf, tiff, word etc.), ofta benämnda som elektroniska dokument, kan man föreställa sig 

metadata som de uppgifter som ligger intill den datafil där den lagras som en ”tagg” eller 

motsvarande (dokument skapat ett viss datum, dokument skapat av en viss handläggare etc.). När 

det kommer till metadata om ärenden, personakter eller andra samlande objekt, utgör oftast 

uppgifter i t. ex ett ärende eller personakt även uppgifter eller metadata om ett ärende eller 

personakt. Metadata avser här med andra ord uppgifter om en handling, om ett ärende eller om en 

personakt och som kan existera fritt vid sidan av vad de beskriver och göra det de beskriver sökbart 

och förståeligt. Det oavsett de även förekommer som uppgifter i ärenden eller handlingar. 

 

I bilaga 1 ”Nivåer och generella metadata för e-diarium” anges vilka förvaltningsgemensamma 

metadata som ska finnas med som minimum för handlings-, ärende- och en eventuell 

personaktsnivå.  

 

System-metadata för ärendehantering 

 

Enligt MoReq2010 hanteras i ett s.k. MCRS ett antal entiteter inom de obligatoriska tjänsterna för 

records management och därmed också för ärendehantering som en form av records management. 

Varje entitet ska enligt MoReq2010 ha en uppsättning metadata på systemnivå (databasnivå). Dessa 

behövs för att hålla ihop entiteter, knyta dem till andra entiteter och tjänster, åstadkomma 

igenkännbarhet och möjliggöra interoperabilitet mellan olika system eller tjänster. I MoReq2010 

kallas denna form av metadata på systemnivå för system-metadata. De enligt MoReq2010 

                                                 
11 Situationen är tillåten enligt denna FGS även om det blir svårt att tala om ”ärendehantering” i dessa fall då 

ärendenivån skulle saknas. 
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nödvändiga system-metadata som ska finnas för entiteterna records och aggregation (som även 

inbegriper root aggregation) finns sammanställt i bilaga 1 och där i fliken ”system-metadata”. 

Enligt den tillämpning DP5 gjort av MoReq2010 utgör handlingar records och ärenden och 

eventuellt samlande objekt ovan ärende aggregeringar. De översta aggregeringen benämns för 

rotaggregering. 

 

Ett exempel på system-metadata som behövs för att identifiera ett särskilt record (handling) och 

möjliggöra kopplingar mellan ett record och andra records, eller ytterligare andra entiteter, utgör 

system identifer (systemidentifierare). För att koppla ihop ett särskilt record med en viss 

aggregering (t. ex ett ärende) i en aggregationskedja används vidare en parent aggregation 

identifier. Andra system-metadata kopplar vidare records eller aggregationer till entiteter som 

hanteras i tjänster utanför hanteringen av records (Records Service), t.ex. mot en gallringstjänst 

(Disposal Scheduling Service) eller mot en klassificeringstjänst (Classification service). 

 

FGS:en för e-diarium anger att dessa system-metadata eller motsvariga metadata ska användas i de 

system eller tjänster som hanterar ärenden. Om UUID (de universiellt unika id:n som ska anges för 

t.ex. systemidentifierare enligt MoReq2010)12 ska användas tar inte DP5 ta ställning till då detta 

bedöms som en omfattande åtgärd att införa och MoReq2010’s status för bör fastställas innan något 

sådant kan rekommenderas alternativt avkrävas.  

 

Åtkomstlista och händelsehistoriker för entiteter inom ärendehantering 

 

MoReq2010 ställer även krav på att en åtkomstlista och en händelsehistorik ska finnas för varje 

entitet, inklusive records och aggregation. Dessa krav i MoReq2010 har beröring till bestämmelser 

i 6 kap. 4 § Riksarkivets föreskrifter 2009:1 avseende skydd i form av behörighetssystem och 

loggning. Om bestämmelserna ska införas enligt den teknik som MoReq2010 ställer krav på 

åtkomstlista och händelsehistorik kan DP5 inte ta ställning till utan anser att MoReq2010’s status 

först måste utredas.    

 

Kontextuella metadata för ärendehantering 

 

Utöver de system-metadata, som MoReq2010 ställer krav ska finnas, får enligt MoReq2010 

leverantören av system eller tjänster efter kundens önskemål lägga till de ytterligare metadata som 

bedöms att behövas för lokala behov. Dessa kallas av MoReq2010 för kontextuella metadata och 

ska hållas samman i metadataset (templates). Se ytterligare om detta i avsnittet om Metadata model 

service i bilaga 3.    

