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1. SAMMANFATTNING  

I eARDs delprojekt 2 har vi analyserat och dokumenterat potentiella fördelar med tre olika FGS:er 
(paketstruktur, personal, ärendehantering). I detta arbete har vi använt oss av tre olika verksamhetsfall: 

• E-arkiv Kronoberg/Blekinge,  
• Uttag ur lönesystemet i Härnösand kommun, och  
• Överklagande av detaljplan i Stockholm stad.  

 
Delprojektets slutsats är att FGS:er utgör en viktig möjliggörare för digital arkivering och interoperabilitet, i 
synnerhet när dessa funktioner skalas upp för att betjäna flera organisationer eller handläggningsprocesser. 
FGS:erna betydelse ökar i samband med att allt fler digitala informationsflöden som dessutom skall vara 
möjliga att hantera över organisations- och verksamhetsgränser. Kostnaden för implementeringen av FGS:erna 
kommer troligen bara vara marginellt dyrare än att egenutveckla specifikationer och integrera system. I de 
fallen där man redan har lagt ner tid och pengar för lokala e-arkiv och metadatalösningar, kan FGS:erna dock 
innebära extra kostnad. Tröskeln till att implementera kan då bli högre. Ett användande av FGS:erna medför 
betydande fördelar på lång sikt inom en rad olika områden (politiska, organisatoriska och ekonomiska). De 
viktigaste nyttorna som projektet identifierade var:  

• Politiska; skapar bättre rättsäkerhet och beslut, nöjdare medborgare och bättre möjligheter att skapa 
förutsättningar för öppna data. 

• Organisatoriska; minskade kostnader, kortare handläggningstider och snabbare processer, och bättre 
arkiveringsstöd och råd för organisationer. 

• Tekniska; bättre interoperabilitet, möjlighet till helt digitalt arbetsflöde, kompatibilitet i kommande 
systemintegrationer, och minskade arkivleveranskostnader. Skapar även förutsättningar för att 
avveckla äldre datasystem. 

 
FGS:er ses som en avgörande faktor för att nå skalbara fördelar i samband med tjänster för arkivering och att 
skapa förutsättningar för ett ökat tillgängliggörande. FGS:erna kommer att fungera som en katalysator för 
förändring. Vetskapen om att det finns en kvalitetsgranskad ”standard” för utbyte av information kommer 
påskynda en mer strukturerad informationsförvaltning. Det är dock viktigt att understryka att för att nå dessa 
nyttor krävs också ett samhälleligt samordnade kring förvaltning och utveckling för att dessa nyttor slutliga 
skall kunna realiseras. 
 
Projektet listar åtta rekommendationer som vi anser viktiga för att de skissade nyttorna med FGS:erna skall 
realiseras fullt ut:  

1. Etablera en organisation som ansvarar för koordinering av förvaltning, utveckling och utbildning i 
anslutning till FGS:erna 

2. Utveckla och testa FGS:erna vidare 
3. Inför FGS:er i alla nya e-arkiv- och samverkansprojekt inom offentlig sektor  
4. I anslutning till införandet av FGS:er bör man se över arbetssätt och överväga större 

organisationsförändringar  
5. Använd nyttorealiseringsmetodiken systematiskt vid lokala projekt på ett koordinerat sätt i 

samarbete med förvaltningsorganisationen för FGS  
6. Dokumentera de realiserade nyttorna av FGS:er på ett koordinerat sätt 
7. Samordna ett incitament- och investeringsprogram i FGS:er 
8. Skapa förutsättningar för att tillhandahålla expertis och aktivt stöd i nyttorealisering på nationell 

nivå. 
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2. INLEDNING 

2.1 BAKGRUND 
Den svenska regeringens mål för e-förvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av 
förvaltningens service. Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya krav och 
förväntningar. E-förvaltningen utgör en viktig del i denna utveckling. För att stärka utvecklingen av 
e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning inrättades en 
delegation för e-förvaltning år 2009. Delegationen skall koordinera de statliga myndigheternas 
strategiska e-förvaltningsprojekt samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och 
medarbetare.  
 
E-delegationen gav våren 2011 Riksarkivet i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot 
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Ett projekt (eARD) med uppgift att ta fram 
förvaltningsgemensamma specifikationer, allmänt kallade FGS:er, inom e-arkivområdet startades. 
FGS:erna beskriver krav på märkning och paketering av information för leverans till ett e-arkiv. De 
kan även användas som underlag för utveckling av e-arkivtjänster. Projektet är indelat i åtta olika 
delprojekt och projektets deltagare kommer från statliga myndigheter, kommuner och landsting. 
Projektet har levererat ett antal FGS:er som består av tekniska specifikationer gällande struktur och 
metadatainnehåll för leveranspaket / överföringsformat. 
 
Projektet eARDs utvecklade och beskrev tre typer av FGS:er:  

1. FGS för paketstruktur för e-arkiv1 
2. FGS för leveranstypen personal2, och 
3. FGS för leveranstypen ärendehantering3. 

2.2 MÅL FÖR DETTA DELPROJEKT INOM E-ARD 
Delprojektet (fortsättningsvis kallat projektet) har till uppgift att analysera och beskriva eventuella 
fördelar med FGS:erna: ”Utgångspunkten för arbetet i delprojektet är E-delegationens Vägledning i 
nyttorealisering och underlag från förstudien kompletterat med relevanta projektresultat. Resultatet 
blir en rapport som redovisar vinsterna med FGS:erna för e-arkiv och e-diarium.” (Kristiansson et al., 
2013, s. 15) 

2.3 BESTÄLLARE 
Riksarkivet/eARD-projektet 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 
Hittills har FGS:erna  endast använts i piloter och inte i anslutning till riktiga 
verksamhetsfall/arbetsflöden. Projektets referensgrupp insåg tidigt att det inte under den korta 

                                                
1 http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/FGS_Earkiv_Paket.pdf 
2 http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/FGS_Earkiv_Personal.pdf 
3 http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/FGS_Earkiv_Arendehantering.pdf 
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projekttiden var möjligt att följa upp de faktisk realiserade effekterna av FGS:erna. Därför har 
gruppen fokuserat på att identifiera och konkretisera de potentiella fördelar som skulle vara möjliga 
att realiseras i samband med användandet av FGS:erna. Arbetet har utgått från tre konkreta exempel 
som samtidigt utgjort delprojekt. Rapporten bör läsas som ett försök att bedöma värdet av de 
viktigaste nyttorna med att implementera FGS:erna. 

2.5 TERMER OCH SPRÅKBRUK4 
CD (Compact Disc) är ett optiskt datalagrinsmedium ”där informationen är mekaniskt lagrad i form 
av gropar med varierande längd, längs cirkulära spår, vilka avläses med en laser.” (Wikipedia). 
 
DVD (Digital Versatile Disc) är ett digitalt optiskt datalagringsmedium ”dess användningsområde 
omfattar även musik och bilder i olika format samt generell datalagring, vilket gör att DVD utgör ett 
alternativ till CD, med fördelen att DVD har högre lagringskapacitet.” (Wikipedia). 
 
eCompanion är ett personaladministrationssystem.5 
 
Effektkedja är en modell som beskriver hurdan ”en insats leder till en effekt som i sin tur leder till 
en annan effekt osv. Ambitionen är att ge en ram för att koppla samman verksamhetsmål med 
identifierade verksamhetsnyttor, nödvändiga verksamhetsförändringar och de möjliggörare och 
satsningar som krävs för att både driva och möjliggöra nödvändiga förändringar.” (E-delegationen 
2013). 
 
Interoperabilitet ”är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans 
och kunna kommunicera med varandra.” (Wikipedia). 
 
Intressent är en person eller en organisation ”som kan komma att ha inflytande på eller påverkas av 
en satsning och realiseringen av identifierade nyttor.” (E-delegationen 2013). 
 
Kvalitativ nytta är en ”nytta som följs upp med hjälp av andra mätetal än pengar (t.ex. förkortade 
ledtider, ökade volymer, färre fel, nöjdare kunder, nöjdare medarbetare osv.).” (E-delegationen 
2013). 
 
Kvantitativ/ekonomisk nytta är en nytta som följs upp med hjälp av pengar som mätetal. 
 
En möjliggörare ”skapar förutsättningar för att realisera de nyttoeffekter som ligger till grund för en 
satsning. Ofta räcker det inte med at införa en möjliggörare, det krävs ytterligare aktiviteter för att 
åstadkomma nödvändiga förändringar.” (E-delegationen 2013).  
 

                                                
4 För termer i bruk generellt i eARD-projektet hänvisas begreppslistan i delprojekt 1 
(http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls) 
5 https://www.evry.se/it-tjanster/applikationstjanster-och-losningar/personal-och-
lonesystem/ecompanion/  
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Nytta är ett resultat ”av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter.” (E-
delegationen 2013). 
 
Nyttorealisering är ”en process med syfte att förverkliga de identifierade nyttoeffekter som ligger till 
grund för att en satsning genomförs. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, 
beskriva lösningsförslag samt att identifiera, planera, realisera och följa upp nyttan med en satsning. 
(E-delegationen 2013). 
 
Nyttorealiseringsplan har syftet ”att redovisa en sammanställd plan som visar på när, var, hur och 
av vem nyttor kopplade till en specifik satsning kommer att realiseras. Nyttorealiseringsplanen 
redovisar de utvecklingsinsatser och förändringar som behöver genomföras för att realisera planerade 
nyttor samt omhänderta identifierade beroenden.” (E-delegationen 2013). 
 
OAIS (Open Archival Information system) eller OAIS-modellen ”används i huvudsak som 
referensmodell för att identifiera nödvändiga funktioner i ett arkivsystem vid kravställning och för att 
identifiera roller och ansvar vid förvaltning av arkivsystemet.” (eARD-projektet) 
 
OCR (Optical Character Recognition, Optisk teckenläsning) ”kallas datortekniken att med hjälp av 
bildanalys förvandla digitala bilder av tryckt text till bokstäver och siffror som andra datorprogram, 
till exempel ordbehandlare, kan använda.” (Wikipedia) 
 
Organisatorisk nytta är relaterad till lösningen av organisatoriska problem eller förmåga. Exempel 
innefattar att förbättra beslutsprocessen, utveckla professionella nätverk, förbättra samordningen, öka 
kvaliteten på tjänsterna, och minska kostnaderna. (Gil-Garcia et al. 2007). 
 
