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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 1 (DP1) Begrepp
av Caspar Almalander, Eskilstuna kommun

Samtidigt med publikationen av resultaten från 
delprojekt 3 (DP3) och delprojekt 5 (DP5) har 
begreppslistan publicerats på www.riksarkivet.se/e-arkiv, 
under Publicerade rapporter. Därmed förklaras begreppen 
(även) för projektets intressenter.

Projektets begreppslista används också bland annat av 
SKLs projekt e-arkiv samt inom en pågående förstudie 
mellan kommuner i Mälardalen (Eskilstuna, Enköping, 
Strängnäs).

Begreppslistan är ett levande dokument och (kan) 
förändras vid behov. De senaste månaderna har DP1 fått ett 
antal förslag till nya begrepp samt förändringar till 
befintliga begrepp. Det har även kommit önskemål om en 
liten vägledning till begreppslistan. Inom kort kallas 
delprojektgruppen till ett nytt möte för att diskutera och 
omhänderta förslagen. 

Delprojekt 2 (DP2) Nyttorealisering och 
intressentanalys
av Frode Randers, LDB-centrum/LTU

DP2 hade sitt första möte 8 oktober och vi konstaterar 
att vi representerar alla tre organisationstyperna; statlig 
myndighet, landsting och kommun. DP2 består av 
Sven Jonsson (Uppsala stadsarkiv), Mikael Dahlin 
(Åklagarmyndigheten) som representerades av 
Niklas Gustafsson på vårt möte, Göran Samuelsson 
(Mittuniversitetet), Ewa Swensson (Lantmäteriet), 
Leif Sandberg (Landstinget i Uppsala län), 
Monica Lindvall (Eskilstuna kommun), Tero Päivärinta 
(Luleå Tekniska Universitet) och Frode Randers (LDB-
Centrum/LTU).

Efter en inledande genomgång av Mårten Janerud från 
E-delegationen rörande vinstrealisering, så gjordes en 
initial inventering av möjliga avnämare (piloter) och vi 
fördelade arbetet med att hitta piloter - ett arbete som vi 
sannolikt kommer att få återkomma till under en längre tid 
framöver. Som det ser ut just nu så ser det ut som att vi 
även lyckats täcka in de olika organisationstyperna medan 
det är osäkert om vi täckt in olika organisationsstorlekar. 

Vi tror att arbetet med vinstrealisering till stora delar 
kommer att vara lika mellan de olika piloterna, men 
samtidigt finns det specifika särarter som vi måste beakta. 
Mest dramatisk är kanske skillnaden i antalet myndigheter 
som inom en kommun kan vara betydande och där vi nog 

måste begränsa oss till ett urval. Vi inväntar nu piloterna 
och planerar sedan utifrån detta. 

Vi arbetar också med att identifiera material som 
beskriver vinstrealisering (i den tappning vi ser framför 
oss) och som vi behöver i vårt arbete. Det finns redan 
mycket bra samlat hos E-delegationen och vi ser för oss att 
använda detta som primärkälla.

Nästa möte i DP2 blir 9 november.

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

Nu i oktober har DP3-deltagarna delats in i mindre 
arbetsgrupper baserat på den genomförda inventeringen. 
Arbetet med den tekniska FGS:en för ärendehanterings-
system och FGS:ifiering av den personalsystems-
specifikation som tagits fram av SLL, R7 e-arkiv och 
Region Skåne har påbörjats. Det är ett intensivt arbete som 
inletts med att ta fram FGS:er, delrapporter, XML-scheman 
samt exempel på användningen.

Samtidigt pågår samordning med bland annat projektet 
”Min ärendeöversikt” och E-delegationens arbetsgrupp 
NIF (Interoperabilitetsramverket). För DP3 är tanken att i 
slutet på november kunna skicka ut dessa FGS:er på 
remiss.

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

Inget nytt…. men vi ser fram emot att få ta del av de 
FGS:er som DP3 kommer att ta fram. En FGS för 
ärendehantering förväntas bli klar till årsskiftet och då kan 
DP7:s arbete komma igång.

Innan dess ska projektplanen uppdateras och fastställas. 
I planerna ingår träffar med varje deltagande organisation 
för en mera detaljerad planering av vad som ska göras i 
testerna samt beräkna tidsåtgång. Detta behövs eftersom de 
deltagande organisationerna har olika system och därmed 
olika förutsättningar.

 
  ”Arbetet med vinstrealisering kommer till stora 

delar att vara lika mellan de olika piloterna.”

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
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Vad är en FGS?
Om förvaltningsgemensamma specifikationer
av  Lina Marklund, projektsamordnare

Det kommer in många frågor och funderingar till 
projektledningen om vad en FGS egentligen är. Här är 
ett försök att reda ut det.

FGS, eller förvaltningsgemensamma specifikationer 
som är det fullständiga namnet, tas fram för att under-
lätta för förvaltning och medborgare genom en infra-
struktur för långsiktig informationsförsörjning. 
Begreppet har sitt ursprung i det behov av gemen-
samma beskrivningar av förvaltningens behov för 
utvecklingen av infrastrukturella tjänster som 
identifierades av Regeringskansliet och Statskontoret 
kring åren 2004-2005. 

Så här beskrivs en FGS i förstudierapporten om e-
arkiv och e-diarium: ”En förvaltningsgemensam 
specifikation är en strukturerad beskrivning av 
funktionella och tekniska krav som speglar ett behov 
som delas av hela eller delar av förvaltningen. En 
specifikation får en styrande verkan när den används i 
föreskrifter och upphandlingar. Specifikationerna syftar 
till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet 
såväl inom förvaltningen som vid kontakter med 
medborgare och företag. De behövs som underlag för 
införande av tjänstebaserade lösningar och gemen-
samma verksamhetsstöd, och utgör en förutsättning för 

uppbyggnad av ett myndighetsövergripande system för 
informationsutbyte och långsiktig informations-
försörjning.”

Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer 
är att förenkla utveckling, upphandling och införande 
av enhetliga lösningar, att minska kostnaderna samt att 
skapa förutsättningar för att underlätta sökning och 
återanvändning av information i handlingar och 
ärenden. För att detta ska vara genomförbart behöver 
obligatoriska metadata identifieras. Dessa kan utgöras 
av en minimiuppsättning av nödvändiga basuppgifter 
som uppfyller grundläggande krav hos samtliga 
myndigheter.

För att förenkla brukar vi göra en liknelse med 
mobiltelefonin. Inom telecombranschen har man 
kommit överens om olika standarder och 
specifikationer. Detta gör att alla kan ringa till varandra 
oberoende av vilken telefon man har eller vilken 
operatör man använder. På samma sätt vill vi med 
FGS:erna göra det möjligt att utbyta (och söka!) 
information mellan olika verksamhetssystem och 
mellan olika myndigheter på ett enkelt sätt vilket 
kommer att komma både förvaltningen och 
medborgarna till godo.

Min ärendeöversikt
Pågående projekt inom E-delegationen
av  Lina Marklund, projektsamordnare (med tack till Rutger Langland, Skatteverket)

Redaktionen fick ett tips från en av våra läsare på att 
vi borde beskriva övriga projekt inom e-delegationen 
som har beröring till eARD. En bra idé tyckte vi. Här 
följer en kort beskrivning av projektet Mina 
ärendeöversikter. Texten är hämtad från e-delegationens 
hemsida.
 
Idag kan den som beställer en vara via nätet följa 

ordern från det att den tas emot tills paketet når 
beställaren. En förstudie genomförd av 
Transportstyrelsen på uppdrag av E-delegationen har 
tittat vidare på hur det också kan bli möjligt för 
privatpersoner att få en samlad översikt och status för 
ärenden med myndigheter, kommuner och i 
förlängningen även privat sektor.

Förstudien konstaterar att tjänsten gör det lättare för 
privatpersoner att få en bättre överblick över sina 
ärenden. Dessutom minskar belastningen på 
kundtjänster som inte behöver hantera förfrågningar om 
ärenden i samma utsträckning.
 
E-delegationen har gett Transportstyrelsen och 

Skatteverket i uppdrag att utreda hur tjänsten kan 
genomföras. Delegationens beslut är därmed ytterligare 
ett första steg mot gemensamma tjänster för offentlig 
sektor.

Läs mer om 
E‑delegationens arbete på 
deras hemsida 
www.edelegationen.se.

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf
http://www.edelegationen.se
http://www.edelegationen.se
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Från drake till...
En kommunarkivaries betraktelser 
av Anders Karlsson, kommunarkivarie Ronneby kommun

Arkivariens normala vindriktning har hittills varit 
motvind? Men, som någon sagt; ingen drake lyfter i 
medvind! Är det dags att nu bli spindellik istället?
Arkivarien och arkivfunktionen blir via e-arkivet en 
integrerad del av verksamheten, eller gäller det bara för 
e-arkivet i-sig? 

Det nya arkivet kan antas bli en gemensam 
”hämtnings-/lagrings-/ och slutdestination”.  Eller som 
själva navet och måluppfyllelsen i e-samhället.  
Arkivhänsyn kommer inte längre sist, utan först - redan 
när informationen skapas. Det ställs krav på IT-
systemen och att förvaltningarnas ”arkivansvar” tas på 
allvar. I annat fall finns ingen information att överföra 
till e-arkivet.

Hittills är det mest arkivarierna själva som 
engagerat sig i den ”digitala” frågan, då de tagit på sig 
uppgiften att skapa samarbeten med arkivarier i andra 
kommuner, försöka få struktur på informationen genom 
försök till processkartläggning, sätta sig in i tekniska 
frågor, förstå IT-systemen och egen, ibland mindre 
lyckad påverkan på hemmaplan.  För arkivarien är 
sammanhanget självklart. Det handlar om e-samhället, 
e-förvaltning och e-arkiv. Plötsligt blir arbetsfältet så 
mycket större. e-arkivfrågan kan uppfattas inbegripa 

allt från e-tjänster, synkronisering av IT-system, 
processkartläggning till kommunsamverkan, i varje fall 
med arkivariens glasögon på!

Och i vilka konferens- och utbildningssammanhang 
behandlas e-förvaltning, e-arkiv, sociala medier, 
processkartläggning och XML? Naturligtvis är det 
arkivariens! Blir följden ett utanförskap eller kanske en 
guldsits för arkivarien? 

 
Balansgång för att skapa ett mervärde för 
medborgaren

En e-arkivsatsning innebär utan tvivel, initialt både 
stora kostnader och ett stort engagemang för en 
kommun. 

Arkivfunktionen är trots allt en stödfunktion som 
ska verka så att allt fungerar men helst utan att synas; 
ungefär som kryddorna i en maträtt. Blir det för mycket 
så blir det hela oätligt! Kommunernas primära uppdrag 
är knappast heller att bli bäst på arkivering utan istället 
måste den viktigaste inriktningen vara att sköta olika 
kärnverksamheter som utbildning, omsorg m fl. Men 
medborgarnas krav på informationens tillgänglighet, 
säkerhet, äkthet och långsiktighet måste också fungera. 
Hur kommer kommunerna att kunna hantera den 
balansgången?

6 - 7 nov Arkivforum 2012, Grand Hôtel, 
Stockholm

10 nov Arkivens dag, runtom i landet

13 - 15 nov Sambruk och KommITS 
höstkonferens 2012,
Hotell Tylösand, Halmstad

15 - 16 nov DLM Forum Members Meeting, 
Nationalarkivet Kroatien, Zagreb

Här kan duträffa oss
Vill du veta mer?
Besök webbsidan

Projektet e-arkiv och e-diarum har en egen webbplats.
Här finns allt från aktuell information till publicerade
resultat. Besök oss på www.riksarkivet.se/e-arkiv.
Berätta det gärna för andra också!

Nästa nyhetsbrev
Veckan 48

Välkommen med din text till nyhetsbrevet du också! 
Notera i din almanacka: nästa eARD nyhetsbrev kommer 
på slutet av november, det vill säga veckan 48. Se till att 
din text skickas senast 23 november 2012.
Tack på förhand! 	
 Lina och Caspar

http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivensdag.nu
http://www.arkivensdag.nu
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2012/Kommitssambruk2012/Valkommen.html
http://www.dlmforum.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=49&lang=en
http://www.dlmforum.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=49&lang=en
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv

