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Enklare, öppnare och effektivare förvaltning 
Stor uppslutning på mötet 11 juni
av Lina Marklund, Riksarkivet, projektsamordnare eARD 

Den 11 juni 2013 hölls ett välbesökt informationsmöte 
för offentlig sektor på Riksarkivet i Stockholm. Mötet 
handlade om sambandet mellan projektet eARD (e-arkiv 
och e-diarium), Digisam (Samordningssekretariatet för 
digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgänglig-
görande av kulturarvet), RADAR (Riksarkivets digitala 
arkiv) och andra verksamheter inom informations-
förvaltning på Riksarkivet.

Caspar Almalander, biträdande projektledare i eARD, 
förklarade att projektet är ett av E-delegationens 
prioriterade projekt med uppgift att ta fram en infrastruktur 
för långsiktig informationsförsörjning. Projektets vision är 
att det ska vara enkelt att återsöka, återanvända och 
arkivera information hos offentliga myndigheter oavsett 
var och hur informationen lagras. Huvuduppdraget är att ta 
fram och testa förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS) som specificerar överföringen av information från 
verksamhetssystem till mellanarkiv (hos organisationen 
själv) och slutarkiv (där materialet slutligen arkiveras) 
samt skriva vägledningar för desamma. På det sättet skapas 
en enhetlighet och visionen för framtiden är att den 
enhetligheten ska genomsyra hela offentliga sektorn.

- Projekt eARD har inte i uppdrag att ta fram e-arkiv, 
utan arbetar fram en mjuk infrastruktur och skapar 
förutsättningar för enklare och effektivare 
informationsförvaltning, förtydligar riksarkivarie Björn 
Jordell, för att mota en och annan missuppfattning om vad 
projektet ska mynna i.

ArkivE är ett paraplyprojekt för olika utrednings-
insatser inom Riksarkivets arbete med föreskrifter. 
Torbjörn Hörnfeldt, vid Division för Offentlig 
Informationshantering på Riksarkivet, visar också på den 
tydliga kopplingen mellan eARD och Riksarkivets 
författningar. 

RADAR är Riksarkivets egen plattform för digitalt 
bevarande. Mats Berggren, vid IT-avdelning på 
Riksarkivet, beskriver RADAR som en plattform för att 
lagra levererad born-digital-data och Riksarkivets egna 
digitala bilder. 

- På sikt vill vi se Riksarkivets digitala arkiv som en e-
tjänst så att myndigheter ska kunna leverera arkiv via nätet. 
För att nå dit behövs FGS:erna, konstaterar han.

Digisam (Samordningssekretariat för digitalisering, 
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av 
kulturarvet) är placerat i Riksarkivet men uppdraget gäller 
alla myndigheter under Kulturdepartementet. I uppdraget 
ingår att ta fram underlag för rekommendationer och 
allmänna råd, förslag på en samordnad digital 
informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva 
lösningar för digitalt bevarande samt förslag på roll- och 
ansvarsfördelning.

- Just nu arbetar vi med samordning av myndigheternas 
planer för digitalisering, infrastruktur, bevarandestrategier, 
semantik, auktoriteter och massdigitalisering, förklarar 
Sanja Halling som är projektsamordnare på Digisam. 

- Det handlar om samordnad digital 
informationshantering, där all information ska vara 
standardiserad, återsökningsbar och av hög kvalitet, 
fortsätter hon.

Mer information
Projekt eARD drivs av Riksarkivet med deltagande 

från hela den offentliga sektorn. Följ projektet på 
Riksarkivets hemsida, www.riksarkivet.se/e-arkiv

Läs mer om Digisam på www.digisam.se. Du kan 
också följa dem på Facebook (www.facebook.com/
Digisam.riksarkivet) och Twitter (@digisam_ra).

Tilldelningsbeslut
SKL:s projekt e-arkiv
Källa: www.skl.se/e-arkiv

SKL Kommentus Inköpscentral AB fattade den 18 juni 
2013 tilldelningsbeslut i upphandlingen av e-arkiv.

En avtalsspärr föreligger till och med den 28 juni 2013. 
Under avtalsspärren finns det en risk för överprövning. 
Avsikten är att teckna ramavtal under augusti, med 
avtalsstart 1 september 2013.

Mer information kommer inom kort. Besök gärna 
projektets hemsida www.skl.se/e-arkiv. 

