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Nyhetsbrev e-arkiv och e-diarium
Välkommen till eARD
Oavsett vad vi gör är kommunikation en viktig 
faktor. Med hjälp av rätt kanal och rätt 
kommunikation kan vi förmedla vårt budskap och 
berätta om vad vi gör, men framförallt varför vi gör 
det.

Det har länge pratats om ett nyhetsbrev till 
projektet. Det kom en hel del idéer och förslag, om 
innehållet, om ansvar, om målgruppen, om 
upplägget och inte minst: om namnet.

Du är hjärtligt välkommen som läsare till eARD, 
nyhetsbrev till Riksarkivets projekt e-arkiv och e-
diarium. Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till 
alla deltagare i projektet (oavsett grupp) men även 
andra intresserade i e-arkiv frågor. Vi kommer att 
publicera information om projektet men tar även 

upp andra intressanta saker när det gäller offentlig 
informationsförsörjning rent allmänt.

eARD kommer att publiceras varje månad. Det 
skickas som PDF via epost och kommer även att 
finnas på projektets hemsida
www.riksarkivet.se/e-arkiv.

Namnet eARD är akronymen för e‑arkiv och 
e‑diarium, men förekommer även i gamla 
germanska språk och betyder jord eller mark.

Vi hoppas att du uppskattar nyhetsbrevet och har 
en förhoppning att du (ja, du!) kan bistå med en 
egen artikel eller text. Din input och dina 
erfarenheter är intressanta och värdefulla!

Läs, njut och lär. Välkommen till eARD!

Riksarkivets 
nyhetsbrev för 

projektet e‑arkiv 
och e‑diairum
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Bild: projektets uppstartsmöte i Härnösand, 30 augusti 2011
 Läs mer om projektet på sid 2. Fotograf: Märta Molin
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12 E-arkiv och e-diarium
förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS:er)
av Lina Marklund, Riksarkivet

Riksarkivet genomförde 2010 på 
uppdrag av E-delegationen förstudien
E-arkiv och E-diarium i samverkan 
med E-delegationen, Bolagsverket, 
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndig-
heten, och SKL (Sveriges kommuner 
och landsting). Förstudierapporten 
överlämnades till E-delegationen i 
början av 2011.

E-delegationen föreslog i sitt 
betänkande (Så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt – En bit på väg (SOU 
2011:27)) våren 2011 med utgångs-
punkt i förstudien bland annat att 
Regeringen ger Riksarkivet i uppdrag 
att leda ett stegvis upplagt arbete med 
inriktning mot gemensamma tjänster 
för e-arkiv och e-diarium för statliga 
myndigheter.

På uppmaning av E-delegationen 
initierade riksarkivarie Björn Jordell
under sommaren 2011 projektet e-Arkiv 
och e-Diarium – förvaltnings-
gemensamma specifikationer. Göran 
Kristiansson, samordnings- och 
utvecklingschef  vid Riksarkivets IT-
avdelning, utsågs till projektledare, 
Caspar Almalander, IT-arkivarie vid 
Eskilstuna stadsarkiv, är biträdande 
projektledare. Ett uppstartsmöte hölls i
Härnösand den 30 augusti.

Projektets syfte är, i enlighet med 
förstudien, att utarbeta FGS:er
(förvaltningsgemensamma 
specifikationer) inom området e-arkiv 
och e-diarium som kan användas av 
kommersiella aktörer, statliga 
myndigheter, kommuner och landsting 

för att upphandla, utveckla och 
tillhandahålla e-tjänster för e-arkiv och 
e-diarium. Tjänsterna ska ge landets
innevånare, företag och organisationer 
möjlighet att på ett säkert och effektivt 
sätt kunna nå relevant information 
inom den offentliga sektorn oavsett om 
den finns i ett verksamhetssystem, har 
överförts till en mellanarkivlösning eller 
till en arkivinstitution för tillgänglighet
i evighet.

FGS:erna ska göra det möjligt att föra 
över information mellan olika IT-system  
vid återsökning och arkivering och 
definierar strukturen i flödet mellan 
myndighet/organisation och arkiv eller 
diarier. Specifikationerna ska innehålla 
de krav som utgör en minsta gemensam
nämnare och de ska testas och 
kvalitetssäkras genom utvärdering i ett 

antal piloter. Arbetet sker i samverkan 
mellan statliga myndigheter, kommuner 
och landsting.
Projektet ska också ge förslag till en 
organisation för förvaltning som 
långsiktigt kan säkerställa tillgång, 
användning och vidareutveckling av 
framtagna specifikationer.

Arbetet med projektet påbörjades under 
hösten 2011 och bedrivs i åtta 
delprojekt. DP1 behandlar begrepp, 
DP2 intressentanalys och nytto-
realisering, DP3-4 FGS:er och 
funktionella krav för e-arkiv, DP5-6 
FGS:er och funktionella krav för e-
diarium, DP7 utvärdering med piloter 
och DP8 förvaltningsorganisation.

Projektet pågår mellan första juni 2011 
och sista juni 2014.

”Att kunna söka 
information och 
framförallt hitta rätt ska 
vara enkelt. ”
Leo Praesen

Begreppslista
nu tillgänglig
av Caspar Almalander, bitr projektledare

DP1 har utgått från befintliga 
begreppsdefinitioner från Riksarkivet, 
Stockholms stadsarkiv, Sambruk, 
Stockholms Läns Landsting, LDB-
Centrum, ISO 30300 (Ledningssystem 
för verksamhetsinformation) med mera. 
Utöver detta skedde en avstämning med 
deltagarna från andra delprojekt för att 
fånga in deras behov.

I januari skickades ett första utkast till 
en referensgrupp som svarade med en 

hel del värdefulla förslag och viktiga 
anpassningar.

Begreppslistan finns på Projectplace i 
mappen ”Styrdokument/e-AD 
övergripande styrdokument”. Filnamnet 
är E-ArD begreppslista.

Hela listan är gjort i Excel och i filen 
finns möjlighet att filtrera vissa 
kategorier med mera.

Viktigt att notera: denna begrepps-
listan är endast avsett att användas 
inom projektet, inte för externt bruk.

Ett stort tack till alla deltagare i 
delprojekt 1, referensgruppen och alla 
övriga medhjälpare.

För att alla ska tala samma 
språk inom projektet är det 
viktigt med en samsyn kring 
centrala begrepp.

Deltagarna i delprojekt 1 
(DP1) fick i uppdrag att 
utarbeta en gemensam 
begreppsapparat för hela 
projektet e-arkiv och e-
diarium.
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Delprojekt 3 (DP3) Metadata och 
e‑tjänster för e-arkiv
av Karin Bredenberg,Riksarkivet

DP3 arbetar med att ta fram förvaltnings-
gemensamma specifikationer (FGS) för e-arkiv och 
då framför allt med specifikationer för 
arkivleverans av digitala paket mellan/till olika 
e‑arkivlösningar. Vi arbetar med att ta fram en 
generell basspecifikation som kan gälla för 
samtliga e-arkivlösningar och samtliga typer av 
arkivleveranser. Dessa kompletteras och utökas 
sedan av specifikationer som tagits fram för just 
den typen av arkivleverans som sker, till exempel 
leveransspecifikation för ärendehantering eller 
leveransspecifikation för personal med flera.

Arbetet i delprojektet just nu handlar om att ta 
fram ett utkast på FGS som efter remiss internt 
inom projektgruppen kommer att remissas till en 
större grupp bestående av bland annat de andra 
delprojekten. Delprojektet kommer att leverera 
basspecifikationen den 15 maj 2012.

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

DP5 arbetar med att ta fram förvaltnings-
gemensamma specifikationer (FGS) för e-diarium i 
betydelsen ärendehanteringssystem. 
Specifikationerna ska ange grundläggande nivåer 
och grundläggande uppgifter för respektive nivå 
vid ärendehantering inom stat, kommun och 
landsting. I specifikationerna ska även framgå 
nödvändig generell funktionalitet för 
ärendehantering. I botten för arbete ligger den 
inom DLM-forum framtagna standarden för 

Records Management inom EU, förkortad 
MoReq2010 som syftar till att stödja en 
tjänstebaserad arkitektur. Den förutsägbarhet DP5 
vill åstadkomma på en basnivå inom 
ärendehantering kommer att utgöra en 
förutsättning för att kunna realisera olika tjänster 
inom e-förvaltningen, bl.a. arkivtjänster.

Arbetet i delprojektet just nu handlar att ta fram 
ett förslag på FGS inom projektgruppen som 
sedan ska remiteras till en referensgrupp, de andra 
delprojekten och Riksarkivets Tillsynsavdelning. 
Delprojektet avser att leverera basspecifikationen 
den 15 maj 2012.

Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och 
test av FGS-erna
av Annalena Olsson, Riksarkivet

Delprojekt 7 har just påbörjats med ett uppstarts-
möte den 28 februari. I delprojektet ska de för-
valtningsgemensamma specifikationer som tagits 
fram i DP3 (e-arkiv) och DP5 (e-diarium) testas för 
att kvalitetssäkra användbarheten. Testerna ska 
utföras i organisationers befintliga verksamhets-
system och e-arkiv. Metoden för att utvärdera 
specifikationernas användbarhet ska också tas 
fram i delprojektet.

Under mars förväntas anmälningar om 
deltagande från myndigheter i Västernorrland för 
att arbetet med tester ska kunna påbörjas i maj. 
Ytterligare tester med deltagare från landsting, 
kommuner och andra statliga myndigheter är 
planerade att genomföras i Stockholmsområdet 
med början under augusti. Arbetet med att ta 
fram metod för utvärdering påbörjas under våren.

Delprojekt 7 ska vara genomfört under år 2013.

Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten

Gemensam utmaning 

Att ta fram förvaltnings-
gemensamma 
specifikationer är ingen 
enkel uppgift. Frågor, 
utmaningar, problem 
och hinder blandas 
med varann.

Tillsammans är vi 
starkare och klokare, 
ett hjärnkontor på allvar

I Riksarkivets projekt 
e‑arkiv och e‑diarium 
deltar både statliga 
ohch kommunala 
myndigheter från hela 
landet.
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27 mars	 Konferensen Dokument- och 

ärendehantering i offentlig sektor 
Courtyard by Mariott – Stockholm

28 + 29 mars	 Arkivforum 2012
Grand Hotel – Stockholm

25 + 26 april	 Sambruk vårkonferens
Quality Hotell – Nacka

29 – 31 maj	 Offentliga rummet
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

20–24 augusti	 International Council on Archives 
Congress
Brisbane Convention & Exhibition Centre- 
Brisbane Australien

23–24 oktober	 AAS konferens 2012
Citykonferens, Stockholm

SKL:s projekt e-arkiv har sin bakgrund i Strategi för 
eSamhället. CeSam (Center för eSamhället) är ett nytt 
programkontor inom SKL som syftar till innovation och 
verksamhetsutveckling som tar stöd av IT.  Målsättningarna 
är en enklare vardag för privatpersoner och företag, en 
smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet, samt en högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten.’

Det behövs enkla rutiner och verktyg för att arkivera, bevara 
och återanvända den information som har producerats i den 
egna och i andras verksamheter för att på ett effektivt sätt 
kunna fullgöra sina uppgifter och ge medborgarna service. 

Syftet med projektet är att kunna erbjuda kommuner, 
landsting och regioner möjlighet att anskaffa och 
implementera e-arkiv. Upphandlingen ska resultera i att 
samtliga kommuner, landsting och regioner kan förbereda sig 
för, anskaffa och implementera e-arkiv i syfte att säkerställa 
den kommunala sektorns långsiktiga informationsförsörjning, 
bidra till en ökad effektivisering samt ökad tillgänglighet till 

informationen i inom respektive kommuns, landstings och 
regions arkiv.

SKL:s projekt bygger kravspecifikationen på resultaten 
(FGS:er) från Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium.

Lästips
E-förvaltning och 
informationshantering: att hantera, 
bevara eller gallra elektroniska 
handlingar (hämtas här)

Denna skrift tar upp frågeställningar 
kring hur information lagras och 
hanteras och vilken betydelse detta 
har för säkerheten. Likaså belyses 
e‑tjänster och förutsättningar för 
införande av sådana samt deras 
koppling till övrig ärendehantering. 

Mer om SKL:s projekt kan läsas på www.skl.se/e-arkiv.

SKL:s projekt e-arkiv
Upphandling av ett e-arkiv för kommuner, landsting och regioner
av Caspar Almalander, bitr projektledare

E-förvaltning i tre 
nordiska länder
Studie av E-delegationen
En studie har genomförts av Lars Sjöström, Virgo konsult, 
som på E-delegationens uppdrag analyserat Danmarks, 
Finlands och Norges former för e-förvaltning. I uppdraget 
ingick bl.a. att redovisa befintliga styrmodeller, relevant 
lagstiftning och annan reglering (strategier, policydokument 
etc.), organisations- och samverkansformer samt 
finansieringsmodeller. Särskild vikt skulle fästas vid analys av 
framgångsfaktorer och ev. brister.

Studien visar att Danmark är ledande bland de tre nordiska 
länderna när det gäller arbetet med e-förvaltning. Följande 
utmärker Danmark, som:

• har den tydligaste styrformen,

• har skapat en stark koppling även mellan staten och 
kommunerna,

• har styrande finansierings- och förhandlingsmodeller,

• använder lagstiftningen aktivt och ser successivt igenom alla 
lagar med digitala glasögon,

• genomför strategiska och gemensamma initiativ som ger 
tydliga avtryck på det digitala området.

Läs mer på E-delegationens webbsida, inklusive länk till 
rapporten i sin helhet. Klicka här.


Källa: E-delegationen

Här kan duträffa oss
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