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Information om projektet eARD
Ett nytt nyhetsbrev
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Hjärtligt välkommen som läsare till den 
första utgåvan av eARD.
I mars gjorde vi ett första testnummer 
med ett begränsat utskick. Från flera håll 
kom värdefulla synpunkter, bland annat 
om typsnittet och layouten. Dock var alla 
mycket positiva till initiativet med ett 
eget nyhetsbrevet till projektet.
I eARD kan du i första hand läsa om 
projektet e-arkiv och e‑diarium, men även 

om offentlig informationsförsörjning rent 
allmänt.
eARD kommer att publiceras varje månad 
i PDF-format och är också tillgänglig via 
projektets webbsida, där du kan hitta de 
färskaste nyheterna. Besök gärna 
www.riksarkivet.se/e-arkiv. 
Du är hjärtligt välkommen med egna 
texter och artiklar.
Välkommen till eARD!

Riksarkivets 
nyhetsbrev för 

projektet e‑arkiv 
och e‑diairum

m
aj

 2
01

2

eA
RD

Fotograf: Caspar AlmalanderBild: Riksarkivet

Om eARD
Utges av Riksarkivet och är nyhetsbrevet

till projektet e-arkiv och e-diarium.

Ansvarig utgivare
Björn Jordell (Riksarkivet)

Redaktion
Lina Marklund, Caspar Almalander

Tipsa redaktionen
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller 

synpunkter? Skicka e-post till 
lina.marklund[snabel-a]riksarkivet.se 

caspar.almalander[snabel-a]eskilstuna.se

Månadens eARD
...............Projektet träffade näringslivet 2

....................Delprojektledare har ordet 3

....................................Årets arkiv 2012 4

...............................Forum iFörvaltning 5

.................Digisam anordnar workshop 5

............................Här kan du träffa oss 5

  4(20)  

E-arkiv vid 
myndighet 

(egen drift eller 
som tjänst)

Allmänhet

Slutarkiv hos
arkivmyndighet
(egen drift eller 

som tjänst)

Verksamhets-
System 2

Verksamhets-
system 1

Diarieförings-
system/ÄHS

Söktjänster

Tjänsteman

Tjänsteman

Överlämnande till 
arkivmyndighetens 

e-arkiv

Myndighetens 
överföring till 

e-arkiv  
 

 
x  Föreslås att ett första steg tas genom utarbetande av förvaltningsgemensamma speci-

fikationer för e-arkiv och e-diarium, att e-delegationen tillsätter ett utskott för att 
driva arbetet, samt att arbetet sker i samverkan mellan statliga myndigheter, kom-
muner och landsting.  

 
 
En förvaltningsgemensam specifikation är en strukturerad beskrivning av funktionella och 
tekniska krav som speglar ett behov som delas av hela eller delar av förvaltningen. Specifi-
kationerna syftar till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet såväl inom för-
valtningen som vid kontakter med medborgare och företag. De behövs som underlag för 
införande av tjänstebaserade lösningar och gemensamma verksamhetsstöd, och utgör en 
förutsättning för uppbyggnad av ett myndighetsövergripande system för informationsutbyte 
och långsiktig informationsförsörjning.  
 
Specifikationerna bör baseras på rättsliga krav och delar av relevanta internationella stan-
darder som anpassas till svenska förhållanden. Specifikationerna bör omfatta krav på 
gränssnitt för informationsutbyte, t.ex. avseende metadata och utbytesformat, för att in-
formation även ska kunna överföras till e-tjänster som Mina Sidor och diarier på internet. 
 
Det finns redan idag standarder samt kravspecifikationer som har utarbetats av enskilda 
myndigheter och av Kammarkollegiet i samband med de upphandlingar som har genomförts. 
De förvaltningsgemensamma specifikationerna behöver således inte utvecklas från grunden. 
Det handlar om att inventera, utvärdera och anpassa befintliga krav. De förvaltningsgemen-

http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
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Den 18 april var leverantörer av produkter och tjänster inom 
e-förvaltningsområdet inbjudna till ett informationsmöte om 
projektet eARD:s mål och tänkta resultat. Mötet hölls på 
Riksarkivet i Marieberg och lockade till sig dryga 50 
deltagare från mer än 20 företag. 

Dagen inleddes med ett välkomsttal av Riksarkivarie Björn 
Jordell. Han betonade hur viktigt projektet är och vilket stort 
behov det finns av resultatet inom förvaltningen. Han 
beklagade också det svala intresse som visats från 
Regeringen, vilket bidragit till att projektet har en knapp 
finansiering. Som kompensation för detta finns dock ett stort 
engagemang från olika myndigheter inom stat, landsting och 
kommuner. Han tackade för att så många kommit till mötet 
då en dialog med leverantörer av verksamhetssystem är 
viktig för projektet för att nå ett ännu bättre resultat.

Caspar Almalander, biträdande projektledare, presenterade 
projektet och beskrev projektets organisation, mål och 
tidsplan. Projektet handlar om långsiktig 
informationsförsörjning och avsikten är att arbeta fram en 
infrastruktur som gör att det blir enkelt att överföra och 
återsöka information i och mellan olika förvaltningssystem, 
mellanlagringar och slutarkiv. Alla som är intresserade av 
projektet uppmanades att läsa förstudierapporten som finns 
på Riksarkivets webbplats, klicka här.

Karin Bredenberg, delprojektledare för DP3, beskrev därefter 
vad DP3 och DP5 arbetar med, att ta fram 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för e-arkiv 
och e-diarium. FGS:en från DP3 är för tillfället ute på remiss 
och DP5 planerar att bli klara med en FGS innan sommaren. 
Några färdiga resultat kunde därför inte visas upp.

På eftermiddagen fanns tid för en dialog mellan projektet och 
de inbjudna leverantörerna. Björn Skog, projektledare 
Förstudie e-arkiv och e-diarium, agerade som moderator och 
bad åhörarna berätta om sina förhoppningar och farhågor 
kring projektet. Här följer några av de diskussionsområden 
som berördes: 

Det finns en rädsla för att marknaden blir död under 
utvecklingen av FGS:er, då sådant arbete tenderar att ta lång 
tid. Leverantörerna vill därför att projektet kommer ut med 
delleveranser. Projektet har inte pratat om delleveranser, men 
ska ta med det i tanken. Problemet med ett sådant arbetssätt 
är att alla delar i projektet är beroende av varandra och kan 
komma att påverka varandra under hela projekttiden. Ett 
annat sätt att minska oron på marknaden är att vara tydlig 
med informationen från projektet. Abstraktionsnivån i de 
standarder och modeller som används är hög. 

Det innebär att det är svårt att förmedla dessa till kunder som 
kanske inte alltid är så insatta i frågorna. Förhoppningar finns 
på att FGS:erna har en lägre abstraktionsnivå och bli mer 
lättförståeliga. Ambitionen i projektet är att bli så konkreta 
som möjligt med en bra abstraktionsnivå. Inom DP4 och DP6 
kommer vägledningar till FGS:erna från DP3 och DP5 att tas 
fram.

Definitioner av vad som ska levereras till ett e-arkiv saknas. 
Det är svårt att föreskriva för myndigheter hur de ska bygga 
upp sina e-arkiv. Det handlar om myndigheternas 
informationshantering där varje myndighet själv måste ta 
ställning till hur deras information ska klassificeras, hanteras 
och bevaras. Projektets uppgift är att ta fram utbytesformat 
för överföring och återsökning.

Standarder som OAIS är väldigt översiktliga. Varför utgår 
projektet från dem och inte från minsta möjliga arkivpaket? 
Tanken är att man ska kunna ha informationspaket på många 
olika sätt och nivåer, ibland är ett paket ett ärende och ibland 
innehåller ett paket mycket mer. Projektet försöker skapa 
förutsättningar för att hantera alla möjliga typer av 
arkivpaket.

Vad är syftet med piloterna? Syftet med piloterna är att testa 
och utvärdera om FGS:erna fungerar i praktiken. De ska 
utvärdera de rekommendationer som tas fram där fokus 
ligger på att ta emot arkiv. 

Det här projektet kan inte lösa hela informationsförsörjnings-
utvecklingen inom svensk förvaltning. Det finns många olika 
projekt som pågår parallellt och som behandlar andra delar.

Håll koll på E‑delegationen för att få en helhetsbild. 

Projektet träffade näringslivet
Informationsmöte för leverantörer
av Lina Marklund, Riksarkivet

Fotograf: Caspar AlmalandereA
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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekten
Delprojekt 1 (DP1) Begrepp
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Delprojekt 1 levererade i februari en begreppslista. 
Begreppslistan är projektets gemensamma begreppsapparat 
som syftar till att projektdeltagare ”pratar samma språk”. 
Begreppslistan är i första hand ett projektinternt dokument. 
Delprojektet anger att begreppslistan kan bli ett externt 
dokument för att förtydliga resultaten och materialet från 
de övriga delprojekten.

På grund av den ständiga tekniska utvecklingen och nya 
rön definierades begreppslistan som ett levande dokument. 
Till exempel: från Delprojekt 3 (e-arkiv) har kommit 
önskemål om nya begrepp samt (text)justeringar av 
befintliga begrepp.

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

DP3 har just nu sin FGS i utkastform på remiss till en 
större grupp bestående av bland annat de andra 
delprojekten. Den 20:e april är sista dag för att lämna sina 
synpunkter. Därefter kommer arbetet med att färdigställa 
FGS-en genomföras. Samtidigt kommer en METS profil 
samt ett validerings schema för leveranspaketen att tas 
fram. METS (http://www.loc.gov/standards/mets/ ) är 
standarden som är vald för att beskriva de digitala paketen 
och den basinformation som krävs vid leverans av det 
digitala materialet till ett e-arkiv som är uppbyggt enligt 
OAIS-modellen. Bas-FGS-en kommer att behöva 
kompletteras och utökas av FGS-er för de olika 
leveranstyperna till exempel ärende- och 
dokumenthantering, personalsystem (rekrytering, 
rehabilitering, anställning, lön etc.) med flera. 

När uppdateringsarbetet är genomfört kommer 
projektgruppen att ha ett möte för att godkänna FGS, 
METS-profil samt METS schema. Därefter kommer 
delprojektet att leverera basspecifikationen den 15 maj 
2012 till projektledningen.

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

Inom DP5 pågår för närvarande arbetet med att färdigställa 
ett förslag till FGS, vilken kommer att bestå av en 
beskrivning av vilka förvaltningsgemensamma nivåer och 

uppgifter knutna till dessa nivåer som ska finnas vid 
ärendehantering. FGS:en kommer även att ange vilken 
generell funktionalitet som ska finnas vid ärendehantering. 

Inom ramen för DP5 har MoReq2010 (Modular 
Requirement for Records Systems) varit en utgångspunkt 
http://moreq2010.eu/pdf/moreq2010_vol1_v1_1_en.pdf . 
Den intar en tjänstebaserat perspektiv på records 
management och har inom DP5 bl.a. setts vara av relevans 
för de generella krav och rekommendationer som kan 
ställas på ärendehantering. MoReq2010 kommer att 
beskrivas och sammanfattas i DP5:s slutrapport. 
Standarden är framtagen av DLM-forum.

DP5 avser att leverera FGS med slutrapport under våren, 
dock ej till den 15 maj som tidigare utsatt. Nytt 
leveransdatum kommer inom kort.

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

Delprojekt 7 väntar nu med spänning på 
förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv som 
utarbetats i delprojekt 3 och för e-diarium från delprojekt 
5. När specifikationerna är färdigställda under senare 
hälften av maj (delprojekt 3) kan delprojekt 7 börja på 
allvar med tester som ska utföras på olika myndigheter i 
Västernorrland i ett första steg. De myndigheter som ska 
utföra testerna är Bolagsverket, CSN, SPV och 
Länsstyrelsen i Västernorrland.

Lite kort om vad myndigheterna kommer att testa:

-Bolagsverket	
 Standardisering, 
ärendehanteringsssystem

-CSN	
 Ärendehanteringsmetadata för 
långsiktigt bevarande, uttags-
former

-SPV:	
 Export av SIP, historikdatabas, 
avslutade ärenden

-P4 Länsstyrelsen, Vnrl:	
 Arkivering och överföring från 
Diabas till Platina

Till projektet inkommer löpande intresseanmälningar från 
kommuner, landsting och övriga statliga myndigheter. Det 
känns inspirerande att projektet väcker intresse runt om i 
landet och allt intresse som anmäls tas tillvara inför nästa 
omgång av tester som påbörjas efter sommaren.
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Till utmärkelsen Årets Arkiv 2012 nominerades Dokument- 
& arkivservice Ringhals AB, Missionskyrkans arkiv och 
Trafikverket. Det är tre sinsemellan olika arkiv som förenas 
av att de levererar verksamhetsnytta, säger Karin Åström Iko, 
juryns ordförande.
På Arkivforum 2012 inför en stor publik avslöjades vinnaren: 
Årets arkiv 2012 finns i Ringhals!
Ur juryns motivering: "Arkivet är väl positionerat, ytterst 
uppskattat och tillför dagligen konkret verksamhetsnytta i 
driften av Ringhals. God ordning råder över 
dokumentationen både i det elektroniska och fysiska arkivet. 
Personalen känner stolthet och glädje för sin uppgift och 
arbetar strategiskt både med digitalisering och kompetens-
växlingsprogram."
Arkiven har en viktig funktion för den dagliga verksamheten. 
Det är här och nu. Därför är det roligt att kunna 
uppmärksamma just det. Tidigare år har vi till exempel lyft 
fram användarvänlighet, säger Karin Åström Iko, juryns 
ordförande.

Priset togs emot av Camilla Helgesson, Carina Källgren, 
Maria Söhrman från Dokument- & arkivservice Ringhals 
AB.
Årets Arkiv delas ut av DIK akademikerfacket för kultur och 
kommunikation, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och 
Svenska arkivsamfundet. Priset delades ut den 28 mars på 
Arkivforum, Grand Hotel i Stockholm.  I utmärkelsen ingår 
en prissumma på 20 000kr.
Juryn för Årets Arkiv 2012 är Karin Åström Iko (vice 
förbundsordförande DIK, tillika juryns ordförande), Björn 
Jordell (Riksarkivarie), Tomas Lidman (fd Riksarkivarie), 
Anastasia Pettersson (ordförande Näringslivets arkivråd), 
Christer Nylander (riksdagsledamot, vice ordförande 
Riksdagens kulturutskott), John Chrispinsson (journalist och 
författare), Staffan Smedberg (fd Stockholm stadsarkiv), Sara 
Naeslund Lems (ordförande Svenska Arkivsamfundet).

eARD gratulerar Ringhals AB till utmärkselsen!

Årets arkiv 2012
Dokument- & arkivservice Ringhals AB
av Caspar Almalander

Fotograf: Caspar Almalander
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8-10 maj FALK konferens, Lokomotivet, 
Eskilstuna

23 maj European Cultural Heritage 
online. Aggregation and 
semantic web, Riksarkivet, 
Stockholm

29-31 maj Offentliga Rummet, Uppsala 
Konsert och Kongress

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

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

23 -24 okt AAS konferens, Citykonferens, 
Stockholm

6 - 7 nov Arkivforum, Grand Hôtel, 
Stockholm

Forum iFörvaltning
Nätverk för standarder
av Susanna Tabel, SIS

Kunskapen om och tillämpningen av standarder inom 
informations-förvaltning, dokumenthantering och arkiv är 
inte så spridd som den skulle kunna vara. I samband med 
Arkivrådets konferens hösten 2010 väcktes idén om att 
försöka etablera en plattform för informations- och 
erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma, leverantörer, 
utbildare och standardutvecklare inom området. Kontakter 
med intressenter påbörjades och i mars 2012 konstituerade 
nätverket Forum iFörvaltning sig och har idag en styrgrupp 
som jobbar med verksamheten tillsammans med 
projektledare på SIS (Swedish Standards Institute). 
Plattformen och de aktiviteter som drivs i forumets regi 
erbjuds till nätverksdeltagarna att ta del utav och vara med 
och skapa.

Forum iFörvaltning ska underlätta för alla inom området 
att hitta och utnyttja relevanta standarder, göra det enkelt 
att bidra med synpunkter på standarder som utarbetas och 
medverka till att nya verksamhetsbehov fångas upp. Att 
erbjuda en kontaktyta mellan leverantörer av system och 
kunderna där gemensamma krav på standardiserade 
informationsgränssnitt med mera kan diskuteras medför att 
gemensamma och relevanta behov kan föras vidare till 

formell standardisering. Du som nätverksdeltagare kan 
även bidra med egen kunskap, skapa en bredare 
kontaktyta, öka din kompetens genom att ta del utav 
erfarenhetsutbyten och information om verksamhets-
stöd som både du och din organisation har nytta av.

En webbplats lanseras inom kort som fungerar som ett 
nätverksnav, annonspelare, kontaktyta och vägvisare för 
den som har behov av standarder och kunskap om 
standarder som vill kunna ge synpunkter till 
standardutvecklare och som behöver någon att fråga. 
Under 2012 planerar styrgruppen att arbeta med ett 
seminarieförslag, göra sig synliga på flera positioner och 
tillsammans medverka för att best practise tillämpas. En 
samlad plattform där standarder, kunskap och utbildningar 
samsas är ett steg som SIS gärna vill ta tillsammans med 
de arkivverksamma. Standarder sägs få världen att fungera 
– kan de även få de arkivverksammas värld att fungera 
ännu bättre?

Det är kostnadsfritt att vara med i Forum iFörvaltning som 
nätverksdeltagare. Kontakta Susanna Tabell, SIS, 
susanna.tabell[snabel-a]sis.se för att anmäla dig till 
nätverket eller besök webbsidan www.sis.se/iforvaltning.
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Här kan duträffa oss
Workshop Digisam
Cultural Heritage
Källa: Digisam

Digisam – samordningssekretariatet för digitalisering, 
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av 
kulturarvet organiserar tillsammans med EU-projektet 
Linked Heritage workshopen “European Cultural Heritage 
online. Aggregation and semantic web” den 23 maj 2012 på 
Riksarkivet i Stockholm.

I den första delen av workshopen kommer aggregeringen av 
data till sökportalen Europeana att behandlas. Vi kommer 
att diskutera dagens vägar för att lämna data till Europeana, 
hur man använder sig av standarder och möjligheterna att 
utveckla aggregeringsprocessen.

Workshopens andra tema tar upp hur kulturarvsinformation 
presenteras i söktjänster och på olika portaler idag och på 
vilket sätt sökmöjligheterna i informationen skulle kunna 
optimeras. Vi kommer också att diskutera vilka möjligheter 
som användningen av öppen länkad data och den 
semantiska webben har för kulturarvssektorn och hur 
Wikipedia kan fungera som en aktör i detta sammanhang.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Mer information kan läsas på Digisams blogg, via denna 
länk. 

http://www.falkarkiv.se/aktuellt.html
http://www.falkarkiv.se/aktuellt.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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.arkivradet.se/
http://www.arkivradet.se/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.arkivforum.se/arkivforum/
http://www.sis.se/iforvaltning
http://www.sis.se/iforvaltning
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html
http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/workshop-i-stockholm-european-cultural.html