Politisk nytta kan omfatta bättre uppskattning för förvaltningsomfattande politiska mål, mer 
offentlig ansvarighet, bättre och öppnare information till allmänheten, integrerad planeringsprocesser, 
och bättre tjänster. (Gil-Garcia et al. 2007). 
 
Teknisk nytta omfattar de tekniska aspekterna av databehandling och informationshantering. Till 
exempel, en teknisk nytta kan öka informations- och systemintegration och minska insamling av 
duplicerat data, bearbetning och lagring, och därmed minska kostnaderna för databehandling. (Gil-
Garcia et al. 2007). 
 
Zip ”är ett filformat som står för komprimerad arkivfil, det vill säga en datafil som är komprimerad 
och därmed tar mindre lagringsutrymme, och som även kan innehålla många olika filer (arkiv).” 
(Wikipedia) 
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2.6 ARBETSSÄTT OCH METOD 
Projekten har i sitt arbete använts sig av E-delegationens (2013) metod i nyttorealisering. 
Nyttorealiseringsprocessen består av fem faser som kan hanteras iterativt: 

• Identifiera nyttor 

• Specificera nyttor 

• Planera 

• Realisera 

• Följ upp 

Faserna kan också beskrivas grafiskt enligt nedan; 

 
Figur	  1	  Processen	  för	  nyttorealisering	  med	  förslag	  på	  leverabler	  (E-‐delegationen	  2013)	  

Eftersom FGS:erna ännu inte använts skarpt så valde projektet att fokusera på nyttor som förkommer 
i modellen tre första faser - identifiering, specificering och planering. Projektet valde att studera tre 
olika verksamhetsfall. I två av dessa fall gjordes arbetet som en del av detta delprojekt inom eARD 
(DP 2). Av den anledningen redovisar de projekten endast de två första faserna i nyttorealiserings-
processen (Identifiera, Specificera). I det tredje fallet kommer användningen av FGS:erna användas 
som en del i ett 10-år långt utvecklingsprogram, så här kom man också att använda ytterligare en av 
faserna i nyttorealisering processen (Identifiera, Specificera, Planera). 
 
För mer detaljer av metoden, se Vägledning i nyttorealisering (E-delegationen 2013). 
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2.7 ORGANISATION OCH BEMANNING 
Projektorganisation bestod referensgrupp som till sin hjälp hade tre arbetsgrupper vilka hanterade var 
sitt verksamhetsfall. 
 
Projektledare: Tero Päivärinta (Luleå Tekniska Universitet) 
 
Projektgrupp 1: E-arkiv Kronoberg / Blekinge6 (FGS paketstruktur) 

- Lars-Erik Strandberg (Projektledare e-arkiv, Karlskrona) 
- Elin Jonsson (Arkivarie, biträdande projektledare e-arkiv, Växjö)  
- Emil Hagelbäck (Arkivarie, Sölvesborg) 
- Magdalena Nordin (Kommunarkivarie, Karlskrona) 
- Petter Paulsson (IT-enheten, Växjö) 
- Linus de Petris (Strateg, Karlshamn) 

 
Projektgrupp 2: Uttag ur lönesystemet (FGS personal) 

- Göran Samuelsson (Projektledare GOINFO7, Mittuniversitetet) 
- Stefan Berggren (Härnösands kommun) 
- Per Falkman (Härnösands kommun) 
- Agnetha Höglund-Sjölander (Projektägare GOINFO; Härnösands kommun) 
- Per Jonsson (Härnösands kommun) 

 
Projektgrupp 3: Överklagande av detaljplan (FGS ärendehantering) 

- Henrik Oscarsson (Länsstyrelsen)  
- Birgitta Stenbäck (Stockholm stad) 

 
Referensgrupp: 

- Caspar Almalander (Eskilstuna kommun) 
- Magnus Geber (Riksarkivet) 
- Niklas Gustafsson (Åklagarmyndigheten) 
- Sven Jonsson (Uppsala kommun) 
- Göran Samuelsson (Mittuniversitetet) 
- Leif Sandberg (Akademiska sjukhuset i Uppsala) 
- Ewa Swensson (Lantmäteriet) 

  

                                                
6 Gruppen arbetade i anslutning till projektet "E-arkiv Kronoberg och Blekinge" och resultatet 
användes som underlag för att sammanställa dokumentet Verksamhetsbeskrivning gemensam 
arkivorganisation - beslutsunderlag till avsiktsförklaring (Jonsson 2014b). 
7 Projekt ”God Informationsförvaltning” i Härnösands kommun 
(http://www.harnosand.se/kommunen/framtidochutveckling/eusamfinansieradeprojekt/kommunstyrel
sensprojekt/goinfogodinformationsforvaltning.html)  
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3. TRE VERKSAMHETSFALL 

Här ges en kortfattat de olika verksamhetsfallen som studerats närmare. Beroende på verksamhet 
användes olika typer av FGS:er. Analysen har organiserats enligt ”Vägledning till nyttorealisering” 
och den täcker: motiv till satsning, strategisk betydelse, nyttoanalys, intressenter och komplexitet, 
kostnadsanalys och möjliggörare.  

3.1 MOTIV TILL SATSNING 

3.1.1 Verksamhetsfall 1: E-arkiv Kronoberg / Blekinge (FGS paketstruktur) 

Projektet planerar att etablera ett gemensamt e-arkiv och en arkivorganisation i Kronobergs och 
Blekinge län, vilket kommer beröra 14 organisationer (13 kommuner och ett regionförbund). I 
nuläget behöver information som ska bevaras för framtiden skrivas ut på papper. Det finns ett uttalat 
behov av att kunna bevara information digitalt för all framtid. 
 
Det finns ett stort antal system installerade hos deltagande organisationer (omkring 600 system). De 
flesta av dessa system är inte förberedda för digital arkivering (eller konvertering). Detta kommer 
ställa höga krav på beställarkompetens när det gäller teknik, metoder och standarder för digital 
arkivering i samband med framtida uppdateringar och upphandlingar av nya system. 
 
Verksamheten är i de flesta fall i nuläget inte dimensionerad ens för att hantera de traditionella 
pappersarkiven. Det krävs drastiska förändringar för att även kunna hantera e-arkiv. Det är inte en 
rimlig lösning att den kompetensen som behövs för att införa e-arkiv skapas och underhålls i alla 
kommuner. Här finns en stor potential för samverkan.  

3.1.2 Verksamhetsfall 2: Uttag ur lönesystemet (FGS personal) 

Projektet GOINFO (God Informationsförvaltning) har i ett delprojekt studerat Härnösands kommuns 
hantering av sina lönehandlingar. Kommunen gör återkommande pensionsutredningar gällande 
tidigare anställd personal. I utredningarna används löneuppgifter i så kallade lönelistor, som 
sammanställts vid löne-bearbetningarna. Av den anledningen är denna typ av uppgifter nödvändig att 
ha kvar för lång tid framåt (minst 70 år). 
 
Lönelistor från 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet skrevs ut på papper för 
långtidsarkivering. Papper har sedan slutat användas och istället har listorna förts över på CD 
och/eller mikrofiche för långtidsbevarande. Idag är önskemålet att informationen inte ska behöva 
lämna sin digitala form utan kunna föras över till ett digitalt arkiv enligt OAIS-modellen. 
Återsökning i de pappersbaserade löneuppgifterna är mycket tidsödande, då det inte kan ske via 
namn/personnummer utan via linjeorganisations tillhörighet) En effektivare lösning vore att föredra. 
Idag är hanteringen varken tidseffektiv eller rättssäker. 

3.1.3 Verksamhetsfall 3: Överklagande av detaljplan (FGS ärendehantering) 

Allt fler myndigheter inför en digital handläggning av ärenden. I de fall ärenden behandlas vidare i 
andra instanser i analog form så bryts denna kedja.  Ett exempel är hanteringen av 
detaljplaneärenden. I Stockholms stad har stadsbyggnadskontoret infört en helt digital handläggning 
av ärenden och har också ett e-arkiv. Detta betyder att planärenden enbart finns i digital form.  
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Detaljplaneärenden i Stockholm överklagas ofta till högre instans, där första instans är länsstyrelsen. 
En plan kan därefter överklagas ytterligare två gång till – Mark- och miljödomstolen och Mark-och 
Miljööverdomstolen. Eftersom de myndigheter som aktörer kan överklagandeprocessen kräver att 
ärendet översänds analogt bryts den digitala kedjan. För Stockholms stadsbyggnadskontor innebär 
detta ett stort merarbete eftersom man måste skriva ut alla de redan digitala dokumenten på papper. 
Dessa överklagade ärendena innehåller ofta många dokument. Hos de myndigheter som planen 
överklagas till sker därefter en manuell registrering av alla dessa handlingar, i vissa fall sker även en 
inskanning av dessa. Länsstyrelsen i Stockholm har som ambition att bli digital och det vore därför 
önskvärt att dokumenten kunde överföras digitalt. Detta ledde till delprojektet Överklagande av 
detaljplan.  

3.2 STRATEGISK BETYDELSE 

3.2.1 Verksamhetsfall 1: E-arkiv Kronoberg / Blekinge (FGS paketstruktur) 

Kommuner och regionförbund har ansvar för att hantera sina olika uppdraget som arkivmyndighet. 
En styrelse eller nämnd hos en gemensamt ägd organisation kan utses till arkivmyndighet och hantera 
tillsyn och övertagande av ansvar för arkiv (information). Att samla kompetens i en gemensam 
organisation gör det möjligt för kommunerna att leva upp till kraven på arkivmyndighetens funktion 
och roll som definieras i arkivlagen. 

3.2.2 Verksamhetsfall 2: Uttag ur lönesystemet (FGS personal) 

Satsningarna på ett mer fullständigt digitalt informationsflöde kan knytas till både Regeringens och 
SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) strategi för e-samhället och kommunens egna 
övergripande mål. Förutom övergripande mål för den kommunala sektorn som skall arbeta för en 
”Enklare vardag, Smartare och öppnare förvaltning och Högre kvalitet och effektivitet” så ska 
delprojektet bidra till att uppfylla delar av kommunens IT-strategi där fokus ligger på att underlätta 
informationsutbyte och rationell och effektiv administration. 
 
Av tradition så fokuserar IT-strategier på infrastruktur och teknik där IT ofta prioriteras ned eller helt 
saknas. Detta projekt skapar förutsättningar för att lägga en bra grund för en långsiktigt hållbar 
informations-förvaltning i kommunen. I projektet tas teknik och regelverk fram för uttag/export ur 
verksamhetssystem samt vägledningar för hur informationen bör förpackas för att skapa möjligheter 
till en långsiktig informationsförsörjning i kommunen. 

3.2.3 Verksamhetsfall 3: Överklagande av detaljplan (FGS ärendehantering) 

Det är av stor vikt att alla led i en digital kedja kan återanvända digital information. Länsstyrelsen är 
instans för alla kommuner i ett län. Därför behövs en gemensam metod som alla kommuner inom 
detta län kan använda.  Planer kan sedan överklagas till högre instans, Mark-och Miljödomstolen och 
Mark- och miljööverdomstolen. Det är önskvärt att hela denna kedja går att göras digital. Eftersom 
berörda domstolar hanterar överklagade detaljplaner från flera län, är det en fördel om det finns en 
lösning som omfattar alla län. 
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3.3  NYTTOANALYS 
I detta avsnitt kartlägger vi och jämför olika insatser och dess effekter. Vi försöker analysera vilka 
nyttor som kräver FGS:erna och vilka nyttor som går att realisera utan användandet av 
specifikationerna. För varje verksamhetsfall har effektkedjor upprättats. 

3.3.1 Nyttoanalys: E-Arkiv Kronoberg / Blekinge 

Nyttan med ett e-arkiv och användandet av FGS:er är att det går att fasa ut gamla system, samtidigt 
som det blir ordning och reda på informationen. Informationen blir användbar för de system och e-
tjänster som används i e-förvaltningen även på lång sikt. Det innebär att det blir lättare att hitta rätt 
och återanvända information både för verksamheten och för medborgarna. Det blir möjligt att 
åstadkomma en helt obruten digital kedja från det att ett ärende initieras tills att dokumentationen 
arkiveras. För att uppnå nyttorna med e-arkiv krävs en rad utvecklingsinsatser och förändringar. När 
det gäller arkivverksamheten avses främst informationshanteringen i den löpande verksamheten samt 
systemutveckling. 
 
E-arkiv och en gemensam arkivorganisation förväntas innebära både ekonomiska och kvalitativa 
nyttor. Framförallt är det följande viktiga nyttor, båda kvalitativa och kvantitativa, som identifierats, 
baserat på effektkedjan (mer detaljer i bilaga 1):  

• Råd och stöd för deltagande organisationer och en mer rättssäker informationshantering.  
• Möjlighet att avveckla IT-system och få en bättre systemarkitektur.  
• Förbättrad sökbarhet och tillgänglighet samt interoperabilitet och möjlighet att tillgängliggöra 

öppna data.  
• Ett helt digitalt informationsflöde – från det att informationen skapas till att den arkiveras.  

3.3.1.1 Sammanfattning av kvalitativa nyttor:  

• Möjlighet att få råd och stöd när det gäller dokumenthantering och elektroniska arkiv; 
kompetens som i dagsläget ofta saknas hos deltagande organisationer. En bra 
dokumenthantering gör det lättare att hitta och bidrar också till en rättssäker hantering av 
informationen, både för den egna verksamheten och för medborgare.  

• Möjlighet att säkerställa att alla organisationer har dokumenthanteringsplaner och att 
enhetliga beslut om gallring fattas i enlighet med gällande lagstiftning och gallringsråd. Det 
innebär en tydlighet för medborgare som önskar ta del av handlingar.  

• Möjlighet att erbjuda samma tillgänglighet och service för allmänheten, forskare, andra 
myndigheter och privata näringslivet som vill använda informationen i arkivet, oavsett vilken 
organisation arkivet ursprungligen tillhörde.  

3.3.1.2 Sammanfattning av kvantitativa/ekonomiska nyttor:  

• Möjlighet att avveckla gamla system utan informationsförlust och därigenom spara på 
kostnader för teknisk drift och licenser.  

• Möjlighet att på ett säkert sätt ta hand om digitala arkiv och därigenom minska tillväxten i 
pappersarkiven. Det innebär att behovet av fortsatt utbyggnad av arkivlokaler kommer att 
minska. Det innebär också vissa besparingar att administrationen inte behöver hantera 
utskrifter av arkivexemplar på papper.  
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• Möjlighet att få tillgång till specialister som kan delta i samband med upphandling av nya 

system och som kan hjälpa till med att ställa krav som säkerställer långsiktig 
informationsförsörjning. Det innebär på sikt minskade kostnader för att ta hand om 
informationen vid systembyten.  

För att kunna följa upp om de förväntade nyttorna av att införa e-arkiv uppnås har olika effektmål 
som går att mäta identifieras (se effektkedjan i bilaga 1). En mer detaljerad kvantifiering eller 
mätning av dess effektmål har planerats till hösten 2014 - våren 2015.  Fram till nu har fokus 
framförallt legat på att kartlägga och identifiera möjliga områden/typer av förväntade vinster, medan 
det kommer ta längre tid att mäta och kvantifiera dessa.  

3.3.1.3 FGS:erna som möjliggörare 

När det gäller nyttorna som “helt digitalt flöde”, “bli av med system/bättre arkitektur” och 
“interoperabilitet/öppna data” kan FGS:rna vara viktiga möjliggörare. Små och medelstora 
kommuner har inte någon realistisk möjlighet att ta fram och förvalta egna specifikationer, utan är 
hänvisade till leverantörernas specifikationer eller öppna specifikationer. Eftersom 
beställarkompetensen när det gäller leveransspecifikationer i normalfallet är låg eller obefintlig i 
kommunerna är sektorn helt beroende av ”tillförlitliga” öppna specifikationer för att kunna hantera 
långsiktigt bevarande.  
 
En gemensam arkivorganisation är en nödvändig förändring för att realisera dessa nyttor. Detta för att 
varje kommun inte i sig har tillräcklig förhandlingskraft och kompetens att på egen hand ställa krav, 
och godkänna leveranser eller utveckla verksamhets- och arkivsystem som stödjer öppna standarder.  
Arbetet med FGS:er kan liknas vid diskussionen om löst kopplade tjänster, ”stuprör” vs. 
”hängrännor” eller integration vs. interoperabilitet. Det är en väsentlig skillnad mellan att integrera 
olika system där olika datamodeller kopplas mot varandra, jämfört med att låta system utbyta 
information via en gemensam datamodell. I det första fallet är det risk för att ”stuprör” skapas mellan 
system på olika nivåer i arkitekturen, exempelvis mellan infrastruktur och applikationer (eller 
verksamhetssystem). Stuprören gör det svårt att utbyta information utanför stupröret samt att byta ut, 
utveckla och avveckla system då starka beroenden har skapas till andra system. 
 
Nyttorna när det gäller förbättrade möjligheter för deltagande organisationer att få ”råd och stöd” och 
en ”rättsäker informationshantering” kan i högre grad förknippas med den gemensamma 
organisationen. Gemensamma specifikationer är dock en möjliggörare för den gemensamma 
organisationen i sig. Det blir något av en grundplåt att samverka kring, och kan till exempel användas 
som bas för att ställa krav i samband med upphandling av nya system när det gäller möjlighet att 
arkivera på ett standardiserat sätt. 
 
Om FGS:erna  inte fanns, eller inte skulle användas, hade projektet fått en (ännu) längre startsträcka 
för att kunna införa e-arkiv, då man först hade behövt ta fram leveransspecifikationer. Det skulle 
innebära betydande svårigheter att övertyga leverantörerna att anpassa verksamhetssystemen till en 
institutionsspecifik leveransspecifikation vilket skulle innebära en hög grad manuellt arbete med uttag 
och mappning. Alternativet hade varit att använda leverantörsspecifika leveransspecifikationer. Detta 
skulle innebära svårigheter att ta emot information från system utanför produktfamiljen av samma 
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skäl som ovan. I båda fallen skulle det bli problem vid byte av system eller anslutning av nya 
organisationer.  
 
När det gäller interoperabilitet mellan system i den löpande verksamheten finns ett flertal olika 
initiativ för standardiserade specifikationer på olika nivåer och med olika syften. Projektgruppen i 
Kronoberg/Blekinge -projektet tror inte att någon av dessa i dagsläget skulle kunna användas istället 
för FGS:erna eftersom syftet är att leverera och paketera information till system för långsiktigt 
bevarande. Att Riksarkivet står för förvaltningen, innebär att det finns ett förtroende för 
långsiktigheten och ändamålsenligheten när det gäller att säkerställa sökbarhet och tillgänglighet, 
såväl hos arkivinstitutionerna som hos leverantörer. 
 
Konceptet gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv skulle inte vara möjligt att 
realisera på ett sätt som är långsiktigt hållbart, om det inte fanns öppna gemensamma specifikationer. 
På sikt tror de verksamhetskunniga inom delprojektet att den gemensamma arkivorganisationen ska 
kunna bidra i arbetet med att framställa nya förvaltningsgemensamma och ”kommunspecifika 
leveransspecifikationer”. Den kompetens som man räknar med att kunna bygga upp genom att 
gemensamt finansiera en arkivorganisation som dedikerat arbetar med långsiktigt bevarande kommer 
alla kommuner tillgodo. Det finns i dagsläget få aktörer när det gäller kommunerna, undantaget de 
allra största som likt de stora statliga myndigheterna har kraft i sig själva att driva dessa frågor. 
 
Utan FGS:erna skulle en gemensam organisation kunna bidra till att realisera nyttor när det gäller 
rättssäker informationshantering, råd och stöd samt tillgänglighet och sökbarhet. Det skulle dock 
främst handla om kvalitativa nyttor. Genom FGS:erna finns det en möjlighet att på sikt även uppnå 
ekonomiska nyttor genom att ta hand om information i systemoberoende format och kunna 
konsolidera och avveckla system som inte längre behövs och åstadkomma en förbättrad system- och 
informationsstruktur. Det motiverar en gemensam satsning. Konsekvensen av att inte införa e-arkiv 
innebär att organisationen skjuter problemen framför sig, och att informationen förblir inlåst i 
systemberoende format. Detta leder till svåröverskådliga kostnader vid systembyten och risk för 
okontrollerad informationsförlust när system ska avvecklas. Konsekvensen kan bli att det på sikt bli 
ännu dyrare att ta hand om informationen än om organisationen satsar på att hitta en lösning för e-
arkiv.  

3.3.2 Nyttoanalys: Uttag ur lönesystemet 

Den största och viktigaste fördelen med att använda standardiserade specifikationer (FGS:er) vid 
bevarandet av löneuppgifter är att de skapar ett standardiserad sätt att både utbyta och bevara 
information över tid. Detta gör det enklare och säkrare att sammanställa en komplett information om 
den anställdes samlade arbetstid. Information beräknas då vara både framtidskompatibel och 
användbara för analyser samtida befintliga verksamhetssystem. 
 
Idag måste man söka information i fyra olika delar – a) det aktuella digitala verksamhetssystemet 
eCompanion b) avställd data via CD och/eller DVD c) Mikrofiche d) "Datalakan" utskrifter på 
papper. De flesta återsökningarna sker i verksamhetssystemet eCompanion och de befintliga CD och 
DVD.  Risken för att inte återfinna den kompletta anställdes arbetstid ökar ju längre tillbaka i tiden 
men behöver göra återsökningar. 
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De flesta återsökningarna initieras av SPV (Statens pensionsverk) och många av dessa klarar 
löneansvariga i kommunen ut på egen hand. Det finns idag inte underlag för att bedöma det totala 
antalet förfrågningar gentemot äldre data. Bedömningen är att det sker cirka 100 förfrågningar mot 
äldre data som idag ligger i eCompanion, CD, DVD, och mikrofiche. Dock behöver i man hjälp med 
att åter söka i det pappersbaserade arkivmaterial ca 25 gånger per år där varje fall tar i genomsnitt 8 
timmar att sammanställa information. Sammanfattningsvis lägger arkivpersonal ned i snitt 200 
timmar per år för att söka efter lönedata.  
 
Det innebär att återsökningstiden skulle kunna kortas avsevärt i de fall där man skulle kunna skapa en 
digital återsökning i alla delar. I ett sådant fall kommer handläggningstiden kortas från 8-10 timmar 
till 1 minut. Generellt minskade kostnader och arbetstid är estimerat till 50-60 000 kronor/år för 
arkivpersonal. Därtill kommer minskade ledtider för löneadministrativ personal som inte längre 
behöver skriva epost, beskriva och beställa arkivforskning. Detta kan beräknas till 30 minuter per 
ärende, dvs.  ytterligare ca 4000 kronor besparing per år. 
 
En annan påtaglig nytta handlar om nöjdare kunder/anställda och medborgare. Det nuvarande 
systemet innebär att de kan få vänta upp till en 3-5 dagar på att få sina uppgifter. Med en snabbare 
handläggningstid och mindre ställtider kommer kommunen upplevas som mer effektiv och 
rättsäker/trovärdig. 
 
Vi har i denna kalkyl inte tagit med eventuella besparingar, om den skannade versionen kan ersätta 
den pappersbaserade (gallras) och därmed frigöra ytor i arkivlokalerna. Generellt är lönematerialet 
omfattande och skulle på nationell nivå frigöra stora ytor arkivlokaler. Dessa eventuella 
kostnadsminskningar är inte med här, eftersom kostnaderna för den digitala lagringen/arkiveringen 
sannorlikt istället kommer öka. 

3.3.2.1 FGS:erna som möjliggörare? 

Utan att implementera FGS:erna skulle det fortfarande vara möjligt att skapa en uttagsfunktion från 
lönesystemet och leverans till det elektroniska arkivet. På kort sikt skulle också funktionalitet och 
kostnadsbesparingar öka. Men en skräddarsydd lösning, i detta fall en integration mellan 
eCompanion lönesystem och e-arkivet skulle inte garantera den fortsatta kompatibiliteten i samband 
med kommande systemintegrationer och migreringar. En sådan lösning leder troligen på längre sikt 
till ökade kostnader. Dessutom skulle den skräddarsydda anpassningen troligen ha kostnader i samma 
storleksordning som en uttagsfunktion som bygger på de gemensamma FGS:erna. 
 
Det finns fördelar med gemensamma specifikationen om de pappersbaserade lönelistorna skall 
skannas. Kommunens övriga informationsflöden kommer behöva en enhetlig arkivering. En 
anpassning av ett så centralt system som löner ökar troligen intresset för anslutning till ett kommunalt 
e-arkiv. Detta innebär i ett sådant fall att kostnader för e-arkiveringen blir försumbar för enskilda 
informationsflöden. FGS:erna kommer alltså att fungera som en katalysator för förändring – 
vetskapen om att det finns en kvalitetsgranskad ”standard” för utbyte av information kommer 
påskynda en mer strukturerad informationsförvaltning. Detta kommer in sin tur skapa synergier till 
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alla andra verktyg och system som behöver kvalitetssäkrad information, antingen det är ett ”business 
intelligence” verktyg eller ett bygglovssystem. 
 
Den framkomna kostnadsbilden i kronor ger vid handen att de kommer ta 8-10 år innan lösningen i 
sin helhet har finansierats sig. Detta är dock helt beroende på hur finansiering kan ordnas – om 
samverkan med arbetsmarknadsenheter kan etableras så kan delar av kostnadsmassan helt tas bort. 
Delar kan utgöra pilotprojekt i regionala tillväxtsatsningar och därmed minskas. Idag är den 
befintliga lösningen mycket rättsosäker och risken för att man bedriver en rättsosäker verksamhet är 
påtaglig. Några av de redovisade aktiviteter måste genomföras medan övriga måste ställas i relation 
till bedömd nytta/kostnad/finansiering innan beslut fattas. 
  
Ansvariga för att dessa nyttor blir realiserade är systemägaren av lönesystemet i samverkan med 
arkivansvarig.  

3.3.3 Nyttoanalys: Överklagande av detaljplan 

Detta verksamhetsfall gäller överklagandeprocessen av detaljplan. Det vore önskvärt med en helt 
obruten digitalt arbetsflöde mellan kommuner, länsstyrelse och domstolar vid överklagan. Detta 
projekt har identifierat tre prioriterade nyttor. En helt digital process som ger kostnadsbesparingar, 
snabbare ärendehantering och bättre kundservice genom en transparent hantering. 
I Stockholm stad hanteras mellan 100 -350 planer/år. En stor andel av dessa överklagas. Ett ärende 
som överklagas innehåller ofta många dokument och det är inte ovanligt med över 200 dokument i ett 
ärende. Ett ärende med stort medialt intresse som Slussen innehåller ca 10 000 dokument. För 
närvarande kräver länsstyrelsen, som själva kan överklaga, och domstolarna att ärendet överlämnas 
analogt. Detta ger Stockholm stad, som har en digital hantering, ett betydande merarbete att skriva ut 
alla digitala dokument.  
 
Länsstyrelsen i Stockholm har inlett ett arbete att bli digitala i sin handläggning och det vore en stor 
fördel om ärenden kunde överföras digitalt. Om detta blir en realitet flyttas dock problemet bara ett 
steg eftersom länsstyrelsen och domstolarna kräver analogt material. 
 
Ett enkelt räkneexempel där ett dokument tar en minut att skriva ut ger vid handen att bara hos 
Stockholms stadsbyggnadskontor kostar varje ärende som överklagas minst 1000 kr i arbetskostnad 
bara för utskrivning. Arbetsflödet kan påskyndas och förenklas med digital kommunikation. Om 
ärendet kan överföras digital minskar dessutom tiden för diarieföring hos nästa instans. Kanske är det 
viktigaste resultatet av en fullständig elektronisk process att det skulle garantera att alla tillhörande 
dokument finns tillgängliga både hos kommunen och i de andra organisationerna. Detta skulle 
förbättra kundservice och säkerhet för människors rätt att få fullständig tillgång till informationen. 

3.3.3.1 FGS:erna som möjliggörare 

Eftersom Stockholms stadsbyggnadskontor har stort behov att snarast nå en digital process har 
länsstyrelsen i Stockholms län och stadsbyggnadskontoret tagit fram en snabb praktisk lösning som 
kan tjäna som prototyp för en mer permanent lösning med hjälp av FGS:er. Lösningen bygger på att 
stadsbyggnadskontoret läser ut alla dokument i ett ärende i en zip-fil. I filnamnet läggs viktiga 
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metadata in som dokumentbeskrivning, in/utdatum, avsändare/mottagare och dokumenttyp. Ett 
ärendedatablad dvs. en innehållsförteckning skickas också med. 
 
Den mottagande myndigheten i detta fall länsstyrelsen tar emot paketet och diarieför detta. 
Även bygglov överklagas och denna princip bör kunna återanvändas även på dessa ärenden.  
Varken stadsbyggnadskontoret eller länsstyrelsen har hittills inte haft möjlighet att införa FGS:er i 
dagens system. I Sverige finns 290 kommuner som alla hanterar bygglov och planärenden. En 
generell lösning skulle därför ge stora effekter.   

3.4 INTRESSENTER OCH KOMPLEXITET 
De tre verksamhetsfall representerar relativt olika initiativ vad det gäller omfattning, skala och 
komplexitet. Verksamhetsfallet e-Arkivet Kronoberg/Blekinge är ett flerårigt utvecklingsprogram 
som innefattar en stor organisatorisk förändring och utveckling av en gemensam arkivorganisation, 
kompetens och services. Fördelarna från detta fall kan inte förverkligas snabbt, utan det kommer att 
ta 3–4 år innan de verkligen börjar realiseras. 
 
Lönedatafallet är ett småskaligt utvecklingsinitiativ inom en mindre kommun. I detta fall kommer 
nyttorna successivt över tid, men implementationen av FGS-erna kan göras mer omgående eftersom 
det endast omfattar en organisation med korta beslutsvägar.  
 
Verksamhetsfallet med överklagande av detaljplan innefattar flera organisationer, som skickar 
information mellan sig. Detta fall är kanske det där kostnadsbesparingarna snabbast kan konstateras. 
Den största nyttan med FGS:er kommer dock att uppnås bara om den FGS-baserade lösningen 
implementeras av alla kommuner och alla län och berörda domstolar. 
 
Den mest detaljerade intressentanalysen har utförts i fallet e-arkiv. Där planeras också att etablera en 
ny regional arkivorganisation, vilket involverar ett stort antal aktörer. Detta innebär att det kommer 
att ta lång tid innan nyttorna är realiserade.  
 
I verksamhetsfall lönesystemet kan förändringen och nyttorna realiseras betydligt snabbare då det är 
få och interna intressenter vilka direkt kan delta i processen. I samtliga fall bedömdes de 
huvudsakliga intressenterna att vara positiva till implementering av FGS:erna. Men, om en 
organisation nyligen har infört en annan redan fungerande elektronisk arkivering eller 
samverkanslösning blir tröskeln till att implementera ett FGS-kompatibelt system högre. 
 