 

Inom ramen DP5 har ett förslag på sådana kontextuella metadata tagits fram för de ur ett 

internationellt perspektiv svenska lokala förhållandena för vad vi kallar ärendehantering, och som 

vid sidan av de system-metadata som enligt MoReq2010 enligt DP5 bör finnas för entiteterna 

record och aggregation. Dessa kontextuella metadata utgör kärnan i FGS:en för e-diarium. Det är 

                                                 
12 UUID Universal Unique identifier är en standard för identifierare inom programkonstruktion. UUID standardiseras, 

av the Open Software Foundation (OSF). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Software_Foundation
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dessa metadata som, utöver de metadata på systemnivå behövs för identifikation och kopplingar, av 

DP5 ses som den förvaltningsgemensamma basen för ärendehantering avseende metadata, och hur 

metadatafälten bör benämnas, för handling, ärende och eventuella personakter oavsett verksamhet. 

Dessa fält för metadata redovisas i bilaga 1 i flikarna handling, ärende och personakt. 

 

I bilaga 1 flikarna handling, ärende och personakt, anges ”fältnamn” som avser namn på 

metadatafältet, ”beskrivning” av fältnamnet, om det finns ett ”juridiskt krav” på att det värde som 

ska fyllas i fältet måste finnas och en kolumn för ”exempel på värden” för aktuellt metadatafält. 

Vad gäller format på värden i fälten, t.ex. hur ett datum ska skrivas, anges det alltså inte mer än som 

exempel. För en mer komplett beskrivning av respektive metadatafält enligt de krav MoReq2010 

ställer behöver de framtagna kontextuella metadatafälten beskrivas ur ytterligare aspekter. Vilka 

framgår i MoReq2010’s informationsmodell (s. 264).  

 

Ett flertal av de fält som ska finnas på handlingsnivån enligt FGS:en i enlighet med bilaga 1 ska ha 

värden enligt de uppgifter som ska registreras enligt bestämmelserna i 5 kap. OSL. Vilka framgår 

av särskild kolumn i bilagan. För ärendenivå och personaktsnivå (eller annan övergripande nivå) 

finns emellertid inga krav på registrering av uppgifter i OSL. Vad gäller diarienummer eller 

motsvarande beteckning kan det endast indirekt kopplas till ett juridiskt krav om att registrera 

diarienummer eller annan beteckning på handlingen. Något juridiskt krav på registrering av ärenden 

finns alltså inte i OSL, utan att registrera ärende och sedan hålla ihop handlingar till ett ärende, är 

snarare ett vedertaget sätt för myndigheter organisera handlingar som även har koppling till 

förvaltningslagens (1986:223, FL) bestämmelser om myndigheters handläggning av ärende. Se även 

om arkivering av ärenden under rubrik 6.4 ”Grundläggande tjänster eller funktioner för 

ärendehantering”.  

  

Arbetet med att ta fram förvaltningsgemensamma metadata för ärendehantering 

 

Projektarbetet inleddes efter uppstartsmötet av den systeminventering som beskrivs ovan under 

rubriken ”6.2 Grundläggande nivåer vid ärendehantering enligt FGS för e-diarium”. Därefter 

gjordes en fördjupning avseende vilka förvaltningsgemensamma metadatafält som bör ligga på 

handlingsnivån, ärendenivån och en eventuell personaktsnivå. I den fördjupningen ingick att ta fram 

gemensamma svenska benämningar på det fält som sågs aktuella och kunde sägas utgöra en basnivå 

för den offentliga förvaltningen. Vad gäller landstinget, som kom med i projektet i ett senare skede, 

avgränsades s.k. vårdinformationssystem (journalsystem med olika uppbyggnad) från att ingå i 

FGS:en pga. såväl olikheter mellan olika vårdinformationssystem som mellan dem och de IT-stöd 

för ärendehantering som annars ingick i projektet. 

 

Sammanfattningsvis stötte arbetet på följande frågor: 

 

 Var det i MoReq2010 angivet system-metadata tillräckligt för det metadata som 

behövs för ärendehantering? 

 Vilken är skillnaden på system-metadata och kontextuell metadata vad gäller 

ärendehanteringen? 
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 Kunde projektet ta hjälp av andra metadatastandarder för att fylla i eventuella luckor i 

MoReq2010? 

 Vilka uppgifter skulle placeras på vilka nivåer? 

