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Digisam – samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet organiserade den 23 maj 2012 en välbesökt workshop (European Cultural Heritage online. Aggregation and semantic web) på Riksarkivet i Stockholm.
Foto: Caspar Almalander
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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 1 (DP1) Begrepp
av Caspar Almalander, Eskilstuna kommun

Med anledning av ett antal frågor och önskemål träffades 
deltagare från DP1 i början av juni för att diskutera förslag 
till förändringar i befintliga begrepp samt att tillföra nya 
begrepp i begreppslistan. Här bör noteras att begreppslistan 
ska ingå som bilagan i både DP3:s och DP5:s material för 
att förklara alla begrepp. Det innehåller således att 
begreppslistan blir ett externt (eARD-relaterat!) dokument. 

En liten arbetsgrupp sammanställer nu en vägledning för 
att kunna hantera begreppslistan på ett enkelt sätt.  

Delprojekt 3 (DP3) Metadata och
e-tjänster för e-arkiv
av Karin Bredenberg, Riksarkivet

Remissen skickades ut till 103 personer och resulterade i 
22 stycken svar. Svaren i kombination med bland annat 
samordning med bland annat E-delegationen och SKL har 
gjort att arbetet med att färdigställa FGS:en kräver mer tid 
vilket betyder att tidplan förändras och att leverans istället 
kommer att ske under sommaren 2012. En av 
förändringarna efter remissarbetet och ett projektgrupps-
möte är att Bas-FGS:en har bytt namn till FGS för 
paketstruktur för e-arkiv vilket mer förklarar vad denna 
första FGS för e-arkiv handlar om. FGS för paketstruktur 
för e-arkiv används tillsammans med FGS:er för de olika 
leveranstyperna till exempel ärende- och 
dokumenthantering, personalsystem (rekrytering, 
rehabilitering, anställning, lön etc.) med flera. Arbetet som 
pågår just nu är färdigställandet av FGS:en, en METS 
profil samt ett valideringsschema för leveranspaketen. 
Samtidigt arbetar SLL, R7 och Region Skåne i samarbete 
med DP3 att ta fram en leveransspecifikation för 
personalsystem (rekrytering, rehabilitering, anställning, lön 
etcetera).

Delprojekt 5 (DP5) Metadata och
e-tjänster för e-diarium
av Roger Löfgren, CSN

DP5 arbetar med att ta fram en förvaltningsgemensamma 
specifikation (FGS) för e-diarium i betydelsen 
ärendehanteringssystem. Specifikationen ska ange 
grundläggande nivåer och grundläggande metadatafält för 
respektive nivå vid ärendehantering inom förvaltningen. I 
specifikationen ska även framgå nödvändig generell 
funktionalitet för ärendehantering.

FGS:en för e-diarium är tänkt att utgöra en minsta 
gemensamma bas för nivåer och metadata vid 
ärendehantering. Den ska bidra till att införande av e-
tjänster och funktioner för ärendehantering, inklusive 

överföringar av ärendeinformation mellan olika system och 
e-tjänster. FGS:ens innebörd av förvaltningsgemensamt 
(stat, kommun och landsting) innebär att den inte tar upp 
verksamhetsspecifika metadata. Ett användningsområde för 
FGS:en för e-diarium är att tjäna som utgångspunkt vid 
framtagandet av ett tekniska utbytesformat för leveranser 
med ärendeinformation till e-arkiv. Det arbetet har redan 
påbörjats och mer information kommer i kommande 
nyhetsbrev.

Under slutet av maj har leveranserna från DP5 varit på 
remiss inom projektgruppen, till de andra 
delprojektledarna, till delprojektets referenspersoner och 
till Riksarkivets tillsynsbyrå. För närvarande pågår arbetet 
med att sammanställa remissvaren och göra de ändringar 
som ses rimliga att genomföra inom kvarstående projekttid 
som är juni ut. Sammanställningen planeras bli klar inom 
kort och delprojektets leveranser bör då kunna gå till 
beställaren Görans Kristiansson för beslut.

Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och tester 
av FGS:erna
av Annalena Olsson, Riksarkivet

Specifikationerna från delprojekt 3 (e-arkiv) samt 
delprojekt 5 (e-diarium) kommer inte att levereras till 
delprojekt 7 före sommar och semestrar. Detta innebär att 
inga tester kommer att kunna påbörjas förrän någon gång 
under hösten. Visst arbete med att hitta en bra metod för 
utvärdering har inletts. En ny uppdaterad tidplan för 
delprojektet kommer inom kort.