En större utmaning än att hitta intressenter till implementeringen av FGS som sådan, är frågan vem 
som skulle ha ansvar för och äga FGS:ernas faktiska nyttorealiseringsprocessen i de olika fallen. 
Frågan är lättare i de stora och långsiktiga utvecklingsprogrammen, som när det gäller e-arkiv, där 
många fördelar kan förverkligas under ett pågående utvecklingsprogram. Men i småskaliga initiativ, 
dvs. antingen kortsiktiga eller lågkostnadsinitiativ, till att implementera FGS:er, kan 
nyttorealiseringsprocessen på projektnivå ses mer som en belastning hellre än en nyttoskapande 
process i sig. Erfarenhet från e-arkivsprojektet pekar på att en intressent på programnivå borde utses. 
Denna ska se över, tillhandahålla kompetens och samordna för den faktiska nyttorealiserings-
processen i sig vad det gäller FGS:er. 
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3.5 KOSTNADSANALYS  
I verksamhetsfall e-arkiv beräknas varje anpassning till FGS:erna kosta cirka 100-400 tkr per system. 
Alla anpassningar måste matchas mot en metadataspecifikation, som då är anpassad till FGS:erna. 
Därför kommer det inte att bli dyrare att använda sig av FGS:erna än mer skräddarsydda 
implementeringar, vilket skulle behövas i alla fall. (Kostnaderna för en samverkan kring e-arkivering 
redovisas inte här). 
 
I verksamhetsfall uttag ur lönesystemet beräknas kostnaden för att anpassa lönesystemets information 
för arkivering enligt FGS:en (Personal) till cirka 90 000 kronor. I detta verksamhetsfall har också ett 
underlag tagits fram för att skapa en mer komplett kostnadsbild för ett fullständigt digitalt material 
som sträcker sig från 1970 till idag. Om dessa informationsmängder kan kanaliseras via FGS:en kan 
underlaget i form av papper troligen gallras och stora mängder arkivyta frigöras. 
 
I verksamhetsfall överklagande av detaljplan har en snabb lösning utan FGS: er (filnamn 
namnkonvention av Stockholms stad) kostat cirka 70 000 kronor. En mer genomarbetad lösning som 
skulle komma att omfatta alla Sveriges kommuner och länsstyrelser skulle naturligtvis vara den 
billigaste lösningen då arbetet skulle behöva göras endast en gång per systemlösning. Den beräknade 
kostnaden skulle vara mellan 100-400 tkr per system (enligt beräkningar från e-arkivprojektet) 
 
Ovan har endast kostnader för teknik och systemutveckling tagits med i beräkningarna, eftersom de 
organisatoriska kostnaderna för omstrukturering (som i fallet med arkivprojektet) inte faktiskt 
orsakas av införandet av FGS:er i sig. Det bör noteras att om en organisation ändå rör sig mot 
elektroniska arkiv eller uppgradering av sina gamla system tillför inte införandet av FGS-kompatibel 
metadataspecifikation för arkivering några betydande extra kostnader. Men om en organisation redan 
har ett lokalt välfungerande elektroniskt arkiv kommer införandet av FGS:er utgöra en extra 
engångskostand. 

3.5.1 Kostnader för nyttorealisering som sådan 

Därtill kommer också kostnader för de olika förberedelse- och nyttorealiseringsprojekt som måste 
genomföras för att realisera de nyttor som man eftersträvar. Analyserar vi kostnaderna för 
nyttoidentifikation och -planering per verksamhetsfall så blir summan för e-arkiv cirka 415 000 
kronor (inklusive projektplanering inom ramen för befintlig överenskommelse plus konsultkostnader 
för och inlärning av nyttorealisering). Räknar man medan den totala kostnaden för hela 
samverkansprojektet kring e-arkivet åren 2015-2024 blir den cirka 162,6 miljoner kronor. Därför 
verkar cirka 0,5 miljoner kronor för förstudien och nyttoplanering realistisk. 
 
I de två andra verksamhetsfallen blir kostnaden för nyttoanalys, -identifiering, och -rapportering 
ungefär 120 000 kronor per fall (inklusive arbetstid av deltagare och konsultkostnader för och 
inlärning av nyttorealisering). Man kan dra slutsatsen att nyttorealiseringsinitiativ med hjälp av e-
delegationens vägledning kanske bör riktas till projekt eller utvecklingsprogram där 
besparingsfördelarna ligger över 1,5 - 2 miljoner.  
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En större fråga är vad det skulle innebära för kostnader om det offentliga Sverige bestämde sig för att 
införa digitala arkiv i all sin verksamhet. Kostnaden för kompetensuppbyggnad och nyttorealisering 
av e-arkiv skulle i ett sådant fall fördelas på alla arkiv. 

3.6 FGS:ER SOM MÖJLIGGÖRARE 
FGS:er var identifierade som en viktig, även avgörande, möjliggörare i alla tre verksamhetsfall (se de 
effektkedjorna i bilagorna nr 1-3). Men vi konstaterade tidigare att det inte enbart är införandet av 
FGSerna i sig som ger de stora besparingarna. FGS:er  är dock en viktig, i fallet e-Arkiv också 
avgörande, möjliggörare för att nå större (och ekonomiska) fördelar med projekten elektroniskt arkiv 
och samordning över tid. I samtliga fallstudier poängteras vikten av att göra investeringsmandatet och 
det organisatoriska ansvaret tydligt innan man kan påbörja de faktiska utvecklingsinitiativen till att 
implementera FGS:er.. Utan en sådan organisatorisk förankring av mandat och förväntad nytta, 
kommer effekten av FGS:er att förbli måttlig och inget annat än teknisk.  

3.7 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSFALL 
Summerar vi nu det vi vet kring de olika nyttorna från FGS:er, ser vi att de faller under tre kategorier: 
politisk, organisatorisk och teknisk (Gil-Garcia et al., 2007). Några av de viktigaste politiska 
nyttorna är; 

• bättre rättsäkerhet och beslut som gäller medborgare (identifierade i alla verksamhetsfall)  
• nöjdare medborgare (identifierade i två verksamhetsfall), och 
• bättre möjligheter till öppna data (identifierade i e-arkiv). 

De identifierade organisatoriska nyttor är 
• minskade kostnader och arbetstid (i alla verksamhetsfall),  
• enhetlig gemensam praxis i arkivering (i alla verksamhetsfall), 
• kortare handläggningstider och snabbare process (i två verksamhetsfall), och 
• bättre arkiveringsstöd och råd för de offentliga organisationerna (i e-arkiv).  

De identifierade tekniska nyttorna innehåller  
• bättre interoperabilitet mellan organisationer (i alla verksamhetsfall), 
• helt digital arkivering/ärendehantering, inklusive sökbarhet och tillgänglighet (i alla 

verksamhetsfall),  
• kompatibilitet i samband med kommande systemintegrationer och migreringar av arkivdata (i 

två verksamhetsfall), 
• minskade kostnader att genomföra leveranser till arkivet (i två verksamhetsfall), 
• avvecklade system, och bättre systemarkitektur (i e-arkiv). 

Många, men inte alla, av de identifierade nyttorna kan ju, på kort sikt, implementeras också lokalt 
utan tillämpning av FGS:er. Men på längre sikt förväntas FGS:erna att skapa betydande 
kostnadsbesparingar för att behålla dessa nyttor över tid mer kostnadseffektivt när system förändras 
och nya system och organisationer blir alltmer integrerade i elektronisk förvaltning. 
  
De politiska och många av de organisatoriska nyttorna är kvalitativa till sin natur, eller så går de att 
relatera till det faktum att offentliga verksamheter måste följa olika lagar och förordningar. Större 
delen av denna utveckling skulle inte ha vara möjligt utan elektronisk arkivering, e-diarium och 
generell tillgänglighet av digital information så att sådana allmänna politisk motiverade tjänster kan 
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realiseras över huvud taget. Och här behövs FGS:erna som inte behöver bli dyrare än de mer 
skräddarsydda lokala alternativa. Det kommer medföra att vårt samhälle kommer få en mer effektiv 
och rättsäker offentlig förvaltning. 
 
Det är också troligt att ärende- och dokumenthanteringen kommer gå fortare och smidigare, vilket 
sparar tid och minskar stressen bland medborgarna och bland tjänstemännen. Samhället i stort 
kommer att verka och utvecklas snabbare på grund av effektivare offentliga styrningsprocesser. Det 
är svårt att sätta en mycket detaljerad konkret prislapp på sådana organisatoriska fördelar. Det är 
enklare att värdesätta konkreta kostnadsbesparingar till avskaffande av papper som sådan, men 
sådana nyttor är sällan de största och viktigaste motivatorerna till investeringar i FGS:erna. 
 
Inom området av de tekniska nyttorna kan FGS:erna i förlängning generera betydligt lägre kostnader 
för att integrera verksamhetssystem och elektroniska arkiv.  De ökar också interoperabiliteten mellan 
olika verksamhetssystem och e-arkivlösningar. Ju fler system och aktörer som samverkar, desto 
större blir kostnadsbesparingar. En annan tydlig observation är att en teknisk implementering av 
FGS:erna inte ensamt skapar maximal nytta utan att det finns kompletterande aktiviteter som 
skanning, smarta uttags/export funktioner från verksamhetssystemen, organisatorisk samverkan m.m.  
Verksamheterna behöver utbildning i vad FGS:erna i allmänhet är och vad de står för och vad de 
faktiska nyttorna är. De kommer finnas tid för denna utbildning för de första nyttorna kommer vi inte 
kunna se förrän år 2015-16. Av studiens tre verksamhetsfall kommer eArkiv inte kunna se några 
tydliga resultat av FGS:erna förrän år 2016. I fallet med lönedata skulle det kanske gå att utvärdera de 
mer blygsamma nyttorna och kostnadsbesparingar under 2015. Här kommer det behövas långsiktiga 
perspektiv som via nyttorealiseringsprojekter kan följa upp utvecklingen kring e-arkiv och FGS:erna.  
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4. KAN VI GENERALISERA FRÅN VÅRA VERKSAMHETSFALL? 
I detta avsnitt diskuterar vi kort om de tre verksamhetsfallen ovan kan utgöra grund till generalisering 
och uppskalning av de identifierade nyttorna, uppdelat i politiska, organisatoriska och tekniska nyttor 
(Gil-Garcia et al., 2007). Man bör påpeka att våra verksamhetsfall ovan är kontextuella exempel och 
att de ekonomiska kalkylerna inte går att generalisera för hela Sverige. 

4.1 POLITISKA NYTTOR 
De nyttor som är svårast att kvantifiera och generalisera av just dessa fall är de politiska: hur kan vi 
sätta en prislapp på rättsäkerhet, möjlighet att tillhandahålla mer öppen data och informationstjänster, 
eller transparens hos regeringen och bättre service och framtoning mot medborgarna? Det skulle 
kräva ett större forsknings- och uppföljningsprogram och kanske till och med en offentlig debatt om 
frågan. Även om det är svårt att tillskriva politiska prioriteringar och efterföljande nyttor för 
medborgare och samhället i allmänhet ett ekonomiskt värde kan det vara lika svårt att besluta om en 
”lämplig kostnadsnivå” som kan ses som acceptabel för att nå den önskade nivån för de politiskt 
motiverade samhällsnyttorna.  

4.2 ORGANISATORISKA NYTTOR 
Inom området för organisatoriska nyttor låter sig viss kvantifiering och försök till generalisering 
utifrån verksamhetsfallen lättare göras. Men också inom detta område kan det finnas kvalitativa 
nyttor och skalfördelar som till en början kan ses i fallet e-arkiv men inte i samma utsträckning i de 
andra exemplen. Fallet e-arkiv förutsätter också organisatoriska förändringar och fusion av flera 
arkivmyndigheter för att skapa bättre arkivering och strömlinjerade informationstjänster till det 
regionala samhället och flera kommuner. I användarfallet med lönesystemet för Härnösands kommun 
skull en implementering av FGS:erna var det första försöket att organisatoriskt konkretisera en 
samlad strategi kring kommunens långsiktiga informationsförvaltning.   
 
När vi spekulerade med kostnadsberäkningar i fallet överklagande av detaljplan, uppskattade vi att 
den sparade arbetstiden inom Stockholm stad i det här specifika fallet skulle bli cirka 200 000 kronor 
per år (ca 200 överklagade planer per år). Boverket redovisar i sin årliga uppsiktsrapport att det 
årligen i hela landet överklagas ca 400 detaljplaner.8 Lågt räknat skulle ett digitalt flöde årligen spara 
ca 400 000 kr för hantering av överklagade detaljplaner i kommunerna. Detta är ett exempel på ett 
arbetsflöde. Om vi kunde identifiera flera liknande typer av fall där standardiserad användning av 
FGS:er skulle det kunna möjliggöra digital arkivering och interoperabilitet mellan organisationer. I 
”bygglov” till exempel, är processerna relativt lika och dokumenten inkluderar förutom textdokument 
ett stort antal arkitektritningar och fotografier. I detta fall har vi emellertid inte räknat vidare på 
möjligheten till kostnadsbesparingar. 
 
Användandet av till FGS:er vid införandet av ett digitalt arbetsflöde för arkivering kommer inte att 
vara dyrare än skräddarsydda integrationslösningar. Standardisering är nödvändig för att 
driftskompatibilitet skall uppnås mellan många parter. Hur som helst, de huvudsakliga nyttorna med 
att tillämpa FGS:erna ligger inte inom kostnadseffektiviteten, utan i det politiska beslutet att 

                                                
8 http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Uppfoljning-2/Statistik1/ 
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garantera medborgarnas rättighet till säker och öppen styrning. Det kan förväntas att standardformatet 
för arkivering tar upp långsiktiga nyttor, utan att för tillfället vara betydligt dyrare. Det finns alltså 
goda skäl till att tillämpa FGS:erna.  

4.3 TEKNISKA NYTTOR 
Inom området tekniska nyttor finns kanske de mest konkreta möjligheterna att kvantifiera och skala 
upp några av ekonomiska nyttorna. Flera av de framtida skalfördelarna kommer att kräva ytterligare 
undersökning för att kunna generaliseras på ett tillförlitligt sätt. Till exempel, vi kan spekulera bara 
försiktigt på de årliga besparingarna på 2,9 miljoner kronor för att avveckla onödiga system, licenser 
och skräddarsydda leveranser till arkiv berörande cirka 350 000 invånare i Kronoberg / Blekinge 
mellan åren 2017-24 (se bilaga 1). Om vi nu antar att dessa fördelar skulle skalas upp till hela 
Sverige, kan vi bara peka på stora potentiella besparingar.  
 
Det är uppenbart att det kommer att krävas investeringar i hela den offentliga sektorn för att införa 
elektroniska arkiv och möjlighet att utbyta information digitalt. Det krävs också att regelverket 
anpassas till detta. Användandet av FGS:er uppskattas i de tre verksamhetsfallen ovan att resultera i 
mer kvalitativa nyttor (som exempelvis rättssäkerhet, möjlighet att öppna data långsiktigt, etc.) och 
ekonomiska nyttor på lång sikt, om man jämför med en situation där elektroniska leveranser från 
företagsprogram skulle skräddarsys mot elektroniska arkiveringssystem från fall till fall. Dessutom 
skulle anslutning till FGS:er vara avgörande för att nå samverkan mellan flera parter, och det skulle 
också resultera i en enklare utveckling och uppgradering av systemen i framtiden.  
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5. REKOMMENDATIONER 

I den inledande analysen blev det tydligt att det finns akuta behov av att standardisera 
metadataspecifikationer, särskilt för att nå samverkansnyttor mellan offentliga organisationer. Det är 
viktigt för en enhetlig tillämpning att FGS:erna vidareutvecklas utifrån olika verksamheters behov. 
Detta bör göras av verksamheterna själva som en specialisering av gällande FGS:er. Om detta inte 
görs, kommer det att utvecklas ett antal olika varianter, som inte går att kombinera. Samtidigt, flera 
organisationer saknar grundläggande kompetens om FGS:er. Att tillämpa FGS:er vid implementering 
av nya system är nödvändigtvis inte dyrare än att göra skräddarsydda metadataspecifikationer för 
lokala lösningar. Om FGS:erna måste skräddarsys eller kompletteras för lokala behov måste detta 
koordineras och en förvaltningsansvarig organisation för FGS konsulteras och interageras med för att 
öka gemensam och fortsatt lärande.  Detta leder till två rekommendationer: 
 

- Rekommendation 1: Etablera en organisation som ansvarar för koordinering av förvaltning, 
utvecklingen och utbildning i anslutning till FGS:erna. 

 
- Rekommendation 2: Utveckla och testa FGS:erna vidare. 

 
I våra verksamhetsfall var de viktigaste kvantifierbara nyttorna, inklusive de mindre mätbara 
politiska och organisatoriska nyttorna, förväntade av utveckling där tidigare småskaliga 
arkivmyndigheter var på väg att gå samman i större enheter för att tillhandahålla kompetens och 
service inom arkivering istället för att fortsätta på egen hand med små lokala resurser. Här utgör 
FGS:er en viktig möjliggörare tillsammans med nödvändig organisatorisk omstrukturering och 
teknisk, organisatorisk och till och med politiska nyttor förväntas vara betydande. Om 
investeringarna i standardisering tillämpas för att helt enkelt digitalisera lokala fall och arbetsflöden 
utan att ompröva arkiveringstjänster i en större skala är det svårare att se särskilt den kortsiktiga 
skillnaden mellan fall-till-fall integreringsprojekt kontra att följa FGS-standarderna. Men också i 
dessa fall förväntas införandet av FGS:er inte bidra till några betydligt större utvecklingskostnader, 
om utvecklingsarbetet för elektronisk arkivering ändå måste utföras. 
  

- Rekommendation 3: Inför FGS:er i alla nya e-arkiv- och samverkansprojekt inom offentlig 
sektor. 

 
- Rekommendation 4: I anslutning till införandet av FGS:er bör man se över arbetssätt och 

överväga organisationsförändringar för att maximera de långsiktiga tekniska, organisatoriska 
och politiska nyttorna. 

 
Denna rapport är endast ett första steg i att försöka identifiera och kvantifiera nyttor av att införa 
gemensamma specifikationer för den svenska e-förvaltningen. Arbetet med nyttorealisering bör 
fortsätta så att vi kan följa upp de faktiska nyttorna som följer därav och lära från de framtida 
projekten. 
 
Införandet av FGS:er bör samordnas på en högre än på projekt-/lokalnivå. Nyttorealiseringsansvar 
utifrån FGS:er bör inte lämnas ad hoc för av de lokala projekten. (Denna rekommendation ligger i 
linje med ESV 2014, se också resonemang i Grönlund, 2009). Då skulle det bli enklare at jämföra, 
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förutse och realisera speciellt de förväntade ekonomiska nyttor och besparingar. För att få ut full 
effekt bör denna samordning ske inom likartade verksamheter och också där det är lämpligt på 
regionala nivåer. Problemet med hur man ska ”skala upp” nyttorna av att införa gemensamma 
standarder för metadata i e-förvaltning skulle behöva en större undersökning än denna, och kanske 
också en offentlig diskussion om de politiska värdena kontra de förväntade kostnaderna av att 
implementera de storskaliga nationella och politiska nyttorna. Till exempel, genomföra en nationell 
studie gällande nytta av FGS:er som också redovisar de storskaliga politiska nyttorna utöver 
småskaliga lokala projekt. Studien bör samordnas antingen av förvaltningsorganisationen för FGS 
eller e-Delegationen (se också ESV 2014). 
 

- Rekommendation 5: Använd nyttorealiseringsmodellen vid införande av elektronisk 
arkivering och FGS:er vid lokala projekt på ett koordinerat sätt i samarbete med 
förvaltningsorganisationen för FGS.  

 
- Rekommendation 6: Dokumentera de realiserade nyttorna av FGS:er på ett koordinerat sätt.  

 
Flera av nyttorna är också kvalitativa och till och med politiska och det är svårt att sätta en prislapp 
på dem. För att hantera kostnader för införandet av FGS:er, särskilt för att kunna etablera projekt 
utöver de småskaliga lokala initiativen borde investerings incitamenten och kostnadssamordningen 
organiseras så att införandet av standarder kan äga rum i ett större sammanhang som ett program, inte 
som en ad hoc-implementering av mindre projekt. Förvaltningsorganisationen av FGS eller den 
organisation som efterträder e-Delegationen bör samordna ett sådant incitament- och 
investeringsprogram (se också ESV 2014). 
 

- Rekommendation 7: Samordna ett incitament- och investeringsprogram i FGS:er. 
 
Införande och kompetens på nyttorealisering är också i sin linda i den svenska e-förvaltningen (ESV 
2014). Den bör vidareutvecklas utifrån de erfarenheter som successivt byggs upp. Nyttorna från olika 
projekt, bland annat de tre som redovisas i denna rapport bör följas upp och sammanställas. En enkel 
metod eller ett enkelt verktyg för inrapportering bör utvecklas för detta. I större utvecklingsprogram, 
såsom Kronoberg/Blekinge e-arkiv, skulle det dessutom underlätta deras egen uppföljning. I detta fall 
skulle det finnas utbildade personer på nyttorealisering på plats för att sänka tröskeln för att följa 
metoden. 
 
Å ena sidan, i ett mycket litet småskaligt projekt (implementering av FGS i ett system eller 
process/arkivtjänst), borde nyttorealiseringen bara vara en mycket enkel kontrollista för 
projektägaren, som kan läras mycket snabbt. Bedömningen och inrapporteringen borde vara mycket 
okomplicerad och inte ta mer än totalt 1–2 arbetsdagar. Å andra sidan, i storskaliga regional och 
nationella omstruktureringsprogram, som exempelvis fallet med Kronoberg/Blekinge e-arkiv, är ett 
fullskaligt införande av nyttorealiseringskompetens i projektet och uppföljning enligt e-
Delegationens nyttorealiseringsmetod motiverad. Man skulle lära sig vilka nyttorealiseringstekniker 
och relaterade stödprocesser som skulle vara lämpliga att använda i de olika storlekarna på initiativ 
till offentlig utveckling som gäller införande och implementering av FGS. 
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Förvaltningsorganisationen av FGS och/eller den organisation som efterträder e-Delegationen borde 
samordna och stödja denna satsning. Vår sista rekommendation är därför att: 
 

- Rekommendation 8: Skapa förutsättningar för att tillhandahålla expertis och aktivt stöd i 
nyttorealisering på nationell nivå. 

 
På det hela taget ses FGS:er som en avgörande faktor för att nå skalbara fördelar i samband med 
tjänster för arkivering och att skapa förutsättningar för interoperabilitet och ett ökat 
tillgängliggörande. FGS:erna kommer att fungera som en katalysator för förändring. Vetskapen om 
att det finns en kvalitetsgranskad ”standard” för utbyte av information kommer påskynda en mer 
strukturerad informationsförvaltning. Det krävs dock också ett samhälleligt samordnade kring 
förvaltning och utveckling för att dessa nyttor slutliga skall kunna realiseras. 
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7. BILAGOR 

7.1 Bilaga 1. Fördjupning av nyttoanalys e-Arkiv Kronoberg/Blekinge 
E-arkiv och en gemensam arkivorganisation förväntas innebära både ekonomiska och kvalitativa 
nyttor. Framförallt är det följande viktiga nyttor, båda kvalitativa och kvantitativa, som identifierats, 
baserat på effektkedjan (Figur 2):  

• Råd och stöd för deltagande organisationer och en mer rättssäker informationshantering.  
• Möjlighet att avveckla IT-system och få en bättre systemarkitektur.  
• Förbättrad sökbarhet och tillgänglighet samt interoperabilitet och möjlighet att tillgängliggöra 

öppna data.  
Ett helt digitalt informationsflöde – från det att informationen skapas till att den arkiveras. 
 

 
Figur	  2	  Effektkedjan:	  e-‐Arkiv	  Kronoberg	  /	  Blekinge	  

7.1.1 Råd och stöd, rättssäkerhet  

Genom att samla specialistkompetens i en gemensam arkivorganisation kan deltagande 
organisationer få råd och stöd när det gäller digital informationshantering och krav på 
verksamhetssystem. De organisationer som inte har uppdaterade dokumenthanteringsplaner eller 
rutiner för tillsyn kan få hjälp med detta. Genom råd och stöd samt kontroller av att lagar och regler 
följs skapas förutsättningar för en mer rättssäker informationshantering till exempel när det gäller 
sekretess och behandling av personuppgifter. Indirekt är en förbättrad informationshantering till nytta 
för medborgare och andra myndigheter som kan vara säkra att ta del av äkta och oförändrad digital 
information även på lång sikt.  
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7.1.2 Fasa ut äldre system/bättre arkitektur  

Genom att införa ett enhetligt e-arkiv finns en möjlighet att ta hand om information i 
systemoberoende arkiv format. Det innebär att system kan avvecklas utan att riskera okontrollerad 
informationsförlust. Genom att kunna avveckla system finns också en möjlighet att skapa en bättre 
systemarkitektur hos medlemsorganisationerna. Effekten blir att det finns en möjlighet att göra sig av 
med ”bagage” i form av gamla informationsstrukturer och information som är inaktuell för den 
löpande verksamheten i samband med att nya system införs. Arkiveringen minskar behovet av 
konvertering av information mellan olika systemspecifika format, i stället finns ett standardiserat 
arkivformat. En effekt av att kunna avveckla system som inte längre behövs är lägre kostnader för 
licenser och teknisk drift för medlemskommunerna. Genom samverkan finns möjlighet att fördela 
kostnader för leveranser.  
 
Som ett exempel på att kvantifiera några av fördelar på detta område, uppskattas det att “ett 
verksamhetssystem kostar 400 tkr i drift och licensgivare/år". Uppskattningen är ett räkneexempel 
med utgångspunkt från dagens kostnader för system i drift och baseras inte på faktiska kostnader för 
system som är inaktiva. Kostnaden är uppskattad med utgångspunkt från större verksamhetssystem, 
med en eller flera databaser, och att verksamheten betalar för visst underhåll och support, IT-tjänster 
samt uppskattad tid för administration och för att hämta fram information. Enligt 
verksamhetsbeskrivningen, kommer fem verksamhetssystem kunna avvecklas till år 2017-18, cirka 
tio systemet kommer avvecklas fram till 2019-20, därefter tio fram till år 2021-22 samt ytterligare tio 
till 2023-24. Därutöver uppskattas kostnaden för en skräddarsydd leverans från ett 
verksamhetssystem till ett e-arkiv att komma att kosta mellan 100-500 tkr per system. Under en sju 
års period kan en effektiviserad systemarkitektur spara cirka 14 miljoner kronor i drift och licenser. 
Därutöver kan cirka 9 miljoner kronor sparas att man kan undvika skräddarsydda leveransprojekt, till 
följd av en förbättrad kravställning i samband med upphandlingar. Om man räknar med hela den här 
perioden så innebär det besparingar med totalt cirka 23 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,9 
miljoner kronor per år. 
 
Enligt de preliminära beräkningarna kommer IT-investeringar och teknisk drift omfatta ca 44 
miljoner kronor under 10-årsperioden 2015-2024 (en tredjedel av den gemensamma organisationens 
totala preliminära budget). Den genomsnittliga kostnaden blir enligt räkneexemplet 4,4 miljoner per 
år. Även administrativa system och till exempel digitaliseringsutrustning räknas in i IT-kostnaderna 
för den gemensamma organisationen. Däremot är personalkostnaderna inte medräknade i detta 
exempel. Kostnaderna för hantering av gamla system och kostnaderna för arkivorganisationen är 
därför inte direkt jämförbara, utan får ses som en illustration av de förväntade ekonomiska nyttorna.   
 
Under större delen av perioden så kan deltagande organisationer uppskattningsvis spara 1,75 miljoner 
per år på avveckling av gamla system. Motsvarande 44 % de sammanlagda it- kostnaderna för den 
gemensamma organisationen. Mot slutet av perioden, när förbättrad kravställning på nya system när 
det gäller funktionalitet för att kunna leverera information till arkivet börjat ge resultat, kan 
kommunerna också räkna in de minskade kostnaderna för leveranser. IT-kostnaderna för den 
gemensamma organisationen minskar då med 25 %.  
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7.1.3 Helt digitalt informationsflöde  

Efter hand som arkivorganisationen bygger upp kompetens och rutiner för att ta hand om digital 
information i ett långsiktigt perspektiv öppnas också möjligheter att förbättra stödet till den löpande 
verksamheten. Till exempel genom att erbjuda tjänst för mellanarkiv och integrerad sökning mot 
verksamhetssystem. I det läget finns möjlighet att även effektivisera för de kommunala 
verksamheterna när det gäller att åstadkomma ett helt digitalt flöde. 
 
Att införa e-arkiv innebär minskade kostnader för att hantera arkivexemplar på papper, eftersom 
handlingar som kommer in och upprättas i digital form kan arkiveras digitalt. Detta innebär i sin tur 
att behovet att bygga ut arkivlokaler kommer att minska. Konsekvensen av att fortsätta skriva ut 
information på papper som strategi för långsiktigt bevarande är behov av fortsatt utbyggnad av 
arkivlokaler samt personal för att förvalta dessa arkiv. Detta innebär också risk för 
informationsförlust eftersom det ofta inte är möjligt att få med all information och 
sammanställningsmöjligheter när information från ett IT-system skrivs ut på papper. Dessa 
kostnadsbesparingar har ännu inte kvantifieras i Kronoberg/Blekinge-området. 
 

7.1.4 Sökbarhet och tillgänglighet samt interoperabilitet/öppna data 

Efter hand som den gemensamma arkivorganisationen samlar in information skapas möjlighet att 
förbättra sökbarhet och tillgänglighet för i första hand externa användare – allmänheten, andra 
myndigheter och det privata näringslivet. Det kommer att finnas möjlighet att bygga upp förbättrade 
söktjänster för arkiverad information och bättre tjänster för att beställa handlingar. Datakällor som 
kan publiceras utan att det finns hinder genom sekretess, integritet och licenser och som kan öppnas 
upp och tillgängliggöras som öppna data. Öppna datakällor gör det också möjligt att erbjuda öppna 
gränssnitt som underlättar återanvändning av information. Detta öppnar upp för att besökare kan 
hämta information själva och ta del av information via tjänster och tillämpningar som skapas av 
andra aktörer. 
 
Slutligen finns en möjlighet att den gemensamma organisationen även kan skapa en digital forskarsal 
på nätet och stötta deltagande organisationer med digitalisering av handlingar på analoga medier.  
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7.2 Bilaga 2. Fördjupning av nyttoanalys och kostnader i uttag ur lönesystemet 

 
Figur	  3	  Effektkedjan:	  Uttag	  ur	  lönesystemet	  med	  FGS:er	  

 
 
Figur	  4	  Effektkedjan:	  Uttag	  ur	  lönesystemet	  utan	  FGS:er	  
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7.2.1 Kostnadsanalys 

a) Uttag ur det aktuella digitala verksamhetssystemet eCompanion.   
Kostnader 
Att skapa uttags/exportmoduler och formera SIP som överensstämmer med ”FGS personal” kan idag 
beräknas till cirka 125 timmar á 700 dvs. cirka 90 000 kronor10. Delar av denna lösning går att 
återanvända vid förpackning av annan information. De skapade informationspaketen måste också 
läggas i en tillfällig e-arkivlösning och den serverkostnaden är inte inkluderad i denna beräkning. 
 
b) Återanvändning av avställd data lagrad på CD och DVD 
Kostnader 
Detta material måste troligen påföras kompletterande metadata men bör kunna paketeras med samma 
process som i a). Oklar kostnadsbild, beräknas här till en cirka en veckas arbete i egen regi 8 000 
kronor inkl soc.avgifter. 
 
c) Mikrofiche 
Kostnader 
Fortfarande oklart i vilken utsträckning som denna information behövs eller redan finns på CD/DVD 
kräver cirka 10 arbetstimmar för att bestämma status. Kan tillkomma kostnader för skanning och 
indexering materialet behöver överföras till digitalt format. Eventuell kostnad beräknad till 8 000 
kronor. 
 
d) "Datalakan" utskrifter på papper 
Kostnader  
Idag finns lönelistorna från 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet på papper för 
långtidsarkivering. Mycket grovt kan vi säga att själva bildfångstkostnaden uppskattas till 0:20 
kr/bild, den prisbilden kräver dock en fullständig preparering. Att förbereda materialet inför skanning 
är det i särklass mest tids/kostnadskrävande arbetsmomentet. Kommunen räknar med klara detta i 
egen regi men kommer troligen behöva rekrytera extra resurser både för detta och 
kvalitetsgranskning av skannade och OCR tolkade bilder. Materialet är lämpat för OCR-tolkning. Vi 
har tagit kontakter med Göteborgs stad/kommun där man under perioden 2009-2014 har skannat och 
OCR-tolkat mer än 18 miljoner lönesidor dessa har sedan gjorts sökbara via ett webbgränssnitt 
tillsammans med redan digitalt skapade sidor. Totalt finns uppgifter om mer än 300 000 anställda 
inom Göteborgs stad. Vi har dock inte erhållit några kostnader för denna skanning. Vi har beräknat 
att OCR hantering med programvaror för Härnösand kan uppskattas till cirka 0:10 kronor/bild.  
 
Summerar vi då kostnadsbilden för lyfta in löneinformation från papper till en digitalt sökbar värld 
blir den följande: 
Preparering     195 000   
Skanning        195 000    (0.20x975 000) 
Efterarbete inkl OCR-tolkning:    97 500  (0,10x975 000) 
Summa    487 500 

                                                
10 Siffrorna är tolkning av ett konsultarbete genomfört under våren 2014. 
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Därtill kan komma kostnader för anpassning och integrering av sökfunktioner i befintliga 
verksamhetssystem.  
Den totala kostnaden för Härnösands kommun att få sin löneinformation i sin helhet framtidssäkrad 
och i återsökningsbar i digital form landar då på cirka: 
a)     90000 
b)          8000 
c)         8000 
d)  487000 
Summa   593000 
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7.3 Bilaga 3. Fördjupning av nyttoanalys i överklagande av detaljplan 

	  

Figur	  5	  Effektkedjan:	  Överklagande	  av	  detaljplan	  med	  FGS:er	  	  

 
 
Figur	  6	  Effektkedjan:	  Överklagande	  av	  detaljplan	  utan	  FGS:er	  	  
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digitalisera	  
överklagan

Standardisera	  
leverans-‐ och	  
mottagelse-‐
processer	  av	  
ärendedata	  
(anpassat	  
integration	  
mellan	  systemer i	  
dag;	  flera	  
kommuner)

Digital	  ärende-‐
hantering	  mellan	  
kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol	  (om	  
överklagan)

Avskaffa	  
pappers-‐
handlingar

Kostnads-‐ och	  
tidsbesparingar	  
(inte	  skriva	  ut,	  
paketera,	  posta,	  
skanna)

Återkoppling	  
(diarienr.,	  
beslut)	  till	  
kommunen

Bättre	  
kundservice	  i	  
kommunen

Snabbare	  
ärende-‐
hanterings-‐
process

Snabbare	  
planprocess

Säkrare	  
process	  
(Länsstyrelse	  
får	  säkert	  alla	  
handlingar)
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7.4 Bilaga 4. Identifierade intressenter per verksamhetsfall 
Nedan följer några exempel på intresseanalyser i e-arkiv och uttag ur lönesystemet. 

7.4.1 Exempel (en del) av intresseanalys och nyttorealiseringsansvariga i e-arkiv Kronoberg / 
Blekinge 

Nytta Ägare/Ansvarig att 
realisera 

Intressenter (+/-) 

Rättssäkerhet - 
garantera integritet, 
autenticitet osv när 
det gäller 
information 

1. Under projektfas:  
”JJ”, Kommun x 
2. I drift: 
Gemensam organisation: 
Tillsynsarkivarien 
På hemmaplan: 
Administrativ chef, 
informationssäkerhet 
specialist 

Arkivarier/arkivansvarig central 
arkivfunktion (+/-) 
Arkivansvariga/arkivredogörare (+/-) 
Kansliavdelning (+) 
Registratorer (+) 
Jurister (+/-) 
Informationsägarna (+/-) 
Medborgare (+/-) 
Kommunanställda (+) 
Andra myndigheter (+) 
Forskare (+) 
Media (+) 
Verksamhetsansvariga (+/-) 
Stab/ledningsgrupp/förvaltningschefer 
(+/-) 
Politisk ledning (+/-)  

Förbättrad sökbarhet 
och tillgänglighet 

1. Under projektfas:  
”MP”, Kommun y 
2. I drift: 
Gemensam organisation: 
Verksamhetsledare (rollen 
definieras under 
konceptstudien) 
På hemmaplan:  
Arkivchef/administrativ 
chef 

Arkivarier/arkivansvarig central 
arkivfunktion (+/-) 
Arkivansvariga/arkivredogörare (+/-) 
Kommunikatörer (+) 
Bibliotekarier (+) 
Kansliavdelning (+) 
Registratorer (+) 
Jurister (+/-) 
Kommunanställda (+) 
Informationsägarna (+/-) 
Medborgare (+/-) 
Andra myndigheter (+) 
Forskare (+) 
Media (+) 
Verksamhetsansvariga (+/-) 
Stab/ledningsgrupp/förvaltningschefer 
(+/-) 
Chefer (+/-)  
Politisk ledning (+/-)  
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Interoperabilitet och 
tillgång till öppna 
data för att 
möjliggöra utbyte av 
information/data 

1. Under projektfas:  
”LP”, kommun z 
2. I drift: 
Gemensam organisation: 
Förvaltningsledare/system-
ansvarig för arkivsystemet 
På hemmaplan: 
IT-strateg, IT-chef eller 
IT-samordnare 

Andra myndigheter (+) 
E-tjänst/lösningsutvecklare (+) 
Verksamhetsansvariga (+/-) 
Leverantörer (+/-) 
Personuppgiftsombud (+/-) 
Jurister (+/-) 
Informationssäkerhetsspecialister (+/-) 
Driftsorganisation (+/-) 
IT-chefer (+/-) 
Systemägare/systemansvariga 
verksamhetssystem (+/-) 
Arkivarier (+/-) 

Möjlighet att bli av 
med system och få 
en bättre arkitektur 
utan oplanerad 
informationsförlust. 

1. Under projektfas: 
”LJ”, kommun x 
2. I drift: 
Gemensam organisation: 
Förvaltningsledare/system-
ansvarig för arkivsystemet 
På hemmaplan:  
IT-chef, budgetägare IT 
eller e-förvaltningsstrateg  

Ekonomichef (+) 
Verksamhetsansvarig (+/-) 
Handläggare, registratorer m.fl. (+/-) 
Arkivet (+) 
Leverantörer (+/-) 
IT-chefer (+/-) 
Driftsorganisation (+/-) 

Ett helt digitalt flöde 
från att handlingar 
kommer in tills att 
de arkiveras.  

1. Under projektfas:  
”JO”, kommun y 
2. I drift: 
Gemensam organisation:  
Verksamhetsledare 
På hemmaplan: 
Objektägare/kontaktperson  

Arkivarier/arkivansvariga central 
arkivfunktion (+) 
Chefer för central arkivfunktion (+) 
Arkivansvariga, arkivredogörare (+) 
Registratorer (+) 
Systemägare(+/-) 
Verksamhetsledare (+/-) 
Handläggare (+/-) 
Leverantörer(+/-) 
Medborgare (+/-) 
Politiker (+/-) 

Stöd till deltagande 
organisationer när 
det gäller 
arkivverksamhet 

• Under projektfas:  
”MN”, kommun x 
• I drift: 
Gemensam organisation:  
Arkivarie - resurs för 
utbildning, råd och stöd 
På hemmaplan:  
Objektägare/kontaktperson 

Arkivansvarig, arkivredogörare (+/-) 
Registratorer 
Systemägare 
Verksamhetsansvarige 
Arkivarier, arkivansvarig central 
arkivfunktion (+/-) 
Bibliotek 
Museum 
Kontakt/servicecenter 
Kommunledning (+/-) 
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7.4.2 Interesseanalys i uttag ur lönesystemet 

Nytta Ägare Intressenter (+/-) 
1) Säkerheten att ha korrekta 
pensionsbeslut (hitta lätt alt 
information) samt säkerhet vid 
återsök av allmanna handlingar, 
över tid 

Personalkontor / HR – 
(Personalchefen) 

Pensionsförvaltare (SPV, 
KPA)+ 
Arbetsgivaren+ 
Pensionstagaren+ 
Kommunarkivet+ 
Arkivmyndigheten 

2) Kortare handläggningstider 
(svara på personal och 
arkivfrågor) 
 
 
 
 

Personalkontor / HR – 
(Personalchefen), 
Kommunarkivet (person 
”XX”) 

Pensionsförvaltare (SPV, 
KPA)+ 
Arbetsgivaren+ 
Pensionstagaren+ 
Kommunarkivet+ 

3) Nöjda kunder 
 
 
 

Personalkontor / HR – 
(Personalchefen), 
Kommunarkivet (person 
”XX”) avseende på 
förfrågningar om allmänna 
handlingar 

Pensionstagaren+ 
Pensionsförvaltare (SPV, 
KPA)+ 
Medarbetaren+ 
Arbetsgivaren+ 
Kommunarkivet+ 
Arkivmyndigheten 

 