 Vilka uppgifter var att se som förvaltningsgemensamma och vilka som 

verksamhetsspecifika? 

 Vilka metadata hörde till Records service och vilka hörde till andra tjänster? 

 Skulle projektet ange format för värden i metadatafälten? 

 

 

En hypotes i projektet var att som metadata för ärendehantering kunna använda de system-

metadata som MoReq2010 anger ska finnas för records och aggregations. T.ex. att 

diarienumret skulle kunna utgöra värde för system-metadata system identifier och 

ärendemening värde för system-metadata titel. MoReq2010’s krav på UUID för samtliga 

identifierare, däribland systemidentifierare, talade emot denna hypotes då detta vid 

efterlevnad av MoReq2010 då diarienumret knappast skulle kunna krävas vara ett UUID. Ett 

sätt att hantera detta vid en export från ett system eller tjänst skulle vara att konvertera 

diarienumret till ett UUID samtidigt som diarienumret hålls kvar som kontextuellt metadata, 

men att ha UUID som diarienummer i system (system-metadata) är inte görligt. Vad gäller 

exemplet title skulle det vidare skulle det enligt samma arbetshypotes kunna ha samma värde 

som en ärendemening, t.ex. ”ansökan om bostadsbidrag”. Det skulle efter projektets 

bedömning kunna vara fallet, men beror dock på hur man vill använda fälten för system-

metadata.  

 

I bilaga 5, flikarna handling, ärende och personakt, finns en jämfört med bilaga 1 (i övrigt är 

de två bilagorna identiska när slutrapporten levereras). Den extrakolumnen, som är 

färgmarkerad, har rubriken ”kan ev. dela värde med system-metadata” och utgör för varje 

metadatafält som tagits fram för ärendehantering en bedömning om ett visst system-

metadatafält skulle kunna användas för de värden som kan vara aktuella för 

ärendehanteringen. Bilagan visar på att vissa system-metadatafält skulle kunna användas, men 

inte för alla värden som är aktuella för de metadata som bör finnas vid ärendehantering. 

Dessutom inverkar hur man avser använda system-metadatafälten, i första hand dem med 

fritextfält. 

 

Även om delvis olika tolkningar gjorts i DP5 om det går att använda i MoReq2010 redan 

angivna system-metadatafält för specifika, så avser system-metadata enligt denna rapport 

metadata på systemnivå, dvs. metadata som primärt inte är avsett att användaren av systemet 

ska se. Kontextuella metadata däremot, förstås i denna rapport och FGS som synligt 

användarmetadata som i linje med MoReq2010 ska hållas i ett eget metadataset (template)13. 

Dessa metadata är framtaget specifikt för svenska förhållanden och ärendehantering.   

 

                                                 
13 Se bilaga 3 ”Sammanfattande beskrivning av MoReq2010”, modell 7 i avsnittet om Metadata Model. 
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En utmaning var i projektet hitta de verkligt förvaltningsgemensamma metadatafälten, som alltså 

ska utgöra metadata vid sidan av de metadata på systemnivå (t.ex. kopplingar mellan ärenden och 

handlingar och ärenden och till den process de tillhör). Här problematiserades arbetet av de 

principer för aggregering som de uttrycks i MoReq2010, bl. a. på så sätt att de uppgifter som utgör 

aggregerade uppgifter vanligtvis är verksamhetsspecifika medan projektet skulle ta fram 

förvaltningsgemensamma. Det med några undantag,  som t. ex. beslutsdatum på ärendenivå som 

vanligen är aggregerad för en beslutshandling på en lägre nivå, verksamhetsspecifika som 

aggregeras. De system-metadata som anges i MoReq2010 utgör beskrivningar av entiteter som 

behövs för att kunna identifiera, koppla och hantera dem ut ett MoReq2010-perspektiv. De behövs 

för att hålla ihop aggregeringar, men utgör i sig inte aggregerade uppgifter. De kontextuella 

förvaltningsgemensamma metadatafälten avser också i första hand fält för uppgifter som behövs för 

att identifiera och beskriva handlingar, ärenden eller personakter (som egna entiteter och 

aggregeringar) utan att för den skull i normalfallet utgör aggregerade uppgifter från lägre 

aggregeringsnivåer när man ser till ärende- och personaktsnivåerna. 

 

En annan problematik var vidare att avgöra vilka metadata som skulle klassas som kontextuella 

metadata för handlingar (records) samt ärenden och personakter (aggregations) och vilka som 

istället skulle ses utgöra metadata för andra entiteter och tjänster enligt MoReq2010. Vad som 

användaren kan vilja se för typ av uppgifter i en ärendevy behöver inte vara samma som vad som 

utgör kontextuellt metadata för records och aggregeringar , till vilka DP5:s FGS avgränsar sig till. 

Att ta fram förvaltningsgemensamt metadata för andra entiteter kräver en djupare och 

arbetskrävande analys som inte sågs vare sig möjlig eller lämplig att göra inom projektet, först 

behöver MoReq2010 status fastställas innan man eventuellt går vidare med detta. 

 

Oavsett denna avgränsning så har i arbetet med att ta fram förvaltningsgemensamma kontextuella 

metadata för records (handlingar) och aggregeringar (ärenden, personakter) ett antal förslag på 

metadata som sett till MoReq2010’s uppbyggnad hör till andra entiteter och tjänster (än records och 

aggregations i Records Service). Ett flertal av dessa metadata kan visserligen vara av stor betydelse 

för användaren att se vid ärendehantering, men ingår inte i FGS:ens metadataset för handlingar, 

ärenden och personakter). Vid en tillämpning av MoReq2010 bör de istället ingå i metadataset för 

andra entiteter, må så vara synliga för användaren i samma gränssnitt som metadata för records och 

aggregeringar.  

  

Ett exempel på ett sådant metadatafält är arbetsflöde som i den utsträckning det syftar på värden i 

en definierad process snarare bör utgöra ett metadata om entiteten class i Classication service. Om 

så är fallet och om det utgör ett system-metadata eller ett kontextuella metadata, samt vilka fler 

metadata som behövs, kräver en djupare analys. Här finns även en beröring till de svenska lokala 

förhållandena uttryckta i föreskriftkrav i RA-FS 2008:4.  

 

Andra exempel är metadatafält för ansvarig handläggare, organisatorisk enhet och övergripande 

vilken myndighet som utgör ansvarig myndighet. Uppgiften, åtminstone vad gäller ansvarig 

myndighet vid nyttjandet av en gemensam e-tjänst som exempelvis Mina ärendeöversikter eller 

motsvarande, snarare inga som metadata kopplat till en klass/process även det i en 

klassificeringstjänst och utgör därför inte metadata för ärende (aggregation i Records service). Ett 
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metadatafält om ansvarig handläggare skulle man kunna ses som metadata för entiteten user i User 

and group service.  

 

Metadatafält för generella personuppgifter såsom personnummer, namn, adresser, civiltillstånd etc. 

samlas vidare med fördel i ett generellt personregister (även om just en sådan tjänst inte finns 

uttryckt som tjänst enligt MoReq2010) istället för att ingå som metadata direkt på ärendet eller 

handlingen. För personakt skulle dock personnumret kunna utgöra id för personakten, medan alltså 

resterande generella personuppgifter inte ingår som metadata för akten, men kan mycket väl behöva 

synas i det gränssnitt där personakten läses upp. Den för användaren av systemet synliga 

personakten är emellertid inte de enda stället dessa personuppgifter syns i, utan kanske även vid 

varje enskilt ärende. För att undvika dubbellagring och problem med dubblerade uppdateringar 

lagras de dock på eget ställe och ingår vare sig i metadatasetet för personakten eller metadataset för 

ärende. Vi framtagande av ett utbytesformat behöver man ta ställning till hur de generella 

personuppgifterna ska föras över, i ett eget eller integrerat i andra utbytesformat (för ärende, 

personakt etc.). 

 

Även ett metadatafält om logg om vem som gjort vad, t.ex. upprättat eller senast ändrat något i t.ex. 

ett dokument (handling) har efterfrågats. Eftersom en logg ur ett Moreq2010-perspektiv närmast är 

hänförlig den händelsehistorik som ska finnas och som utgår från de funktioner som ska och får 

utföras av användare eller användargrupper har även denna uppgift utelämnats från det förslag till 

kontextuella metadata som tagits fram för records och aggregeringar, dvs. för handlingar, ärenden 

och personakter. Det hindrar inte att en verksamhet ställer sina speciella krav på loggning och vilka 

loggar som ska ses var i systemet, men det utgör här inget förvaltningsgemensamt metadatafält. 

 

Fler exempel finns. Vid framtagande av utbytesformat bör även dessa metadatafält, även om de inte 

ingår som kontextuellt metadata för records eller aggregations – och därför inte heller är 

uppräknade i FGS:en bilaga 1 – uppmärksammas.   

 

Frågor har under arbetets gång även kommit upp om behovet att enhetliggöra format på värden för 

olika metadatafält, i första hand ett diarie- eller ärendeid:s uppbyggnad, datumformat och 

personnummer. Projektet har emellertid inte sett denna fråga som möjlig att lösa inom ramen för 

dess arbete.  

 

Sammanfattningsvis, sett till de punktvis angivna problemställningarna ovan så görs 

bedömning att: 

 

 Det i MoReq2010 angivet system-metadata inte kan ses som tillräckligt metadata för 

ärendehantering.  

 Skillnaden på system-metadata och kontextuellt metadata, om än en större tydlighet i 

MoReq2010 är önskvärd, är att de förra avser systemnivå och de andra en 

användarnivå och för lokala förhållanden, t.ex. för vad vi i Sverige ser betecknar som 

ärendehantering.  
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 Vad projektet erfar finns för närvarande inte några hjälpstandarder att ta till vid 

framtagande av metadata specifikt för ärendehanteringen. Möjligen kan det av 

Toppledarforum framtagna eDok kunna vara till viss hjälp vid framtagande av ett 

tekniskt utbytesformat.  

 Det metadata som enligt FGS:en för e-diarium ska finnas för personakts- och 

ärendenivå (aggregeringsnivåer) utgör i regel inte aggregerade uppgifter från den lägre 

recordsnivån. De utgör istället vanligtvis identifierande och beskrivande uppgifter för 

respektive nivå. Detta gäller såväl system-metadata som kontextuellt metadata. Det är 

istället främst verksamhetsspecifika uppgifter som aggregeras. Verksamhetsspecifika 

uppgifter ingår inte i FGS:en för e-diarium. 

 I föreslagna metadatafält för nivåerna handling, ärende och personakt ingår vad som 

inom ramen för MoReq2010 tolkas utgöra kontextuellt metadata specifikt för 

entiteterna records och aggregeringar inom Records service. Det innebär inte att andra 

metadatafält kan vara av stor vikt att kravställa och se för användaren av systemet, 

men de ligger utanför det här föreslagna metadatat avseende de tre nämnda nivåerna. 

Dessa andra metadatafält bör uppmärksammas i ett fortsatt arbete med tekniska 

utbytesformat. 

 Ett behov finns av att enhetliggöra format på viss metadatavärden, men detta 

avgränsas från projektet. 

 

 

6.4. Om grundläggande tjänster eller funktioner för ärendehantering 

 

Den tredje delen av FGS:en för e-diarium avser vilken generell funktionalitet som ska finnas vid 

ärendehantering. Den funktionalitet som avses är sådan som påverkar möjligheten till en godtagbar 

återsökning även på sikt och som påverkar möjligheten till att bedöma informationens trovärdighet 

och sammanhang. Observera att denna del av FGS:en håller sig på en övergripande nivå och att den 

inte, som nivåer och metadatafält, beskrivs i separat bilaga utan endast här. Återigen handlar det 

dock om generella förvaltningsgemensamma krav och behov, inte verksamhetsspecifika.   

 

Tjänster och tillika grundläggande funktionalitet enligt MoReq2010 

 

MoReq2010 ställer krav på en absolut minsta bas för vilken typ av hantering som alltid måste finnas 

vid records management. Utifrån ett tjänsteorienterat perspektiv kan detta åstadkommas med stöd 

av ett antal autonoma men ändå relaterade tjänster, vilka har beskrivits tidigare i denna slutrapport 

och i bilaga 3. Utifrån det perspektivet behövs vid records management, inklusive vid 

ärendehantering, sammanfattningsvis att nedanstående punkter ska kunna utföras. Inom parantes 

anges till vilken tjänst i MoReq2010 den generella funktionen det är kopplad.  

 

1. Det ska gå att skapa aggregeringsnivåer vid ärendehantering. Det ska som minimum 

gå att skapa nivåer för handling, för ärende och för en samlande nivå ovanför ärende. 

Informationen måste kunna lagras i filer, databaser eller motsvarande på en 
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kontrollerat och även på sikt överblickbart sätt (Records Service och Component 

Storage inom Records Service). 

2. Det ska gå att skapa och hantera klassificeringsscheman för handling, för ärende, 

personakt eller för en samlande nivå ovanför ärende. Syftet med klassicfieringen är att 

sätta in handling, ärende och information i en samlande nivå ovanför ärende14 i ett 

verksamhetssammanhang (Classication Service).  

3. Det ska gå att gallra handlingar, ärenden, information i en samlande nivå ovanför 

ärende och metadata om dessa (Disposal Scheduling Service & Disposal Hold 

Service).15 

4. Det ska gå att skapa och redigera användare och användargrupper samt att spara på ett 

urval av historik om tidigare användare och användargrupper (User and Group 

Service).   

5. Det ska finnas en behörighetsadministration som hanterar skapande av och historik om 

roller inklusive vilka användare och användargrupper som haft vilken roll och när 

(Model Metadata Service samt Access Control List). 

6. Det ska gå att göra erforderliga sökningar, sammanställningar och rapporter om 

förekommande delar i systemet, i MoReq2010 uttryckt som tjänster och entiteter 

(Search and Reporting Service)  

7. Det ska gå att exportera information om samtliga förekommande delar i systemet, i 

MoReq2010 uttryckt som tjänster och entiteter (Export Service). 

8. Det ska gå hantera metadata och metadataset om samtliga förekommande delar i 

systemet, i MoReq2010 uttryckt som tjänster och entiteter. Det ska hanteras på ett 

samlat och konsekvent sätt (Model Metadata Service).   

9. Det ska finnas gränssnitt för att söka, se och redigera information för samtliga 

förekommande delar i systemet, i MoReq2010 uttryckt som tjänster och entiteter. Vem 

som ska få se vad ska hanteras genom en behörighetsadministration (Plug-in for 

Interfaces – som dock inte utgör tjänst i MoReq2010).   

10. Det ska finnas möjlighet till loggning (termen händelsehistorik vid en MoReq2010-

tillämpning) om vilken användare som gjort vad i systemet (Event history – som dock 

inte utgör en tjänst i MoReq2010).  

 

Ifall detta inte stöds av externa eller interna tjänster, som tanken är inom MoReq2010 utan det 

istället är frågan om autonoma systemstöd, ska systemets funktioner i grunden stödja detsamma 

som tjänsterna enligt MoReq2010 avser. T.ex. att det finns ett sammanhängande stöd för att kunna 

aggregera uppgifter, att det finns en möjlighet att hantera klassificeringsscheman i eller i annat 

gemensamt system, att det finns gallringsfunktionalitet etc. I FGS:en för e-diarium ska alltså den 

uppräknade grundläggande funktionalitet alltid finnas vid ärendehantering inom offentlig sektor.  

 

 

                                                 
14 Vad gäller ”en samlande nivå ovanför ärende” beror det på från fall till fall om detta behöver göras. T.ex., är det inte 

säkert att en personakt behöver klassificeras till ett verksamhetssammanhang, utan att detta hellre görs på ärendenivån. 
15 Hur gallringen ska utföras måste utredas närmare. I den utredningen bör hänsyn tas till såväl hur MoReq2010 ser på 

”gallring” (förstörande), svensk lagstiftning och även integritetsaspekter. 
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Funktionella krav i MoReq2010 

 

De funktionella krav som uttrycks i MoReq2010 avser vilka system-metadata och vilka funktioner 

som ska kunna utföras på respektive uppräknad entiteten. Den funktionaliteten är omfattande och 

denna detaljnivå kan därför inte redovisas i DP5. Ifall den utredning som DP5 föreslår, behöver 

göras avseende MoReq2010 status i Sverige, går i riktningen att MoReq2010 ska utgöra 

utgångspunkt i det fortsatta arbetet med e-lösningar, behöver man även titta på de funktionella 

kraven i den specifikationen mer i detalj. Innan detta är gjort ser DP5 det inte som någon större 

mening att anges hur det ovan punktade ska ske, utöver att hänsyn ska tas till de juridiska 

bestämmelser som finns. 

 

Exempel på funktionella krav enligt MoReq2010 är t.ex. att det ska gå att skapa entiteter såsom 

records och aggregeringar, att det ska gå att lägga till records till aggregeringar, att det ska gå att 

ange tidpunkt för när detta skett, att det ska gå att stänga aggregeringar i system samt ett större antal 

funktionella krav på hur gallringen (eg. ”förstörandet”) av entiteter ska ske inom ett MCRS.   

 

 

Juridiska bestämmelser 

 

Som framgått i inledningskapitlet saknar arkivmyndigheterna mandat att direkt föreskriva om 

registreringen av allmänna handlingar och därmed även vilka uppgifter som ska registreras om 

allmänna handlingar. Riksarkivet har utfärdat allmänna råd om registrering i RA-FS 1997:5 vilka 

delvis går i linje med det som föreslås i FGS:en för e-diarium, t.ex. vad gäller notering om samband 

med andra ärenden och hänvisningar till placering för registrerade handlingar (som dock i första 

hand löses genom kopplingar på system-metadatanivå sett till MoReq2010) samt status för ärendet 

(i ett statusfält enligt förslaget till kontextuella metadata). Vidare finns i RA-FS 2008:4 ett allmänt 

råd om att klassificeringsstrukturen i den nya arkivredovisningen bör tjäna som utgångspunkt vid 

registreringen vid allmänna handlingar.  

 

Sett till de tjänster, eller om man så vill grundläggande funktionalitet, som ska finnas vid records 

management enligt MoReq2010 och som räknats upp strax här ovanför tangerar även de till viss 

rättsliga krav. 

 

Punkten 2, i kravlistan ovan för grundfunktionalitet, om klassificeringsstruktur anknyter till 

arkivlagens krav om arkivredovisning och RA-FS 2008:4’s bestämmelser om den nya 

arkivredovisningen, inklusive om hur klassificeringsstrukturer ska skapas för statliga myndigheter. 

 

Punkten 3 om gallring och bevarande regleras i grunden i arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter 

om gallring, alternativt i registerförfattningar gallringsbestämmelser. Det innebär att det finns 

speciella svenska förhållanden och juridik att ta hänsyn till vid ett uppbyggande av gallringstjänster 

eller funktioner vid en eventuell tillämpning av hur MoReq2010 anger hur sådana ska vara 

uppbyggda. 
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Punkterna 4, 5 och 10 om användar- och behörighets samt loggning har en beröring till 

bestämmelserna om informationssäkerhet i RA-FS 2009:1. 

 

Sett till kraven i RA-FS 2008:4 och RA-FS 2009:1 finns således något av den basfunktionalitet 

MoReq2010 anger vid records management mer specifikt definierad i föreskrifter från Riksarkivet. 

Vad gäller leveranser av bevarandematerial (jfr bestämmelser i RA-FS 2009:1) till 

arkivmyndigheten är sådana vidare beroende av att en exportfunktion eller tjänst finns, även om det 

inte finns något specifikt föreskriftkrav just på en sådan funktion eller tjänst uppbyggnad, men väl 

på att överenskommelser om leveranser kan fattas och verkställas. 

 

I 3 § arkivförordningen finns bestämmelser om arkivering som bl.a. varit föremål för diskussion i 

Riksarkivets ”Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för 

bevarande (Dnr RA 22-2007/3552)”. Hur arkivering enligt arkivförordningen ska tolkas har 

betydelse för vilka grundläggande funktioner, av det slag som DP5 skulle fokusera på, som ska 

kunna krävas vid ärendehantering.   

 

Enligt bestämmelserna i arkivförordningen ska handlingar eller uppgifter i ärenden bli föremål för 

arkivering när ärendet har slutbehandlats. Enligt bestämmelserna i arkivförordningen ska även 

handlingar och uppgifter i ärenden kunna ses som arkiverade i det ögonblick de förs in i ett 

dataregister som förs fortlöpande, vilket sker i samma ögonblick handlingen förs in i registret.  

 

Arkivförordningen är medieoberoende och gäller såväl vid pappersbaserad som elektronisk 

ärendehantering. För ett elektroniskt ärende kan en arkivering enligt arkivförordningen tolkas som 

att handlingar, inklusive uppgiftssammanställningar som tillför sakuppgifter till ett ärende, ska 

fångas och säkerställas mot förändring efter arkiveringstidpunkten. En sådan funktion motsvarar 

vad i en pappersbaserad ärendehandläggning innebär att akten ställs av till närarkiv eller liknande 

och inte får tillföras eller reduceras uppgifter. En annan tolkning vore att uppgifter i elektroniska 

ärenden, som vanligen lagras i dataregister, redan är arkiverad i och med att de är införda i registret 

och att ingen annan åtgärd för arkivering krävs, även om de skulle ingå i och tillföra ärendet 

sakuppgifter i särskilda sammanställningar. Den tolkningen skulle enligt detta delprojektets mening 

innebära att ingen åtgärd krävs för att säkerställa att handlingar som tillför sakuppgifter till ärendet 

måste tas om hand vid en arkivering. 

  

 

7. FÖRSLAG TILL FORTSATT HANTERING 

 

En grundläggande svårighet genom arbete inom DP5 har varit att inte veta vad MoReq2010 har för 

status, dels mer övergripande på nationellt plan eftersom en enhetliggörande i linje med 

MoReq2010 bör kunna bidra till framtagande av interoperabla e-tjänster överhuvudtaget inom 

offentlig sektor, dels mer specifikt hur Riksarkivet ser på MoReq2010 och då t.ex. vid framtagande 

av tekniska utbytesformat. Det kan även ha betydelse för Riksarkivets föreskrifter i vilken 

utsträckning hänsyn ska tas till MoReq2010.  
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Det finns vidare betydelsefulla frågor, som just berörts i slutet på det förra avsnittet, bl. a. om hur 

arkivförordningens bestämmelser om arkivering ska tolkas som enligt DP5 har betydelse för i 

vilken utsträckning ärendeinformation kan säkerställas i verksamhetssystemen med stöd av 

juridiska krav. Ställs inga juridiska krav på ärendets arkivering i betydelse av ett säkerställande av 

ärendes sakuppgifter efter en fastslagen tidpunkt finns en risk för bristfällig dokumentation av ett 

ärende inom den verksamhet ärendet skapats. Sekundärt finns även en risk att leveranser till 

arkivsystem eller andra arkivtjänster mest kan komma att bestå av struktur utan eller med bristfälligt 

innehåll. De förvaltningsgemensamma metadata som föreslås till FGS:en för e-diarium bidrar ur 

detta perspektiv endast i mindre utsträckning, då det inte inbegriper några krav på hur 

verksamhetsspecifika metadata och innehållsinformation (handlingar inklusive sammanställningar 

från databaser i sig) ska fångas.  

 

Sammanfattningsvis föreslår DP5 en följande fortsatt hantering: 

 

 Att det i ett nästa steg görs utredning av MoReq2010 för att fastslå dess status i det 

fortsatta arbetet med e-förvaltningsfrågor. Den utredningen kan eventuellt delas i två 

delar. Där en del är vilken status MoReq2010 ska ha på nationellt plan inom ramen för 

e-delegationens fortsatta arbete. En andra del mer specifikt vilken status MoReq2010 ska 

ha för Riksarkivets arbete, t.ex. med föreskrifter och utbytesformat. Denna slutrapport 

bör kunna göra input i ett sådant nästa steg som är angeläget att snarast genomföra. Vid 

en sådan fortsatt utredning bör förvaltningens gemensamma behov vara vägledande. 

 Att den utvärdering och tillämpning som gjorts av delar av MoReq2010 i detta arbete 

utgör underlag i ett av Riksarkivet fördjupat deltagande i DLM-forum. Ett sådant 

deltagande är viktigt för att ta till vara på och låta gjort arbete hjälpa och påverka DLM-

forums fortsatta arbete. Riksarkivets fortsatta arbete i DLM-forum bör med anledning av 

detta konkretiseras.  

 Att ett tekniskt utbytesformat, där FGS:en från DP5 utgör ett av underlagen, tas fram 

eftersom projektet ”e-arkiv och e-diarium” uttryckt önskemål om ett sådant. Inför, eller 

senast vid, det arbetet behöver ett ställningstagande göras enligt punkt ett avseende 

MoReq2010’s betydelse vid framtagande av ett utbytesformat. 

 Att frågor om krav på format för fältinnehåll FGS:en om e-diarium (t.ex. dnr, 

personnummer, datumformat) utreds vidare, och om möjligt enhetliggörs på nationellt 

plan.    

 Att de juridiska frågor som identifierats i DP5 överlämnas till Riksarkivets 

tillsynsavdelning (Divisionen för offentlig informationsförvaltning). Varav några är: 

 

1. Tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i 3 § arkivförordningen om 

arkivering, vilken har betydelse för säkerställande av ärendeinformation i 

verksamhetssystemen.  

2. Hur en tillämpning av MoReq2010 förhåller sig till lagstiftning och Riksarkivets 

föreskrifter.  
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8. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

 

FGS för e-diarium  

 

Bilaga 1 Nivåer och generella metadata för e-diarium 

Bilaga 2 Nivåer i FGS för e-diarium 

 

Övriga dokument vid framtagandet av FGS för e-diarium 

 

Bilaga 3 Sammanfattande beskrivning av MoReq2010 

Bilaga 4 Systeminventering nivåer 

Bilaga 5 Jfr system-metadata och kontextuella metadata för ärendehantering 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 