Alla som anmält intresse för att delta i delprojekt 7 
kommer att bli kontaktade i slutet av augusti för planering 
av det fortsatta arbetet med testerna. Hoppas att ni alla 
fortfarande ska vara intresserade av projektet till hösten 
och beredda på att köra igång.

Ha en skön sommar!
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”Bas-FGS:en har bytt namn till
FGS för paketstruktur för e-arkiv
vilket mer förklarar vad denna första
FGS för e-arkiv handlar om.”
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Det kanske inte alltid är tydligt vem 
som gör vad i eARD:s 
projektorganisation. Här kommer därför 
en kort beskrivning av personerna i 
projektledningen och deras uppdrag.

Projektledningen 
(huvudprojektgrupp)
Göran Kristiansson (Riksarkivet, för 
tillfället tillförordnad landsarkivarie i 
Lund) är eARD:s projektledare. Göran 
står för planering och styrning av 
projektet. Han företräder projektet i 
olika sammanhang och för en dialog 
med andra angränsande projekt inom 
bland annat E-delegationen.
Caspar Almalander (Eskilstuna 
stadsarkiv, IT-arkivarie) är biträdande 
projektledare och har en 75% 
anställning inom projektet. Caspar 
arbetar tillsammans med Göran med 
planering och styrning, och har fått ta 
ett större ansvar under tiden att Göran är 
tillförordnad landsarkivarie. 
Magnus Geber (Riksarkivet, IT 
utveckling) är projektkoordinator. Även 
Magnus har fått ta ett större ansvar 
under tiden att Göran är tillförordnad 
landsarkivarie.
I projektledningsgruppen ingår, utöver 
ovannämnda personer,  även Torbjörn 
Hörnfeldt (Riksarkivet, enhetschef vid 
Tillsynsavdelningen) och Kenneth 
Hänström (Riksarkivet, landsarkivarie i 
Härnösand). 

Projektsamordning
Lina Marklund är projektsamordnare. 
Hon arbetar vid Riksarkivet 
Landsarkivet i Härnösand med 
utvecklings- och 
tillgängliggörandefrågor. Linas uppdrag 
i projektet är att föra ut information om 
projektet på hemsidan och via 
nyhetsbrev. Hon bistår också 
projektledningen i deras arbete. 

Projektets styrgrupp
Projektets styrgrupp består av 
ordföranden Björn Jordell 
(Riksarkivarie), Agneta Sundstrand 
(Landstinget i Östergötland), Anders 
Olsson (Lantmäteriet), Ann Landelius 
(SKL), Cecilia Bredenwall (E-
delegationen), Elisabeth Kjellberg 
(Bolagsverket),  Gunnar Wennerholm 
(Tillväxtverket), Hans Söderlund 
(CSN), Nils Mossberg (Eskilstuna 
kommun), Maria Johansson 
(Försäkringskassan) och Peder 
Sjölander (Pensionsmyndigheten).
Styrgruppen träffas varannan månad 
(förutom under sommaren).
Nästa styrgruppsmötet är torsdag 
25 oktober.

Delprojektledare
eARD projektet är uppdelat i 8 olika 
delprojekt med var sin delprojektledare:
-DP1, begrepp: Caspar Almalander, 
Eskilstuna kommun
-DP2, nyttorealisering och 
intressentanalys: Frode Randers, 
LDB-centrum
-DP3, E-arkiv FGS: Karin Bredenberg, 
Riksarkivet
-DP5, E-diarium FGS: Roger Löfgren, 
CSN
-DP7, test och utvärdering: 
Annalena Olsson, Riksarkivet

Andra delprojekt som kommer att 
startas inom kort är:
-DP4, E-arkiv funktionella krav
-DP6, E-diarium funktionella krav
-DP8, utredning 
förvaltningsorganisation för FGS:erna

Om eARD:s organisation 
Vem gör vad i projektet
av Lina Marklund, Riksarkivet
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Den holländska arkivarieföreningen KVAN (Kungliga 
föreningen från arkivarier i Nederländerna) hade 10 och 11 
juni sin årskonferens i staden Middelburg. Dryga 350 
deltagare, främst från Nederländerna och Belgien, hade hittat 
till Middelburgs stadsteater. Årets tema var ‘Open’ (Öppen) i 
flera möjliga former, bland annat öppna arkiv, öppen källkod, 
öppenhet mellan myndigheter, och så vidare.