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.digisam.se
http://www.digisam.se
http://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet
http://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet
http://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet
http://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet
http://www.skl.se/e-arkiv
http://www.skl.se/e-arkiv
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Vägledning och funktionella krav
Resultaten publicerades
av Caspar Almalander, bitr projektledare eARD

Resultaten från delprojekt 4 & 6 - Vägledning och 
funktionella krav finns nu publicerade på webben. 

Syftet med vägledningar och funktionella krav är bland 
annat att skapa en förståelse för FGS:erna och underlätta 
implementeringen för att de ska användas så brett som 
möjligt i offentlig sektor, ge underlag vid kravställning på 
e‑arkiv, samt underlätta processen för överföring till 
e‑arkiv.

Delprojektet har levererat följande dokument
- Vägledning för FGS:erna
- Leveranshandledning
- Underlag till funktionella krav för e-arkiv

Syfte var att därigenom bidra till att underlätta en bred 
implementation av FGS:erna som är en förutsättning för att 
de samhällsnyttor som identifierats ska realiseras.

Delprojektet avgränsade vägledningen till att omfatta 
de FGS:er som levererats. Därmed har det inte ingått att 
behandla till exempel söktjänster eller FGS:er för sök- och 

återanvändning. Det har inte heller ingått att hantera andra 
frågor som inte berör hanteringen av FGS:er, till exempel 
vägledningar angående e-arkiv eller dokumenthantering.

Projektet har inte heller utarbetat någon konkret 
projektbeskrivning för praktiskt tillämpande av FGS:erna 
vid överföring av information, då olika verksamheter har 
olika behov och inriktning.

Eftersom det fanns önskemål om 
att vägledningen skulle vara delvis 
utbildande har även ett avsnitt om 
metadata och centrala standarder 
som använts i arbetet med FGS:erna 
inkluderats i vägledningen.

Vägledningen riktar sig i 
huvudsak till praktiker, men även i 
viss mån till strategiska roller.

Allt material kan hämtas från 
projektets webbplats, under 
Publicerade rapporter från eARD.

Information delprojekt 7
Test och utvärdering
Av Annalena Olsson, Riksarkivet, delprojektledare DP7

Delprojektet har under maj och juni haft löpande 
kontakter med Bolagsverket, SPV och Strålsäkerhets-
myndigheten som alla deltar i tester och utvärdering av 
FGS:erna. Den 11 och 12 juni levererade Strålsäkerhets-
myndigheten och SPV SIP:ar till Riksarkivets 
mottagnings-funktion. Resultaten har analyserats och vi 
har redan fått input till att göra mindre korrigeringar i 
XML-schemat samt att vara tydligare i FGS:er och test-
instruktioner. Nya uttag av SIP:ar kommer att ske från de 
båda myndigheterna. Bolagsverket förväntas leverera sin 
SIP under september och Arbetsmiljöverket som är ny som 
pilot levererar under hösten.

Deltagande piloter har tillgång till varandras frågor och 
svar via projektets webbplats. 

Sedan några veckor tillbaka finns möjligheter för 
piloterna att i specifika fall få viss ekonomisk ersättning för 
nedlagt arbete. Ett sådant fall kan till exempel vara en FGS 
som inte är testad eller att den bara är testad av en statlig 
myndighet. Under denna vecka beviljades också 
delprojektet förlängd tid till och med den 31 mars 2014. 
Detta innebär att tester och utvärdering kan pågå till och 
med den 31 december 2013. Förhoppningsvis ska detta 
leda till att flera piloter kan knytas till DP7. 

Samtliga piloter som nu deltar testar FGS 
ärendehantering och är statliga myndigheter. För att få ett 
mera heltäckande deltagande och resultat är det önskvärt 

med piloter från både kommuner och landsting och kanske 
också någon myndighet som testar FGS för personal. Det 
är också just detta som delprojektets ledning just nu jobbar 
som mest med, att kontakta kommuner, landsting och 
myndigheter för att komma överens om ett deltagande. 

Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av att 
testa och utvärdera FGS:er!
Kontaktuppgifter: annalena.olsson[snabel-a]riksarkivet.se 
eller magnus.geber[snabel-a]riksarkivet.se

Remissomgång FGS
Enhetliga texter
av Göran Kristiansson och Caspar Almalander, projektledning

De remissvar som inkommit i den öppna remissen har 
nu gåtts igenom. Projektet vill tacka alla som svarat och 
bidragit. Det har konstaterats att det finns ett behov av att 
gå igenom och i vissa fall skriva om texter och få dem 
samstämmiga vad gäller språk och användande av begrepp 
och termer. Det handlar om de förklarande texterna som 
kommer att skrivas om, inte den tekniska delen av FGS. 
Efter den textuella genomgången kommer FGS:erna att 
överlämnas till den förvaltningsorganisation som kommer 
att tas fram i enlighet med kommande förslag från DP8. 
Detta innebär att det inte kommer att göras någon 
uppdatering som släpps den 30:e juni som det tidigare sagt.

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=26804&refid=25208
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19 - 20 sept Arkivkonferens södra Sverige,
Hanöhus hotell och 
konferens, Sölvesborg
(information: Emil Hagelbäck, Sölvesborg)

3 okt Riksarkivets arkivkonferens 
för statliga myndigheter 2013, 
Spårvagnshallarna, 
Stockholm

9 - 10 okt eFörvaltningsdagarna 2013, 
Stockholm

15 - 17 okt Sundsvall42 konferens, 
Sundsvall

23 - 24 okt Arkivrådet AAS 
höstkonferens, 
Citykonferensen i Stockholm

6 - 7 nov Arkivforum 2013, Scandic 
Grand Hôtel, Stockholm

19 nov Höglandet och e-arkiv, Nässjö 
(mer information kommer)

Här kan duträffa oss
Mittuniversitetet söker studenter till programmet Master 

by Research, en tvåårig utbildning på heltid bestående av 
kurser och forskning i projektform.

Utbildningen ger behörighet att senare ansöka om 
antagning till utbildningen på forskarnivå i arkivvetenskap. 
Klicka här för att hämta fullständig information.

Vi söker framför allt studenter som är intresserade av att 
bedriva forskning och bidra till projekt som InterPares Trust 
in Digital Records in a Digitally Networked World, eller av 
frågor kring Riksarkivets projekt e-ARD.

Ansökningar till höstterminen skickas in senast 19 
augusti 2013. Kontakta Karen Anderson för eventuella 
frågor: karen.anderson [snabel-a] miun.se

Master by Research
Studenter sökes
av Anneli Sundqvist, Universitetslektor Mittuniversitetet

Metod för utveckling i samverkan
Nytt från E-delegationen
av Anna Pegelow och Karolina Brogan, E-delegationen

Nu finns den beslutade versionen av Vägledning: 
Metod för Utveckling i Samverkan 1.0 upplagd på 
E-delegationens webbsida för vägledningar.

Vägledningen är ett led i regeringens strategi för en 
digitalt samverkande statsförvaltning där ambitionen är att 
den offentliga sektorn ska samverka via 
förvaltningsgemensamma tjänster och standarder.

Vägledningen är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att 
utveckla effektivare offentliga tjänster för företag och 
privatpersoner.

Målgruppen för vägledningen är brett definierat alla 
aktörer som samverkar i utveckling av förvaltningsgemen-
samma lösningar.

Läs mer på E-delegationens webbsida.

Äntligen sommar!
Semester, sol och strand. 

Eller kanske på landet i en 
kryddoftade och lummig skog. 
Lata dagar med en café latte 
under en parasoll på en terrass. 
För att återhämta sig, för att 
ladda batteriet, för att leva livet. 
Ha en skön och framförallt 
avkopplande sommar!

Lina och Caspar

Nästa eARD nyhetsbrev 
kommer i slutet av augusti 
(veckan 35). 

mailto:kommunarkiv@solvesborg.se?subject=Arkivkonferens%20information
mailto:kommunarkiv@solvesborg.se?subject=Arkivkonferens%20information
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28605
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28605
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28605
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28605
http://eforvaltningsdagarna.se/
http://eforvaltningsdagarna.se/
http://www.sundsvall42.se
http://www.sundsvall42.se
http://www.arkivradet.se
http://www.arkivradet.se
http://www.arkivradet.se
http://www.arkivradet.se
http://www.arkivforum.se
http://www.arkivforum.se
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/CEDIF/Forskning/Master-by-Research/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/CEDIF/Forskning/Master-by-Research/
http://www.interparestrust.org/
http://www.interparestrust.org/
http://www.interparestrust.org/
http://www.interparestrust.org/
http://www.edelegationen.se/Pa-gang-inom-E-delegationen/Metod-for-utveckling-i-samverkan/
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