Konferensen öppnades med att konstatera att öppenhet är 
viktigt för våra kunder: den bryter ner gränser. Men när data 
görs tillgängliga, ska vi inte förlora kontrollen. Arkivarien 
ska även fortsättningsvis vara informations beskyddare.

På konferensen presenterades KVAN:s mentorprogram: 
att hjälpa nyblivna arkivarier att ‘komma igång’, men även 
för erfarna arkivarier att kunna bolla med en expert. Mentor-
programmets mål är främst att dela kunskaper samt personlig 
utveckling, och sker bland annat via ett utbyte med USA, 
Canada, Storbritannien och Australien.

Stadsarkivet Rotterdam visade ett eget utvecklat verktyg 
för riskklassificering av (digital) information. Verktyget, ett 
Excel-ark, innehåller ett frågeformulär. Med hjälp av bakom 
liggande kvalitetsnormer och -nivåer bedöms riskerna och 
ger rekommendationer för förvaltning av information.

På den andra dagen presenterade undertecknad eARD 
projektet för ungefär 90 (mycket) intresserade åhörare. 
Föreläsningen fick en stor uppmärksamhet, framförallt den 
delen om FGS-arbetet. eARD projektet betraktas som mycket 
värdefullt och viktigt för framtidens offentliga förvaltning, 
och fick en hel del beröm från närvarande.  Även den stora 
öppenheten i Sveriges offentlighetslagstiftning kunde räkna 
med ett aktivt lyssnande publik. Efter föreläsningen hörde 
flera av sig för att veta mer om vårt arbete. 

Årskonferens arkivarieföreningen Holland
eARD fick stor uppmärksamhet
av Caspar Almalander, bitr projektledare

20-24 aug International Council on 
Archives Congress, Brisbane 
Convention & Exhibition Centre, 
Brisbane - Australien

12-13 sept Informationsförvaltning och 
arkiv, Scandic Hasselbacken, 
Stockholm

10-11 okt eFörvaltningsdagarna 2012, 
Nacka Strandmässan, Nacka 
Strand

22-23 okt Registratorsforum 2012, 
Piperska Muren, Stockholm

23 -24 okt AAS konferens, Citykonferens, 
Stockholm

30 okt ECM & Document Management 
konferenssi, Crown Plaza, 
Helsingfors - Finland

6 - 7 nov Arkivforum, Grand Hôtel, 
Stockholm

Här kan duträffa oss
Offentliga Rummet
SKL och Riksarkivet
av Magnus Geber

eARD deltog på konferensen Offentliga Rummet i Uppsala 
29- 31 maj. Tillsammas med SKLs upphandlingsprojekt för 
e-arkiv höll vi både i en heldagsaktivitet på fördjupnings-
dagen 29 maj och hade ett seminarium 30 maj.

Våra presentationer kan hämtas från Offentliga 
Rummets hemsidan. För att komma till Riksarkivets och 
SKLs gemensamma presentation, klicka här. Materialet från 
fördjupningsdagen kan hämtas här. 

Trevlig sommar
önskar vi alla läsare
Nästa eARD kommer att publiceras i slutet av augusti. 
Aktuell information om projektet finns även på projektets 
hemsida www.riksarkivet.se/e-arkiv

Vi önskar alla en trevlig och
avkopplande semester!
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http://www.ica2012.com/
http://www.ica2012.com/
http://www.ica2012.com/
http://www.ica2012.com/
http://www.abilitypartner.se/informationsforvaltning-och-arkiv.aspx
http://www.abilitypartner.se/informationsforvaltning-och-arkiv.aspx
http://www.abilitypartner.se/informationsforvaltning-och-arkiv.aspx
http://www.abilitypartner.se/informationsforvaltning-och-arkiv.aspx
http://www.eventplanet.se/userfiles/62/497/eForvaltningsdagarna_2012_program.pdf.373070513.pdf
http://www.eventplanet.se/userfiles/62/497/eForvaltningsdagarna_2012_program.pdf.373070513.pdf
http://www.conductive.se/konferens-registratorsforum2012.html%23program=talare
http://www.conductive.se/konferens-registratorsforum2012.html%23program=talare
http://www.arkivradet.se/
http://www.arkivradet.se/
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://managementevents.fi/Conference/Document&InformationMgmt.html?bt=EC
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.offentligarummet.se/61/fordjupningsdag/fordjupningsseminarier-och-natverk.html
http://www.offentligarummet.se/61/fordjupningsdag/fordjupningsseminarier-och-natverk.html
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv

