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Utvecklingen av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
1. Uppdraget

Genom regleringsbreven för budgetåren 2017 och 2018 har Riksarkivet fått i
uppdrag att arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS) för den digitala förvaltningens behov. En slutredovisning av uppdraget
samt en ekonomisk redovisning ska lämnas in till Regeringskansliet
(Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019.
Riksarkivet lämnar härmed en slutredovisning av uppdraget samt förslag på det
fortsatta arbetet med FGS:er inom den offentliga förvaltningen. Den ekonomiska
redovisningen lämnas separat.
Två delredovisningar av uppdraget har tidigare lämnats i enlighet med
Riksarkivets regleringsbrev för budgetåren 2017 (Ku2016/02761/LS) och 2018
(Ku2017/00774/KL, Ku2017/01700/KL, Ku2017/02234/KL och Ku2017/
02582/LS). I båda de rapporter som lämnats in har Riksarkivet pekat på fyra
frågor som behöver hanteras och som rör tydligare styrning och förvaltningsansvar samt stärkta resurser och främjandeinsatser. Dessa frågor kvarstår och en
lösning av dem är en förutsättning för det fortsatta arbetet med FGS:er och för
genomförandet av de förslag som lämnades i delredovisningen från 2018 om hur
arbetet med FGS:er kan förenklas i syfte att öka framtagningstakten av
specifikationerna. Riksarkivets tidigare delrapporter från den 29 juli 2018, se
bilaga 1, och från den 19 maj 2017, se bilaga 2.

2. FGS:ers roll i samhällets informationsförsörjning

Riksarkivet vill framhålla att FGS:er har en viktig roll i samhällets informationsförsörjning då de främjar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen genom
att de utgör verktyg för gemensamma informationsstrukturer. För att kunna
tillgodose olika målgruppers tillgång till information behöver informationen
hanteras, organiseras och förmedlas på ett standardiserat sätt oavsett
informationens karaktär eller källa. Detta kräver helhetssyn och ett proaktivt
angreppssätt, vilket Riksarkivet lyfter fram även i sitt inspel till den pågående
Arkivutredningen (Dir 2017:106), se bilaga 3.
Riksarkivet anser att FGS:er bör lyftas fram som en bärande del av den
nationella digitala infrastrukturen och synkroniseras med övriga komponenter i
den. Idag saknas ett riktat uppdrag om utveckling och förvaltning av FGS:erna.
Riksarkivets uppfattning är att även den fortsatta förvaltningen av FGS:erna har
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en självklar placering hos Riksarkivet då vi är den myndighet som har bäst
förutsättningar för detta. Ett sådant ansvar förutsätter också en stabil
finansiering. Regeringen bör därför besluta om ett ansvar och anslagsmedel för
den framtida förvaltningen av FGS:er.

3. Resultat

Riksarkivet har tagit fram och fastställt FGS:er för 5 olika informationstyper
samt ett antal vägledningar för arbetet med att ta fram och använda FGS:er inom
den offentliga förvaltningen.
Hittills har 7 fastställda versioner av FGS:er tagits fram och fastställts. Av dessa
har 5 tagits fram och fastställts inom ramen för uppdraget. De FGS:er som finns
klara är FGS Paketstruktur, FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat),
FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad), FGS Ärendehantering och FGS
Personal. Riksarkivet har även tagit fram ett antal vägledningar för arbetet med
att ta fram och använda FGS:er inom den offentliga förvaltningen.
Det har även startats upp tre pågående framtagningsprojekt för FGS:er som fått
beslutade direktiv från Riksarkivet. Det handlar bland annat om FGS:er för
databaser, utbildningsinformation samt för geodata. Riksarkivet för också
löpande dialoger med och stödjer ytterligare ett antal projekt som eventuellt
kommer att resultera i FGS:er, exempelvis för forskningsinformation,
årsredovisningsinformation och bygglovsinformation.
Samtliga i dag befintliga FGS:er har tagits fram av Riksarkivet.
Riksarkivet deltar i arbetet med Common Specifications (CS) inom EU där det
har tagits fram 7 remissversioner av CS:er samt ett antal verktyg.
En viktig del i arbetet med FGS:erna är deltagandet i arbetet med så kallade
Common Specifikations (CS) inom EU och uppstarten av byggnadsblocket för
e-arkivering inom EU:s finansieringsprogram för infrastruktur Connecting
Europe Facility (CEF). CS:er är specifikationer liknande FGS:erna med
skillnaden att de istället för specifikationer gemensamma för Sverige är
gemensamma för EU. Dessa specifikationer kommer i framtiden att ha en stor
betydelse för Sveriges informationsutbyten med EU och också för det fortsatta
arbetet med FGS:er. Arbetet inom EU bedrivs av projektgruppen E-ARK4ALL
som hittills har producerat sju stycken CS:er samt ett antal verktyg med flera
utökningar som håller på att tas fram. CS:er för paketstruktur, ärendehantering,
geodata och relationsdatabaser har remitterats under slutet av 2018 och hade
sista svarsdag 24 februari.
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Riksarkivet har arbetat med rådgivning och främjande av FGS-konceptet och
nyttorna av förvaltningsgemensamma utbytesformat inom den offentliga
förvaltningen.
Riksarkivet har i stor omfattning arbetat med rådgivning och främjande av
FGS:er i syfte att göra FGS-konceptet och nyttorna med gemensamma
utbytesformat kända i den offentliga förvaltningen samt för att väcka intresset
för att ta fram nya FGS:er och öka användningen av dem. Främjandearbetet har
skett genom ett återkommande nyhetsbrev, föredrag på konferenser och olika
informationsmöten riktade till flera eller enskilda organisationer inom den
offentliga förvaltningen och leverantörer av olika verksamhetssystem. Det har
även skett genom information på Riksarkivets hemsida samt utarbetandet av
olika vägledningar. Bland annat har det tagits fram en vägledning med en
projektmodell för framtagningen av FGS:er, en vägledning med en testmetodik
för testning av FGS:er, en ABC med en förklaring av de tekniska delarna av
FGS:er samt dokumentmallar att använda för FGS-dokument.
Riksarkivet har under början av 2019 genomfört en enkätundersökning i syfte att
få en bild av hur organisationer i den offentliga förvaltningen och leverantörer
av olika verksamhetssystem ser på, använder eller planerar att använda sig av
FGS:er.
Undersökningen gjordes brett och skickades ut via olika kommunikationskanaler
till såväl myndigheter, leverantörer och andra organisationer. Det har kommit in
159 svar. Undersökningen visade att det inom den offentliga förvaltningen finns
en god kännedom om FGS.erna och FGS-konceptet. Den visade även att cirka
75 % av de organisationer som besvarat enkäten planerar att använda sig av
FGS.erna i sina verksamheter. Däremot är det endast cirka 19 % som redan har
genomfört arbetet i någon form. En förklaring till detta skulle kunna vara att de
FGS:er som hittills tagits fram endast är de mest grundläggande samt att den
första versionen av FGS Ärendehantering blev fastställd först i slutet av 2018.
Undersökningen visade också att de respondenter som använder sig av FGS:er i
störst utsträckning gör detta vid upphandling av e-arkiv och vid leveranser till earkiv samt att man i stor utsträckning planerar att använda FGS:er vid framtida
leveranser till Statens servicecenters mellanlagringstjänst. Vidare använder man
FGS:erna även vid upphandlingar av andra verksamhetssystem, vid överföring
av information mellan verksamhetssystem samt vid publicering av information.
De allra flesta respondenter svarar dock att de ännu inte gjort några ekonomiska
beräkningar av de vinster som kan göras genom användandet av
specifikationerna.
I början av 2017 sände Kammarkollegiet en förfrågan angående FGS:erna till
ramavtalsleverantörerna inom ramavtalsområdet informationsförsörjning.
Flertalet av leverantörerna svarade att man kunde leverera verksamhetssystem
som FGS:erna kan implementeras i eller att man redan implementerat FGS:er i
sina system. Sedan tidigare har även Sveriges kommuner och landsting (SKL)
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använt sig av eARD-projektets utkast till FGS:er som underlag i sin
ramavtalsupphandling för e-arkiv.

4. Organisation och förutsättningar

Sedan Riksarkivet började arbeta med FGS:er har intresset för specifikationerna
varit mycket stort inom den offentliga förvaltningen men även hos leverantörer
av elektroniska verksamhetssystem. Riksarkivet har engagerats till en mängd
olika konferenser och informationsmöten med olika organisationer. Det har
också kommit in en stor mängd önskemål om olika FGS:er som man ser ett
behov av ska tas fram. Detta bland annat inför upphandlingar av olika
verksamhetssystem och e-arkiv men även för att underlätta informationsutbyten
mellan specifika organisationer.
Riksarkivets arbete med FGS:er har sedan FGS-funktionen inrättades 2014
genomförts i enlighet med de former som då beslutades. Funktionen inrättades
för att ha en samordnande, rådgivande och främjande roll i arbetet med FGS:er.
Framtagningen av nya FGS:er var från början tänkt att genomföras i olika
projekt i samverkan mellan de olika aktörer inom den offentliga förvaltningen
som hanterar och är experter på de informationstyper som det behöver tas fram
gemensamma utbytesformat (FGS:er) för. Riksarkivet behövt dock delta
operativt i arbetet och en stor del av funktionens resurser har använts till att
producera specifikationer. Detta bl.a. på grund av att man under hela 2017
prioriterade arbetet med framtagandet av FGS:er för arkivredovisningsinformation i syfte att främja Statens servicecenters utveckling av en
förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.
FGS-funktionens resurser har mellan 2014-2019 under större delen av tiden varit
begränsade till 1,5 till 3 årsarbetskrafter.
Mellan 2017-2018 har Riksarkivet vid fyra tillfällen anlitat externa konsulter för
olika utredningar och översyner av arbetet med FGS:er. Under slutet av 2018
förstärktes FGS-funktionen dessutom temporärt med 2 kompetenser inom
kommunikation som tog fram en kommunikationsplan för arbetet samt såg över
och omarbetade informationen om FGS:er på Riksarkivets hemsida. Under
samma tidsperiod togs det även temporärt in en extra resurs inom XML för att
hjälpa till med att färdigställa XML-scheman till FGS Ärendehantering och FGS
Personal.
Från juni 2018 har en av FGS-funktionens årsarbetskrafter helt och hållet varit
engagerad i arbetet inom EU med så kallade Common Specifications (CS) och
projektgruppen E-ARK4ALL:s uppstartande av byggnadsblocket för earkivering inom EU:s finansieringsprogram för infrastruktur Connecting Europe
Facility (CEF).
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5. Förslag på framtida åtgärder

Riksarkivet anser att det finns fem frågor som behöver hanteras och som är
avgörande för det framtida arbetet med FGS:er.
 Tydligare styrning
 Tydligt förvaltningsansvar
 Stärkta resurser
 Ökade främjandeinsatser
 Deltagande i EU:s arbete med Common Specifikations (CS)
FGS:erna är förvaltningsgemensamma utbytesformat som möjliggör
standardiserade informationsutbyten och som syftar till att bidra till en ökad
interoperabilitet mellan de olika elektroniska verksamhetssystem som används
inom den offentliga förvaltningen. FGS:erna främjar digitaliseringen av den
offentliga förvaltningen i stort genom att de utgör verktyg för att skapa
fungerande gemensamma informationsstrukturer. Därför är det också viktigt
att specifikationerna i så stor utsträckning som det är möjligt tas fram
gemensamt inom hela den offentliga förvaltningen. Framtagningsarbete behöver
stödjas, samordnas och styras så att det följer ett enhetligt arbetssätt och
resulterar i enhetliga specifikationer som kan användas av hela den offentliga
förvaltningen. Nedan följer fem frågor som behöver hanteras och som
Riksarkivet anser är avgörande för det framtida arbetet med FGS:er inom den
offentliga förvaltningen.
Tydligare styrning: Regeringen bör i sin styrning av statliga myndigheter ställa
tydliga och riktade krav när dessa ges uppdrag som rör utvecklingen av den
digitala förvaltningen. FGS:er bör pekas ut som en komponent i den nationella
digitala infrastrukturen och hanteras tillsammans med övriga komponenter.
Tydligare styrning kan exempelvis vara att man i de uppdrag som ges ställer
krav på att lämpliga befintliga FGS:er används i arbetet eller att uppdragen ska
resultera i FGS:er som kan användas av alla organisationer inom den offentliga
förvaltningen.
Som Riksarkivet framhöll i delredovisningen från 2018 så finns det i dag flera
exempel på myndigheter som fått i uppdrag att ta fram specifikationer för
informationsutbyten men där arbetet inte kopplats ihop med Riksarkivets arbete
med FGS:er. Som exempel angavs Uppdrag om ett säkert och effektivt
elektroniskt informationsutbyte (Fi2018/02150/DF) som regeringen givit till ett
antal myndigheter för att öka standardiseringen av grunddata och göra
informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. Ett samordnat
arbete skulle kunna resultera i sådana gemensamma utbytesformat som tas fram
inom ramen för Riksarkivets arbete med FGS:er.
En annan väg skulle kunna vara att regeringen ändrar förordningen (2003:770)
om statliga myndigheters informationsutbyte och lägger till bestämmelser som
fastställer att myndigheter vid överföring av information ska använda sig av
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framtagna FGS:er. Detta samtidigt som det regleras att en utpekad myndighet
ansvarar för förvaltningen av sådana specifikationer.
I delredovisningen från 2018 föreslog Riksarkivet att FGS:erna ska definieras
som en komponent i den nationella digitala infrastrukturen och att det görs en
kartläggning av behovet av olika FGS:er utifrån vilken framtagningsarbetet kan
prioriteras. Riksarkivet framhöll i samma rapport att man avser att samverka
med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samt med myndigheterna inom
eSamverkansprogrammet (eSam) om ett förtydligande av FGS:er som en
komponent i den nationella digitala infrastrukturen. Riksarkivet framförde
dessutom att man har för avsikt att samverka med DIGG för att kartlägga den
statliga förvaltningens gemensamma behov av FGS:er och vilka prioriteringar
som bör göras på kort och lång sikt. Under våren 2019 har en första kontakt
tagits med DIGG och diskussioner har förts kring samverkan och hur
Riksarkivets fortsatta arbete med utveckling och förvaltning av FGS:er förhåller
sig till DIGG:s uppdrag rörande samordning av den förvaltningsgemensamma
digitaliseringen och av frågor om gemensamma standarder, specifikationer och
liknande krav för elektroniska informationsutbyten. Fler samverkansmöten
kommer att äga rum under 2019.
Tydligt förvaltningsansvar: Det är också viktigt att det så snart som möjligt
fastställs var ansvaret för förvaltningen av FGS:er ska placeras och vad ansvaret
innefattar. Som tidigare framförts i delredovisningen från 2018 så bedömer
Riksarkivet att en effektiv hantering av FGS:erna förutsätter att ett samlat och
tydligt förvaltnings- och utvecklingsansvar ges till en enda myndighet.
Riksarkivets uppfattning är att även den fortsatta förvaltningen av FGS:erna har
en självklar placering hos Riksarkivet då vi är den myndighet som har bäst
förutsättningar för detta. Detta dels i egenskap av statlig arkivmyndighet och
nationalarkiv, dels då både relevanta kompetenser och en förvaltningsorganisation redan finns på plats inom myndigheten. Dessutom har
förvaltningsarbetet för de nu befintliga FGS:erna redan påbörjats och
Riksarkivet bevakar aktivt de grundstandarder dessa bygger på.
Riksarkivet föreslog i delredovisningen från 2018 att myndigheten bör ges en
tydligare och mer operativ projektledarroll i arbetet med FGS:er. Det vill säga
inte bara för förvaltningen av specifikationerna utan även för utvecklingen av
dem. På så sätt går det både att göra effektivitetsvinster och att öka
framtagningstakten. En förutsättning för att Riksarkivet ges ett samlat ansvar för
utvecklingen och förvaltningen av FGS:er är att man i samverkan med DIGG
och de myndigheter som ingår i eSamverkansprogrammet (eSam) kommer
överens om vilka FGS:er som är mest relevanta för den offentliga förvaltningen.
Uppdraget behöver även formaliseras genom ändring i Riksarkivets instruktion.
En förutsättning är givetvis också att Riksarkivet tillförs ytterligare resurser
utöver de ordinarie förvaltningsanslagen.

7 (8)

I samma rapport föreslog Riksarkivet även en ansvarsfördelning mellan de olika
aktörerna, se sid 4. bilaga 1.
Stärkta resurser: Oavsett vilken organisation som ges huvudansvaret för
utvecklingen och förvaltningen av FGS:er är det av avgörande betydelse att
arbetet tillförs nödvändiga resurser både i form av finansiella medel och av
kompetenser.
För den projekt- och förvaltningsorganisation för FGS:er som sedan tidigare
föreslagits i delredovisningen från 2018 behöver Riksarkivet tillföras ytterligare
resurser. Detta i form av fyra till fem (4-5) tjänster, totalt sju till åtta (7-8)
tjänster. Organisation föreslås ansvara för samtliga FGS-projekt som initieras av
Riksarkivet i samråd med andra aktörer.
Främjandeinsatser: FGS:ernas roll och nytta vid informationsutbyten behöver
kommuniceras ut tydligare och de befintliga vägledningarna behöver ses över.
Riksarkivet har hösten 2018 påbörjat arbetet med att förtydliga och förenkla det
sätt på vilket informationen om FGS:er presenteras och kommuniceras.
Ytterligare insatser rörande kommunikation kommer att bli nödvändiga om
Riksarkivets förslag på ändringar i styrning, utveckling och förvaltning av
FGS:er genomförs.
EU:s arbete med Common Specifikations (CS): För att kunna utbyta information
med organisationer utanför Sveriges gränser så kommer den offentliga
förvaltningen både i dag och i framtiden att behöva förhålla sig och ta hänsyn till
de Common Specifikations (CS) som håller på att tas fram inom EU.
Sveriges deltagande i arbetet är därför en förutsättning för det fortsatta arbetet
med att utveckla FGS:er. Då arbetet bedrivs inom byggnadsblocket för earkivering inom Connecting Europe Facility (CEF) så anser Riksarkivet att man
i egenskap av nationalarkiv är den myndighet som är mest lämpad att delta i
arbetet samt vara mottagande myndighet i Sverige för de CS:er som tas fram.
Då de FGS:er som tas fram på nationell nivå i Sverige inte är nya standarder
utan grundar sig på profiler av redan befintliga internationella standarder så
kommer en stor del av det framtida arbetet med FGS:er innebära att göra
nationella anpassningar av CS:er i form av FGS:er. Detta kommer att vara en
förutsättning för att svenska organisationer i framtiden ska kunna utbyta
information med organisationer i Europa. Arbetet med CS:er kommer i många
fall även leda till att utvecklingen av FGS:er kommer att förenklas och gå
fortare.
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6. Bilagor

Bilaga 1.

Delredovisning av översynen av formerna för utveckling och förvaltning av
förvaltningsgemensamma specifikationer, 2018-06-29
Bilaga 2.

Delredovisning av uppdrag om Förvaltningsgemensamma specifikationer, 201705-19
Bilaga 3.

Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, 2018-09-27
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Utvecklingen och förvaltningen av
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
1.
Uppdraget
Genom regleringsbrevet för budgetåret 2018 har Riksarkivet fått i
uppdrag att se över och utveckla formerna för utvecklingen och
förvaltningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS).
Detta i syfte att effektivisera och förenkla arbetet. En delredovisning
av översynen ska lämnas in till Regeringskansliet
(Finansdepartementet) senast den 30 juni 2018.
Riksarkivet lämnar härmed förslag på hur arbetet med FGS:er kan
effektiviseras och förenklas i syfte att öka framtagningstakten för
specifikationerna. Förslagen omfattar såväl hur arbetet utförs som hur
det är organiserat och finansierat.
Som ett led i översynen har Riksarkivet anlitat en konsult som tagit
fram ett underlag som bland annat baserats på ett antal intervjuer och
en workshop. De synpunkter som framkom i underlaget har beaktats i
denna delredovisning.
I den tidigare delredovisning som lämnades i enlighet med
Riksarkivets regleringsbrev för budgetåret 2017 (Ku2016/02761/LS)
framförde Riksarkivet fyra frågor som behöver hanteras och som rör
tydligare styrning och förvaltningsansvar samt stärkta resurser och
främjandeinsatser. Dessa frågor kvarstår och en lösning av dem är en
förutsättning för genomförandet av förslagen i denna redovisning.
2.

Slutsatser och åtgärdsförslag

Riksarkivet anser att det finns behov av att definiera FGS:er som en
komponent i den nationella digitala infrastrukturen (NDI) samt att
kartlägga den statliga förvaltningens gemensamma behov för
prioriteringar.
Styrningen av hur offentlig information struktureras och märks upp
måste regleras enhetligt och redan vid framställningen av
informationen så att den kan bevaras på längre sikt, vara sökbar samt
användas och vidareutnyttjas. FGS:erna har stor potential att vara ett
verktyg för detta och har i en rapport från Finansdepartementet
(Fi2016/03059/DF) pekats ut som en beståndsdel i den s.k. nationella
digitala infrastrukturen. Riksarkivet delar Finansdepartementets
uppfattning.
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FGS:er kan kortfattat beskrivas som förvaltningsgemensamma
utbytesformat som möjliggör standardiserade informationsutbyten och
som syftar till att bidra till en ökad interoperabilitet mellan de olika
elektroniska verksamhetssystem som används inom offentlig
förvaltning.
FGS:erna är grundläggande komponenter i den nationella digitala
infrastrukturen då de har potential att fungera som gemensamma
metadatastrukturer för informationsförsörjningen inom hela den
offentliga sektorn. Detta eftersom de är utbytesformat som kan
användas vid informationsöverföringar mellan alla typer av
verksamhetssystem och alltså inte bara vid överföringar till e-arkiv.
-

Riksarkivet avser därför att samverka med den nya
myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samt med de
myndigheter som ingår i eSamverkansprogrammet
(eSam) om förtydligande av FGS:er som en komponent i
den nationella digitala infrastrukturen.

-

Riksarkivet avser vidare att tillsammans med DIGG
kartlägga den statliga förvaltningens gemensamma
behov för prioriteringar av FGS:er på kort och lång sikt.

En sådan kartläggning bör kunna peka ut vilka FGS:er som är de mest
grundläggande och som statsförvaltningen har störst behov av.
Resultatet skulle kunna utgöra grunden för prioriteringsbeslut och en
kraftsamling kring utpekade FGS:er samt öka takten för framtagning
av dessa. En viktig förutsättning för arbetet är att det inom
statsförvaltningen råder en samsyn kring hur förvaltningsgemensamma
utbytesformat ska utvecklas och förvaltas. Därför är det viktigt att
uppdragsgivningen sker samordnat för att på så sätt undvika parallella
utvecklingsarbeten.
Riksarkivet bedömer att en effektiv hantering av FGS:erna förutsätter
att ett samlat och tydligt utvecklings- och förvaltningsansvar ges till en
enda myndighet.
Avsikten är att FGS:er ska kunna användas av samtliga
informationsskapare, såväl offentliga som enskilda och i förlängningen
även kunna utgöra nycklar till det digitala kulturarvet. Nuvarande
ordningen för utvecklingen av FGS:er bygger på att olika
organisationer på frivillig basis själva pekar på behov och tar på sig
projektledarrollen. Detta arbetssätt har visat sig vara ineffektivt och
svårt att följa upp.
Riksarkivets uppfattning är att även den fortsatta förvaltningen av
FGS:erna har en självklar placering hos Riksarkivet. För att kunna
möta efterfrågan från samhällets aktörer på en ökad takt av fastslagna
FGS:er så behöver Riksarkivet däremot även få ett större ansvar för
utvecklingsarbetet jämfört med i dag.
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-

Riksarkivet föreslår därför att myndigheten får ansvar
för både utveckling och förvaltning för att på så sätt öka
förutsättningarna för effektivisering av arbetet och att
öka framtagningstakten.

-

Riksarkivet bör leda utvecklingsprojekten tillsammans
med berörd sektorsmyndighet/-er.

Riksarkivet är den myndighet som i dag har bäst förutsättningar för att
ansvara för den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av FGS:er.
Detta dels i egenskap av statlig arkivmyndighet, dels då såväl relevanta
kompetenser som en förvaltningsorganisation redan finns på plats inom
myndigheten. Förvaltningsarbetet för nu framtagna FGS:er har
dessutom redan påbörjats och Riksarkivet bevakar aktivt de
grundstandarder dessa bygger på.
En förutsättning för samlat ansvar för utvecklingen och förvaltningen
av FGS:er är:
-

att Riksarkivet i samverkan med DIGG och de
myndigheter som ingår i eSamverkansprogrammet
(eSam) beslutar vilka FGS:er som är mest relevanta för
den offentliga förvaltningen (se ovan),

-

att det tillförs nödvändiga resurser både till Riksarkivet
och till övriga berörda sektorsmyndigheter i form av
kompetenser och finansiella medel utöver de ordinarie
förvaltningsanslagen samt

-

att uppdraget till Riksarkivet formaliseras genom
ändring i myndighetens instruktion.

Riksarkivet föreslår vidare att det befintliga förvaltningsrådet
avvecklas. Berörda sektorsmyndigheter som förväntas ingå i
utvecklingsarbetet med FGS:er bör ges särskilda regeringsuppdrag om
att samarbeta med Riksarkivet i framtagningen av FGS:er.
För den föreslagna projekt- och förvaltningsorganisationen behöver
Riksarkivet tillföras ytterligare resurser i form av fyra till fem (4-5)
tjänster, totalt sju till åtta (7-8) tjänster. Organisationen föreslås
ansvara för samtliga FGS-projekt som initieras av Riksarkivet i samråd
med andra aktörer. Ansvarsfördelningen mellan aktörerna beskrivs
grafiskt i bilden nedan.
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Figur 1. Riksarkivets och andra myndigheters roll för utveckling och förvaltning av FGS:er.

Riksarkivet anser att FGS:ernas roll och nytta vid informationsutbyten
behöver kommuniceras ut tydligare samt att befintliga vägledningar
bör ses över.
-

Riksarkivet kommer därför, med stöd av den översyn
som gjorts i denna del, att under hösten 2018 genomföra
ett arbete i syfte att förtydliga och förenkla det sätt som
informationen om FGS:er presenteras och
kommuniceras.

Riksarkivet har påbörjat en översyn av befintliga vägledningar och
arbetar vidare med att hitta lämpliga former och forum för att främja
användning av de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Inom
ramen för detta arbete genomförs även en revidering av befintliga
styrande och vägledande dokument för arbetet med att utveckla och
förvalta FGS:er, för att de ska bli tydligare och lättare att följa. Om de
föreslagna förändringarna i styrning, utveckling och förvaltning av
FGS:er genomförs kommer även eventuella förändrade uppdrag till
Riksarkivet behöva kommuniceras till den offentliga förvaltningen.
Riksarkivet har under 2018 även ökat sitt engagemang i arbetet med så
kallade Common Specifikations (CS) inom EU. CS:er är utbytesformat
som i mångt och mycket liknar svenska FGS:er men som till skillnad
från dessa nationellt anpassade specifikationer i stället är anpassade att
vara generella för samtliga länder inom EU. Involveringen i EU:s
arbete med CS:er är och kommer i framtiden att bli en allt viktigare
förutsättning för att det nationella arbetet med FGS.er ska kunna
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bedrivas. Samtidigt kommer detta också att bidra till att utvecklingen
av FGS:er förenklas och att framtagningstakten ökar.
Om FGS:er ska bli en av de grundläggande komponenterna i den
nationella digitala infrastrukturen, kommer Riksarkivet även att behöva
se över behov och möjligheter för reglering av FGS:er via föreskrifter.
3.

Riksarkivets arbete med FGS:er

3.1 Bakgrund

Under 2004-2006 bedrevs det så kallade LDB-projektet (Långsiktigt
Digitalt bevarande) i samarbete mellan Riksarkivet, Luleå tekniska
högskola, Kungliga biblioteket, Statens ljud- och bildarkiv och Bodens
kommun. I projektet utarbetades bland annat leveransformat avsedda
för leveranser av elektronisk information till e-arkiv. Resultaten från
LDB-projektet låg sedan till grund för den förstudie om e-arkiv och ediarium som Riksarkivet under 2010-2011 genomförde på uppdrag av
E-delegationen. Arbetet resulterade i rapporten – Förstudie om e-arkiv
och e-diarium.
I E-delegationens betänkande Så enkelt som möjligt för så många som
möjligt – En bit på väg (SOU 2011:27) föreslogs att Riksarkivet skulle
leda arbetet med att utveckla gemensamma tjänster för e-arkiv och ediarium för statliga myndigheter. Ett första steg i det arbetet föreslogs
vara att i samverkan med statliga myndigheter, kommuner och
landsting utarbeta förvaltningsgemensamma specifikationer. Vidare
föreslogs att Riksarkivet skulle få ett övergripande ansvar för de
förvaltningsgemensamma specifikationerna på området.
Riksarkivet tillsatte den 1 juni 2011 projektet e-arkiv och e-diarium (eARD-projektet) i vilket man bland annat undersökte olika
utbytesformat avsedda att kunna användas vid samtliga överföringar
som sker under informationens hela användningstid. Det vill säga vid
såväl informationsutbyten mellan olika verksamhetssystem och
systembyten som vid överföringar till e-arkiv i form av olika
mellanlagringslösningar eller slutarkiv hos arkivmyndigheter. Avsikten
var att utbytesformaten även skulle kunna användas för hämtning av
information genom olika e-tjänster eller för att publicera informationen
ur ett system exempelvis som öppen data.
Ett av resultaten från eARD-projektet var ett antal styrdokument för
det fortsatta arbetet med FGS:er samt utkast till
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för paketstruktur,
ärendehanteringsinformation och personalinformation. Ett annat var
Riksarkivets rapport Förvaltning av FGS:er för e-arkiv och e-diarium
– förslag till organisation (dnr RA 20-2013/5859). I rapporten
föreslogs, i linje med E-delegationens betänkande, att Riksarkivet
skulle ges ansvar för att fastställa, förvalta och publicera FGS:er efter
samråd med statliga myndigheter, kommuner och landsting. I
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rapporten föreslogs det också att en förvaltningsorganisation för
FGS:er skulle inrättas vid Riksarkivet. Den skulle bestå av FGSfunktionen till vilken det skulle knytas ett förvaltningsråd med
tillhörande beredningsgrupp. Vidare skulle det vid behov även tillsättas
ett antal arbetsgrupper och referensgrupper. Funktionens första
uppdrag var att ta emot resultaten från eARD-projektet i samband med
att detta avslutades. En förvaltningsorganisation inrättades 8 maj 2014
enligt förslagen i rapporten. När eARD-projektet sedan avslutades den
30 juni 2014 överlämnades de framtagna FGS-utkasten till FGSfunktionen för att omarbetas till fastställda FGS:er.
Ett formellt uppdrag att arbeta med förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS) fick Riksarkivet emellertid först i sitt
regleringsbrev för 2017 (Ku2016/02761/LS). Av regleringsbrevet
framgår det att Riksarkivet under 2017 och 2018 ska arbeta med
utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala
förvaltningens behov. Där framgår också att de FGS:er som ska tas
fram i första hand ska vara avsedda för statliga myndigheter och att
arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra
förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en
gemensam e-arkivtjänst.
Från det att Riksarkivets FGS-funktion inrättades har arbetet
genomförts i enlighet med de former som beslutades 2014, dvs. som en
samordnande, rådgivande och främjande funktion. Riksarkivet har med
andra ord inte deltagit operativt arbetet med att producera fler
specifikationer utöver de FGS:er man fått i uppgift att färdigställa
utifrån utkasten från eARD-projektet. Framtagningen av nya FGS:er
var tänkt att ske i olika projekt i samverkan mellan de olika aktörer
inom den offentliga förvaltningen som hanterar och är experter på de
informationstyper som det behöver tas fram gemensamma
utbytesformat (FGS:er) för. FGS-funktionens resurser har därför över
åren varit begränsade till i genomsnitt 1,5 till 3 årsarbetskrafter.
3.2 Riksarkivets FGS-funktion

FGS-funktionen har omarbetat och färdigställt FGS Paketstruktur som
beslutades av riksarkivarien 2015. Arbetet pågår med de övriga
utkasten, FGS Personal och FGS Ärendehantering för att dessa ska
kunna fastställas under senare delen av 2018. Ett första utkast till FGS
Personal är färdigställt och har remitterats under våren 2018.
En anledning till att arbetet med att omarbeta utkasten från eARDprojektet har dragit ut på tiden är att framtagandet av FGS:er för
arkivredovisningsinformation prioriterats under 2017 i syfte att främja
Statens servicecenters utveckling av en förvaltningsgemensam earkivtjänst. Arbetet med Familjen FGS Arkivredovisning påbörjades i
början av december 2016 och har resulterat i FGS Arkivredovisning
(Allmänna arkivschemat) som fastställdes den 25 oktober 2017 och
FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) som fastställdes den 13
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februari 2018. Utöver dessa FGS:er finns det idag tre pågående
framtagningsprojekt som har fått beslutade direktiv från Riksarkivet.
Dessa projekt rör FGS:er för databaser, utbildningsinformation samt
geodata. Samtidigt pågår det även arbeten med att ta fram FGS:er inom
ytterligare områden, exempelvis för forskningsinformation,
årsredovisningsinformation och bygglovsinformation.
Förutom arbetet med framtagandet av dessa FGS:er har funktionen till
stor del arbetat med rådgivning och främjandet av FGS:er.
Främjandearbetet syftar till att göra FGS-konceptet och nyttorna med
gemensamma utbytesformat kända i den offentliga förvaltningen men
också för att väcka intresset för att ta fram nya FGS:er och för att
användningen av dessa ska öka. Främjandet har skett genom ett
återkommande nyhetsbrev, föredrag på konferenser och
informationsmöten för specifika organisationer inom den offentliga
förvaltningen samt genom utarbetandet av olika vägledningar och
information på riksarkivet.se.
Med dagens arbetsformer har varken Riksarkivet eller någon av de
myndigheter som finns representerade i förvaltningsrådet möjlighet att
styra vilka FGS:er som tas fram i de externa framtagningsprojekten.
Det Riksarkivet kan göra är att höra sig för hos myndigheter inom den
offentliga förvaltningen som är eller borde vara intresserade att ta fram
en eller flera FGS:er för sina behov inom respektive
verksamhetsområde. Däremot kan Riksarkivet inte kräva att en FGS
tas fram av en viss aktör eller inom ramen för ett visst projekt. Det
saknas också möjligheter att ekonomiskt stödja framtagningsprojekt.
Vilka FGS:er som tas fram styrs i dag med andra ord i huvudsak av
vilka intresseanmälningar som kommer in till FGS-funktionen.
Under den tid som Riksarkivets FGS-funktion varit verksam har den
inte haft möjlighet att fungera som den förvaltningsorganisation som
var den ursprungliga tanken. Då antalet framtagna FGS:er ännu inte är
särskilt stort har arbetet med förvaltningen av dem heller inte varit
särskilt omfattande. Det innebär att den framtagna
förvaltningsmodellen ännu inte prövats fullt ut.
Riksarkivet har enligt den beslutade modellen också inrättat ett
förvaltningsråd för FGS. Medlemmarna i detta består förutom av
riksarkivarien, chefen för avdelningen för offentlig förvaltning (OFI)
och FGS-funktionen vid Riksarkivet av fem representanter från statliga
myndigheter, kommuner och landsting. Förvaltningsrådet har dock
ännu inte riktigt fått den roll som Riksarkivet hade hoppats på inför
inrättandet av förvaltningsorganisationen. Detta främst gällande säkerställandet av behovet av utvecklingsresurser och finansiering för olika
framtagningsprojekt.
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De FGS:er som tas fram
på nationell nivå i
Sverige är inte nya
standarder utan grundar
sig på anpassningar eller
profiler av redan
befintliga internationella
standarder med en bred
användning. Riksarkivet
kan därför redan idag se
att en viktig del i arbetet
med FGS:er kommer att
vara att anpassa de
svenska
förvaltningsgemensamma
specifikationerna (FGS)
efter de
Common Specifications
(CS) som tas fram inom
EU. Det är inte minst
Figur 2. Anpassning av de svenska FGS:erna.
nödvändigt för att
svenska organisationer i framtiden ska kunna utbyta information med
organisationer i Europa. Arbetet med CS:er inom EU kommer
antagligen även att leda till att utvecklingen av de svenska FGS:erna i
många fall kommer att förenklas och gå fortare. Riksarkivet ser därför
deltagandet i internationella arbetsgrupper och projekt som en
grundläggande förutsättning för arbetet med att utveckla FGS:er.
4. Översynen av utvecklingen och förvaltningen av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna
I arbetet med översynen av hur utvecklingen och förvaltningen av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna kan förenklas och
effektiviseras har Riksarkivet bland annat anlitat en extern konsult.
Denna har tagit fram ett underlag till översynen som grundar sig på en
genomgång av det befintliga material såsom styrdokument,
vägledningar och mallar som Riksarkivet har tagit fram för arbetet med
att utveckla och förvalta FGS:er. Det grundar sig också på ett antal
intervjuer som konsulten genomfört med representanter från pågående
framtagningsprojekt för FGS:er samt en workshop som genomförts
med medarbetare internt på Riksarkivet tillsammans med medarbetare
från Statens Servicecenter. Uppdraget genomfördes mellan den 15
februari och den 18 april 2018 (RA 21-2018/1778).
Slutsatserna från översynen är att det redan i dag finns en god grund
för arbetet med att utveckla och förvalta de förvaltningsgemensamma
specifikationerna. Riksarkivet besitter relevant kompetens och det har
tagits fram både fungerande arbetsmetoder och vägledningar för
arbetet. Det finns dessutom ett väldigt stort intresse för frågan inom
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den offentliga förvaltningen. Däremot finns det en problematik i
samband med statsförvaltningens övergripande styrning av arbetet.
Samtidigt finns det en betydande resursbrist både hos Riksarkivet och
hos de organisationer i den offentliga förvaltningen som driver
framtagningsprojekten, vilket begränsar möjligheterna att påskynda
framtagningstakten för de förvaltningsgemensamma specifikationerna.
Riksarkivet har tidigare genomfört en översyn av den övergripande
dokumentstrukturen för de dokument som tagits fram för arbetet med
FGS:er. Översynen innefattade även att undersöka ändamålsenligheten
beträffande innehåll och struktur i själva dokumenten samt för den
information som finns publicerad om FGS:er på riksarkivet.se. Även
denna undersökning baserades till stor del på intervjuer. Översynen
genomfördes under tidsperioden oktober till december 2017 (RA 212017/11685).
Slutsatser från denna översyn blev kortfattat att den mesta information
som är relevant för arbetet med utveckling och förvaltning av de
förvaltningsgemensamma specifikationerna finns framtagen i
dagsläget. Däremot bör denna information i viss mån omstruktureras
och förtydligas för att till fullo kunna nå de olika målgrupper som har
behov av att kunna tillgodogöra sig informationen.
4.1 Planering och utveckling av FGS:er

Nyttan med FGS:er behöver också kommuniceras tydligare till
beslutsfattare och myndighetsledningar. Det behöver också från
centralt håll i statsförvaltningen pekas ut vilka myndigheter som ska
samverka vid framtagandet av specifika FGS:er. Detta skulle kunna
ske genom att de utpekade myndigheterna, under ledning av
Riksarkivet, bedriver framtagningsarbeten av FGS:er inom ramen för
exempelvis olika regeringsuppdrag. Samtidigt som ett sådant
förfarande förutsätter att det inom de olika uppdragen även avsätts
resurser för arbetet med att ta fram FGS:er så skulle det säkerställa att
det finns tydliga krav på att fullfölja och återrapportera arbetet.
Riksarkivet föreslår därför att alla utvecklingsprojekt framöver leds av
Riksarkivet och att de olika sektorsmyndigheterna som har
kompetensen inom de aktuella informationstyperna ingår i arbetet. En
förutsättning för detta är att Riksarkivet får ett formellt mandat genom
sin instruktion samt att man tillförs ytterligare resurser i form av fyra
till fem (4-5) tjänster utöver de befintliga tre (3) tjänsterna inom FGSfunktionen.
En annan viktig förutsättning för arbetet är att det inom
statsförvaltningen råder en samsyn kring hur förvaltningsgemensamma
utbytesformat ska utvecklas och förvaltas. Det är därför viktigt att
uppdragsgivningen sker samordnat så att man kan undvika att det sker
parallella utvecklingsarbeten. I dag finns det ett flertal exempel där
olika myndigheter fått i uppdrag att ta fram specifikationer för
informationsutbyten men där arbetet inte kopplats ihop med
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Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer. Ett
aktuellt exempel är de båda uppdragen, Uppdrag om säker och effektiv
tillgång till grunddata (Fi2018/02149/DF) och Uppdrag om ett säkert
och effektivt elektroniskt informationsutbyte (Fi2018/02150/DF) som
regeringen givit till ett antal myndigheter för att för att öka
standardiseringen av grunddata och göra informationsutbytet i offentlig
sektor säkrare och mer effektivt. Ett samordnat arbete skulle kunna
resultera i sådana utbytesformat som tas fram inom ramen för
Riksarkivets arbete med FGS:er.
Ett bra exempel på ett samordnat arbetssätt som bör lyftas fram i detta
sammanhang är den nationella geodatastrategin som togs fram av
Lantmäteriet under 2016. I denna ingår det bland annat att det ska tas
fram en förvaltningsgemensam specifikation för geodata i samverkan
med Riksarkivet. Ett framtagningsprojekt med representanter från
Sveriges geologiska undersökningar, Lantmäteriet och Sjöfartsverket
har nu startats och har fått ett projektdirektiv från Riksarkivet. Arbetet i
projektet kommer att bedrivas koordinerat med övriga aktiviteter inom
den nationella Geodatastrategin varpå man även säkrat resurser
gällande såväl ekonomi som kompetenser för projektet.
4.2 Förvaltning av FGS:er

Det har ännu inte tagits fram särskilt många FGS:er och det är heller
inte särskilt många organisationer i den offentliga förvaltningen som
har börjat använda de befintliga FGS:erna i sina verksamheter. Det är
hittills endast ett fåtal mindre problemrapporter och ändringsförslag
som har inkommit till Riksarkivet och dessa har endast resulterat i
mindre justeringar av de befintliga specifikationerna. Riksarkivet
därför kan konstatera att det är svårt att ta ställning till om den
förvaltningsmodell som tagits fram är den mest optimala då den ännu
inte har kunnat prövas fullt ut i praktiken.
Det går dock att anta att förvaltningsarbetet kommer att öka i takt med
antalet FGS:er som blir fastställda och med en ökad användning av
dem i den offentliga förvaltningen. Detta exempelvis när den
förvaltningsgemensamma e-arkivtjänsten för statliga myndigheter har
införts. Det är därför viktigt att förvaltningen av FGS:er även i
framtiden hanteras i en och samma organisation. Fördelarna med ett
samlat förvaltningsansvar är att det då blir tydlig för alla inom den
offentliga förvaltningen men även för systemleverantörerna var ansvar
et för FGS:erna ligger och vart man ska vända sig. Ett samlat ansvar
skapar också en enhetlighet i arbetssätten vid exempelvis revideringar
och versionshanteringar av specifikationerna. Den myndighet som får
ansvaret att förvalta FGS:erna ska dock vid behov kunna ta stöd av
externa kompetenser inom vissa sakområden.
Kopplat till den nuvarande förvaltningsorganisationen finns ett
förvaltningsråd som har till uppgift att fungera som ett beslutsstöd till
riksarkivarien i övergripande frågor om strategi, prioritering, planering
och budget samt medverka till att säkerställa behovet av
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utvecklingsresurser och finansiering. Riksarkivet anser att denna del av
förvaltningsorganisationen i dag varken har befogenheter eller
möjligheter att bidra med detta och att denna del av organisationen
måste förändras för att utvecklingsarbetet ska kunna förenklas och
effektiviseras.
Det föreslås därför att det nuvarande förvaltningsrådet avvecklas och
att framtida beslut och prioriteringar i stället fattas i samverkan mellan
Riksarkivet, DIGG och myndigheterna inom eSam. Det föreslås också
att Riksarkivet får en tydligare och mer operativ projektledarroll för
utvecklingsprojekten än i dag.
4.3 Organiseringen av arbetet

De fördelar som finns med dagens organisering av arbetet är att
Riksarkivet har en etablerad expertfunktion inom området. Dessutom
så finns det en väl utarbetad och dokumenterad grund för arbetet.
Riksarkivet har dessutom färdiga och upparbetade informationsvägar
för kommunikationen med FGS:ernas intressenter.
Riksarkivet vill framhålla att man i egenskap av statlig arkivmyndighet
anser sig vara den myndighet som är mest lämpad att sköta
förvaltningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna även i
framtiden. Detta då det i förvaltningsansvaret i förlängningen inte bara
torde ingå att förvalta de specifikationer som just för tillfället används i
den offentliga förvaltningen utan även att förvalta och bevara samtliga
äldre versioner av olika specifikationer samt specifikationer för
informationstyper som i framtiden kanske inte längre förekommer i
förvaltningen.
Som även tidigare har framhållits angående dagens organisering av
arbetet så är det ett problem att det i nuläget inte finns något
övergripande inriktningsbeslut med fastställda mål och prioriteringar
för vilka FGS:er som behöver tas fram inom den närmaste framtiden.
En bidragande orsak till detta är att det inte existerar något forum som
på ett effektivt sätt kan fånga upp den offentliga förvaltningens behov
av olika FGS:er. Därför behöver det framtida arbetet bedrivas mer
proaktivt både genom ytterligare informationsinsatser och genom
samverkan med andra organisationer såsom exempelvis eSam och
DIGG.
Det saknas i dag centrala medel för att driva framtagningsprojekt för
FGS:er något som i stor utsträckning även har påtalats vid de intervjuer
som har genomförts. Detta samtidigt som vare sig Riksarkivet eller
någon annan organisation inom den offentliga förvaltningen har
mandat att styra eller besluta om vilka FGS:er som ska tas fram och av
vem.
En ytterligare begränsning för utvecklingen av FGS:er i dag är att
Riksarkivet kan besluta om att tillsätta utvecklingsprojekt men
däremot inte påverka hur de som bedriver projektet kan säkerställa
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resurser för att genomföra uppdraget. I dag bedrivs
utvecklingsprojekten genom att de deltagarna ställer befintliga resurser
inom sina organisationer till förfogande. Detta resulterar i att
samordningen av arbetet försvåras och att utvecklingsarbetet ofta
fördröjs eftersom projektdeltagarna i perioder måste prioritera den
egna organisationens ordinarie arbetsuppgifter.
För att Riksarkivet ska kunna styra och leda utvecklingen och
förvaltningen av framtida FGS:er på ett effektivt sätt behöver dagens
organisation förstärkas med olika kompetenser bland annat inom
främjande, projektledning och utveckling.
Riksarkivet vill slutligen även framhålla att samarbetet med Statens
servicecenter avseende FGS:er kommer att behöva fortsätta även efter
att den förvaltningsgemensamma e-arkivtjänsten har tagits i drift. Detta
eftersom Statens Servicecenter kommer att ansvara för driften av earkivtjänsten och genom detta arbete även kommer att vara en viktig
part när det gäller att fånga upp behovet av FGS:er åtminstone bland
statliga myndigheter.
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Riksarkivarien

Datum
2017-05-19
Dnr RA 11-2016/12374

Kulturdepartementet
Finansdepartementet

Delredovisning av uppdrag om Förvaltningsgemensamma
specifikationer
Riksarkivet överlämnar härmed rapport enligt regeringsuppdrag i regleringsbrev för
budgetåret 2017 (Ku2016/02761/LS) om att redogöra för hur de
förvaltningsgemensamma specifikationerna utvecklats och används samt deras
framtida roll i den digitala förvaltningen.
Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström lko. Ärendet har
beretts av utredare Nora Liljeholm, funktionsansvarig Karin Bredenberg, utredare
Desiree Veschetti Holmgren och divisionschef Peter Sivervall, föredragande.

Peter Sivervall

1 (11)
Datum
2017-05-19

Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er
Uppdraget

Riksarkivet har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att i en delredovisning
redogöra för hur de förvaltningsgemensamma specifikationerna, FGS:er, utvecklats
och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen. Redovisningen ska
bl.a. innehålla en analys av de förvaltningsgemensamma specifikationernas främsta
intressenter, hinder vid utveckling och tillämpning, konsekvenser för förvaltningen,
samt ge förslag på lämpliga sätt att styra utveckling, förvaltning och tillämpning av
specifikationerna i syfte att dessa ska verka normerande och bidra till en effektiv
digital informationshantering.
I utarbetandet av denna rapport har Riksarkivet anlitat en extern part som genomfört
intervjuer av nyckelpersoner både internt och externt. Synpunkterna som framkom
har utgjort underlag till denna redovisning.
Delredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och
Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2017. Riksarkivet fick dock förlängd tid och
lämnar sin rapport den 22 maj 2017.
Riksarkivets sammanfattande slutsatser
Riksarkivets samlade bedömning är att det för att stärka den framtiden utvecklingen
och användningen av FGS:er finns fyra frågor som behöver hanteras:
 Tydligare styrning: För att snabbare kunna uppnå målet med och för att
stödja utvecklingen av den digitala infrastrukturen bör regeringen i sin
styrning av statliga myndigheter ställa tydliga och riktade krav.
 Tydligare förvaltningsansvar: För att kunna öka takten i arbetet med FGS:er
är det viktigt att så snart som möjligt fastställa var ansvaret för förvaltningen
av FGS:er för informationsutbyte ska ligga och vad ansvaret omfattar.
Riksarkivet anser att vi har lämpliga förutsättningar att ansvara för den
fortsatta förvaltningen av FGS:er.
 Stärkta resurser: En viktig förutsättning för att kunna öka takten i arbetet
med utvecklingen av FGS:er och främjandet av användningen av dessa är att
Riksarkivet eller den organisation som utses att ta förvaltningsansvaret
tillförs nödvändiga resurser i form av finansiella medel och de kompetenser
som krävs.
 Främjandeinsatser: För att nå ut till nya användare och andra målgrupper är
de som nås i dag, exempelvis utvecklingschefer, verksamhetsarkitekter,
leverantörer och kravställare krävs olika marknadsförings- och
främjandeinsatser.
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Bakgrund
Begreppet förvaltningsgemensamma specifikationer

I budgetpropositionen 2007 (prop. 2006/7:1) berörs standardiseringsfrågor inom eförvaltningen och där prioriteras följande:
Regeringen skall säkerställa att förvaltningen utvecklar gemensamma principer
för hur statlig registerinformation enklare skall kunna utbytas, samt att
myndigheter använder enhetliga format för övrig informationsöverföring och
kommunikation när det krävs. Vidare kommer regeringen att tillse att
statsförvaltningen i samverkan med kommuner och landsting utvecklar och
tillämpar förvaltningsgemensamma specifikationer för elektronisk identifiering,
signering, lagring samt sökning av elektroniska meddelanden och dokument.
Angelägna pilotprojekt som skall finansieras samordnat skall identifieras.
Regeringen skall utveckla former för en sådan finansiering samt fördela
samordningsansvar för dessa projekt. Uppföljningen och granskningen av
myndigheternas IT-baserade utvecklingsarbete skall stärkas.

Användningen av begreppet har sedan dess skiftat i betydelse, dock alltid med
utgångspunkten att IT-standarder i grunden handlar om att skapa förutsättningar för
samverkan inom förvaltningen och mellan olika aktörer i samhället.
I IT-standardiseringsutredningen, Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad
samordning av offentlig IT-standardisering, (SOU 2007:47), kap 6, ges en
beskrivning av utgångspunkterna för begreppet gemensamma specifikationer i eförvaltningen. Några viktiga punkter som tas upp om gemensamma specifikationer
är att de:





Så långt det är möjligt ska referera till andra självständiga och
frivilliga standarder.
Kan innebära särskilda anpassningar av existerande standarder för att
passa den svenska förvaltningens behov.
I formella standardiseringssammanhang när begreppet specifikation
används ses det som en beteckning på ett dokument som innehåller
standardliknande information utan att vara en beslutad standard.
I grunden är frivilliga men de kan ges styrande eller bindande status
genom hänvisning från andra dokument, t.ex. upphandlingsunderlag,
vägledningar eller föreskrifter.

Begreppet förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS, kan därför omfatta flera
utvecklingsområden. I denna rapport och när Riksarkivet använder begreppet avser
vi förvaltningsgemensamma specifikationer som syftar till att underlätta den
offentliga förvaltningens möjlighet att utbyta information på ett strukturerat sätt. En
FGS är en specifikation som beskriver hur man strukturerar information i ett
utbytesformat som möjliggör överföring av information till valfritt system, valfri etjänst, annan myndighet, mellan arkiv slutarkiv osv., samt identifiering av
informationen.
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Man kan se förvaltningsgemensamma specifikationer som grundläggande krav för
utbytesformat som används av hela den offentliga förvaltningen. I dag betraktas
FGS:er som en grundläggande beståndsdel i den nationella digitala infrastrukturen.
Bilden nedan visar i vilka sammanhang FGS:er för informationsutbyte är av
betydelse för att på ett enkelt och strukturerat sätt kunna flytta information till:






ett nytt system,
en annan förvaltning,
ett mellanarkiv (ex Statens servicecenters tjänst)
ett slutarkiv,
för tillgängliggörande och vidareutnyttjande genom publicering som
öppna data.

Redovisning av uppdraget
Intressenter
Målbilden är att förvaltningsgemensamma specifikationer ska vara till nytta för hela
den offentliga förvaltningen. Riksarkivet har valt att dela in intressenterna i två
grupper, intressenter av färdiga FGS:er och intressenter som deltar vid utvecklingen
av FGS:er. Till dessa kommer också övriga intressenter vilka kan ha en mängd olika
behov och nyttor. Bland dessa kan särskilt nämnas arrangörer av utbildningar inom
offentlig informationshantering i allmänhet och inom metadatahantering och
standardisering i synnerhet samt nationella och internationella utvecklingsprojekt.
Intressenter av färdiga FGS:er

Eftersom FGS:er utgör standardliknande metadatakrav ska de egentligen kunna
användas av alla som hanterar information, både offentliga och privata aktörer.
Riksarkivets FGS:er riktar sig dock främst till den offentliga förvaltningen i bred
bemärkelse, dvs. såväl statliga, som kommunala och landstingskommunala
myndigheter. Det är just detta breda fokusområde som utmärker FGS:er gentemot
andra krav och föreskrifter som enbart gäller för statliga myndigheter. FGS:erna
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innehåller därför inga fält som är specifika för överföring till Riksarkivet eller till
andra aktörer såsom Statens servicenter. Istället bör de ses som grundläggande
metadatakrav som kan kompletteras med uppgifter för särskilda informationstyper,
eller för särskild överföring. Gemensamma strukturer för all offentlig information
kan effektivisera och underlätta framställning och överföring av
verksamhetsinformation mellan olika system och aktörer och underlättar även
publicering av information för vidareutnyttjande.
Statens servicenter (SSC) pekas ut som en viktig intressent för Riksarkivets arbete
med FGS:er. Detta innebär att de har fått insyn i arbetet med framtagning av FGS:er
på ett särskilt sätt. Riksarkivet har medverkat i SSC:s kravställningsarbete och SSC
har fått se utkast till ännu inte beslutade FGS:er.
Utöver SSC ser Riksarkivet leverantörer och underleverantörer av såväl system som
tjänster inom offentlig informationshantering som viktiga intressenter. De behöver
följa arbetet med FGS:er, vara uppdaterade för att kunna kravställa och anpassa sina
tjänster och produkter till specifikationerna som tas fram.
Intressenter som deltar vid utvecklingen av FGS:er

En viktig intressentgrupp är de som deltar i utvecklingen av FGS:er. Dessa är aktörer
från hela den offentliga sektorn, exempelvis enskilda myndigheter eller grupper av
sådana, som ser behov av att utveckla nya FGS:er eller översyn av fastställda sådana.
Intressenter utanför Sverige

Riksarkivet har under flera år samarbetat med Norska Riksarkivet i
standardiseringsfrågor. Vilket resulterat att de har tagit fram en anpassad version av
den svenska FGS Paketstrukturen för norska förhållanden. Norska Riksarkivet har
nyligen presenterat en rapport i vilken standardiserade arkivöverföringsformat ses
som en av de viktigaste byggstenarna för informationsöverföring och den långsiktiga
informationsförsörjningen i offentliga förvaltningen.
EU-projektet EARK (European Archival Records and Knowledge Preservation)
använde FGS Paketstruktur som utgångspunkt för beskrivningar av
informationspaket, en för EU anpassad specifikation. Projektet EARK är avslutat
och resultatet i form av FGS-liknande specifikationer tas om hand av DLM Forum
Archival Standards Board (DAS Board) och vidareutveckling pågår. Liknande
användningar av FGS:erna kan därför bli aktuella. Riksarkivet deltar också i flera
arbeten på EU-nivå och där särskilt i Connecting Europe Facility, CEF. Av det
arbetet kan resultatet bli specifikationer liknande FGS:er på EU-nivå.
Dagens utveckling och förvaltning
På uppdrag av e-delegationen genomförde Riksarkivet en förstudie om e-arkiv och
e-diarium och överlämnade rapporten i början av 2011. I uppdraget ingick att utreda
om ett gemensamt verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium skulle säkerställa
förvaltningens långsiktiga informationsförsörjning.
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I rapporten föreslogs bland annat att Riksarkivet:





skulle leda ett arbete mot ett gemensamt verksamhetsstöd,
utarbeta förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) i samverkan
mellan statliga myndigheter och kommunala myndigheter, dessa
specifikationer ska kunna utgöra underlag tjänstebaserade lösningar,
samt
skulle ta ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och förvalta
specifikationerna.

Den 1 juni 2011 startades projektet e-arkiv och e-diarium (eARD). I projektet fick
utbytesformaten namnet Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och
utökade användningsområdet för specifikationerna från att enbart gälla
informationsöverföring till e-arkiv till att även gälla överföring av information
generellt mellan olika system. Denna förändring öppnade upp nya möjligheter och
gav FGS:erna för informationsutbyte ett större användningsområde. Projektet
avslutades 30 juni 2014 och levererade då ett antal underlag för fortsatt arbete med
att skapa färdiga FGS:er.
Från eARD-projektet överlämnades utkast till FGS:er och andra dokument som har
krävt bearbetning för att kunna användas som FGS:er för hela den offentliga
förvaltningen. I samband med redigeringsarbetet kunde konstateras att ett arbetssätt
som kräver en omarbetning av projektresultatet till en gemensamt godkänd och
användbar form är tidskrävande.
Vidare konstateras att även underlagen för FGS Personal (informationsstruktur för
överföring av personalinformation) och FGS Ärendehantering (informationsstruktur
för överföring av ärendehanterings-information) innebär ett omfattande arbete för att
dessa ska uppfylla de krav som den offentliga förvaltningen ställer.
Utarbetandet av FGS Arkivredovisning som ett stöd för framtagandet av earkivlösningen hos Statens servicecenter är prioriterat under 2017. Samtidigt pågår
ett arbete med att omarbeta FGS Ärendehantering. Utöver dessa två FGS:er finns det
ytterligare identifierade utvecklingsbehov, exempelvis FGS Personal vilken nu är
under utveckling.
Dagens förvaltningsorganisation

Riksarkivarien fattade 2014 beslut om att inrätta en förvaltningsorganisation (kallad
FGS-funktionen) för de förvaltningsgemensamma specifikationerna. FGSfunktionen inledde sitt arbete med att ta projektresultatet från eARD-projektet vidare
för att skapa fastslagna FGS:er. Arbetet med detta fortlöper.
Organisatoriskt är FGS-funktionen placerad på Riksarkivets avdelning för Offentlig
informationshantering (OFI), vid enheten för Utredning och utveckling (UTU). FGSfunktionen består av tre resurser; en expert inom metadataområdet som är funktionsoch processansvarig för FGS-arbetet, en expert inom metadataområdet samt en
samordnare/administratör.
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FGS-funktionen har i huvudsak i uppgift att:







samordna arbetet med förvaltning, revidering och utveckling av
FGS:er,
utgöra sekretariat för och föredra ärenden i Riksarkivets
förvaltningsråd för FGS:er,
upprätthålla kontakter med arbetsgrupper/projekt, referensgrupper
och övriga intressenter, nationellt och internationellt,
utgöra operativ beställare för tillsatta arbetsgrupper/projekt,
ansvara för utgivning och publicering av FGS:erna, samt
främja användningen av FGS:erna (information, rådgivning m.m.).

Som beslutsstöd i Riksarkivets arbete med att förvalta FGS:erna har ett
förvaltningsråd inrättats. Förvaltningsrådet behandlar övergripande strategi-,
planerings- budget- och prioriteringsfrågor, samt medverkar till att säkerställa
behovet av utvecklingsresurser och finansiering. Rådet består av representanter från
kommuner, landsting och statliga myndigheter som är inbjudna av riksarkivarien.
Att förvaltningsrådet har denna sammansättning baseras på att hela den offentliga
förvaltningen ska vara med i styrningen och arbetet. Ordförande för
förvaltningsrådet är riksarkivarien som även tar besluten.
Av de intervjuer som gjordes av en utomstående konsult framgick önskemål om att
det bör finnas politisk representation, att omformulera mandatet och att göra rådet
mer operativt.
Hinder och utvecklingsmöjligheter
Nuvarande uppdrag

Riksarkivet kan se att de hinder som upplevs vid utvecklingen och framtagningen av
FGS:er kan delas in i fyra kategorier: brister i resurser/kompetens, begränsade
utvecklingsresurser, oklarheter kring tillämpningen av FGS:er och Riksarkivets roll
vid förvaltningen av FGS:er.
I Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Riksarkivet (2017:4) anges att flera
intressenter anser att Riksarkivet tar för lång tid på sig att ta fram FGS:er.
Statskontoret skriver att de inte ser några formella hinder mot att Riksarkivet skulle
kunna öka takten i arbetet med att ta fram specifikationerna. Däremot anser
Statskontoret att Riksarkivets roll och uppdrag inom området e-förvaltning är oklart
vilket skapar osäkerhet i hur långt myndighetens uppdrag rörande FGS:er sträcker
sig.
Statskontoret framhåller samtidigt att Riksarkivet sannolikt kan vara ett bättre stöd
för myndigheterna även inom sin nuvarande roll. Men om Riksarkivet ska kunna
leva upp till den offentliga förvaltningens önskemål i fråga om utveckling av en
digital förvaltning bedömer Statskontoret att Riksarkivets roll och mandat behöver
förtydligas och eventuellt utökas.
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Liknade synpunkter framkom i Riksrevisionens granskning, Den offentliga
förvaltningens digitalisering (RiR 2016:14) som presenterades i juni 2016. I den
lyfter Riksrevisionen bland annat fram att det har varit oklart om Riksarkivets arbete
med FGS:er har baserats på ett uttryckligt uppdrag från regeringen. Det har delvis
förtydligats i Riksarkivets regleringsbrev för 2017, genom att Riksarkivet fått ett
uppdrag att arbeta med FGS:er under åren 2017 och 2018.
För närvarande fungerar FGS-funktionen vid Riksarkivet som en utvecklingsorganisation och inte som en förvaltningsorganisation enligt de beslutade
processerna. Skälet till det är att funktionen behövt inrikta sina insatser på att
vidareföra resultatet från eARD-projektet till FGS:er i enlighet med den av
Riksarkivet bestämda strukturen. Detta innebär att det ännu inte finns fullt
utvecklade rutiner för arbetet med nya FGS:er.
Samtidigt kan Riksarkivet konstatera att de idag beskrivna processerna är
omständliga och baserade på uppfattningen att det endast skulle finnas ett fåtal
FGS:er. För att underlätta arbetet har Riksarkivet tagit fram förklarande och
kompletterande anvisningar i form av en vägledning till vad myndigheten själv gör
och till hur en FGS tas fram.
Enligt Riksarkivets uppfattning och erfarenhet av utvecklingsarbetet hittills bör
utgångspunkt för den framtida organisationen vara att utvecklingen behöver ske,
med stöd av förvaltningsorganisationen, i särskilda projekt under ledning av den/de
myndigheter, kommun- och landstingskommunala myndigheter och andra aktörer
som kan informationen bäst. På så sätt nyttjas rätt kompetenser och den framtagna
FGS:en får bättre och rätt förankring i förvaltningen.
Utveckling av FGS:er

Utvecklingen av FGS:er liksom annan utveckling för främjande av en digital
förvaltning förutsätter ett nära samarbete mellan flera olika kompetenser, särskilt i
fråga om IT-arkitektur och informationsstruktur. Det innebär att flera myndigheter
och intressenter behöver delta med sina kompetenser. Samtidigt är utveckling av
FGS:er en relativt ny form av standardisering som kräver att det byggs upp nya
arbetsformer och erfarenhet kring hur man både använder och implementerar denna
typ av nationellt anpassad standard.
Dagens arbete med FGS:er utgår från de principer som angavs i ITstandardiseringsutredningen betänknade (SOU 2007:47) av vilken bland annat
framgår att standardisering så långt det är möjligt ska referera till andra självständiga
och frivilliga standarder och samtidigt kan innebära särskilda anpassningar av
existerande standarder för att passa den svenska förvaltningens behov. I bilden
nedan framgår nivåerna för arbetet med dagens FGS:er.
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Den nuvarande utvecklingen av FGS:er bygger på filformatet XML. Från
Riksarkivets sida ser vi emellertid inga hinder för att något annat format används
istället för XML. Om så sker är en grundläggande förutsättning att utvecklingsprojekten använder ett format som är kompatibelt och motsvarar kraven i och syftet
med de specifikationer som tagits fram för den svenska offentliga förvaltningen. I
den framtagna FGS:en måste också finnas ett regelverk som möjliggör validering av
att utbytesformatet.
Det har även framförts åsikter om att FGS:erna styr informationsstrukturerna på en
för detaljerad nivå för utbytesformat. Det arbetet, anser de som lämnat synpunkterna,
bör tas fram av respektive aktör på egen hand. Med ett sådant synsätt, dvs. att inte
hantera utbytesformaten i en gemensam specifikation, är det enligt Riksarkivet svårt
att nå målet med en gemensam uppsättning av FGS:er för hela den offentliga
förvaltningen.
Tillämpningen av FGS:er

Då antalet framtagna FGS:er är få är Riksarkivets erfarenhet kring hur dessa
tillämpas begränsad. De arbeten vi känner till är inom SKL, Kommunförbundet
Sydarkivera, Statens Servicecenter, Kungliga Biblioteket och några landsting.
Utöver det antar vi att det pågår implementering hos aktörer som vi dock inte fått
kännedom om.
Riksarkivet har emellertid kunnat konstatera att den offentliga förvaltningens behov
och krav är olika vilket ställer höga krav på ensning och generalisering för att hitta
den minsta gemensamma nämnaren. FGS:erna är avsedda för hela den offentliga
förvaltningen och är därför generellt hållna. På så sätt skapas frihet för användarna
att anpassa dessa med kompletterande krav i form av fler obligatoriska element och
användning av andra kompletterande fält och XML-scheman. Det enda kravet
Riksarkivet ställer är att förändringarna och kompletteringarna dokumenteras så att
det i efterhand går att förstå vad som gäller i denna aktuella tillämpning av FGS:en.
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Denna möjlighet till anpassning ses dock av vissa som ett hinder för att använda
FGS:erna. Deras önskemål är att allt ska vara klart för en export och överföring
direkt utan behov av anpassning innan genomförandet. En sådan allt-i-ett lösning
kan tyckas vara praktisk men den skulle medföra att varje framtagen FGS behöver
tillföras alla fält som samtliga aktörer i hela den offentliga förvaltningen behöver för
sin informationsstruktur så att ingen ska sakna någon typ av information.
Riksarkivet menar att en sådan hantering innebär att FGS:erna blir alltför omfattande
och tunga att hantera och med största sannolikhet inte heller blir användbara. Denna
utökning av fält bör istället ske i anpassningen av FGS:en till respektive aktörs
verksamhet.
För att kunna tillämpa en FGS krävs det att man har kunskap om hur man skapar en
informationsstruktur och hur man genomför import samt export av information.
Detta innebär att man behöver kunna lämpliga standarder och ha kunskap om hur de
ska tillämpas, exempel på en sådan standard är XML. Vidare förutsätts att
utvecklingsprojekten tillförs fler kompetenser än enbart teknisk sådan. Det krävs
bland annat sakkunskap om begrepp och då särskilt begrepp som används utanför
den egna yrkesrollen. Under den tid som arbetet med FGS:er pågått har Riksarkivet
även fått önskemål om att delta i utformningen av utbildningar för tillämpningen av
FGS:er och att ta fram kursmaterial som stöd för myndigheternas tillämpning.
Det finns också önskemål om att Riksarkivet ska tillhandahålla verktyg för att kunna
hantera exempelvis mappning mellan en databas och en FGS och paketering av
information. Vidare finns det önskemål om att all text som rör FGS:er ska vara på
engelska, dels för att dessa ska kunna implementeras av vem som helst men även för
att utbilda internationella studenter vid svenska lärosäten. Sådana insatser kräver
emellertid omfattande resurser som Riksarkivet idag saknar.
En orsak till att inte fler offentliga myndigheter tillämpar FGS:erna kan vara
uppfattningen att det är bäst att invänta att samtliga FGS:er som behövs ska vara på
plats innan man integrerar dessa i den egna informationsstrukturen. Då det just nu
endast finns en fastslagen FGS (Paketstruktur) innebär det att ett större genomslag
för användningen kan dröja. Riksarkivet erfarenhet är också att det, bland de olika
användargrupper och projektdeltagare som deltar i utveckling och genomförande,
saknas ett ensat språk och samsyn över vilket problem man avser att lösa. Det
resulterar ibland i att organisationen väljer att inte använda FGS:er.
Ett användningsområde för FGS:er är att den offentliga förvaltningen ska kunna
använda FGS:erna för kravställning i samband med upphandling av olika system och
tjänster för informationshantering. En förutsättning för att kunna kravställa på rätt
sätt är att den som upphandlar begreppsmässigt kan uttrycka hur befintliga och
kommande FGS:er är relevanta för hur det system som man avser att upphandla ska
användas och genomföras.
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Förvaltning av FGS:er

Riksarkivets roll är att förvalta framtagna FGS:er och främja användningen av dessa.
Som framgår ovan har denna roll fått stå tillbaka till förmån för arbete med
utveckling av de första FGS:erna. Vi ser fördelarna med en enhetlig och samordnad
förvaltning av alla framtagna FGS:er. I förvaltningsuppdraget ingår att underlätta för
användare att hitta och tillämpa relevanta FGS:er. Det är dock viktigt att understryka
att denna förvaltning inte innefattar de tillämpningar som tas fram för den egna
verksamheten.
Riksarkivet anser att den framtida rollen som förvaltningsorganisation behöver ses
över. Utgångspunkten för översynen bör vara en långsiktigt hållbar lösning.
Riksarkivet ser samtidigt att dagens resurser inte motsvarar behovet. Antalet
medarbetare kommer att behöva utökas i takt med att antalet FGS:er som förvaltas
ökar och att kompetensen hos dessa måste vara i samklang med de FGS:er som
förvaltas.
Konsekvenser för offentlig förvaltning

Idag utvecklas system för informationshantering hos många aktörer och det finns
många alternativa lösningar att välja mellan. Det innebär att olika egenutvecklade
import- respektive exportlösningar används i förvaltningen. Utvecklingen av dessa
lösningar kommer naturligtvis att utgå från användarens egna behov vid det aktuella
tillfället. Detta innebär att det saknas ett generellt sätt för att strukturera
informationen på vilket medför återkommande kostnader för att genomföra nya
applikationer för export och/eller import varje gång ett system byts ut och
information ska överföras.
Med utvecklingen och användningen av FGS:er har hela den offentliga förvaltningen
enats om ett gemensamt sätt att beskriva grundläggande informationsstrukturer som
kan anpassas för de egna behoven. En gemensam grundlösning (minsta
gemensamma nämnare) skapar samtidigt förutsättningar för en effektivare spridning,
användning och vidareutnyttjande av offentlig information. Vidare innebär
gemensamma krav på informationsstrukturer vid informationsöverföring lägre risker
för informationsförlust och lägre kostnader då behovet av anpassning av
informationsstrukturen kommer att vara begränsad.
Gemensamma FGS:er underlättar även för offentlig förvaltning då det tidigt går att
ställa krav på informationsutbyte och informationsstrukturering vid upphandling av
programvaror samt nyutveckling av programvaror.
Det oklara uppdraget och de ytterst begränsade resurser som finns tilldelade för
arbetet innebär att utvecklingen tar lång tid. Vidare är Riksarkivets möjligheter att
främja användningen av FGS:er begränsade. Nuvarande situation påverkar givetvis
de statliga myndigheternas och den offentliga förvaltningens möjligheter att
påskynda den egna utvecklingen och arbetet för att uppnå regeringens mål för den
digitala förvaltningen.
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Framtida utveckling och förvaltning av FGS:erna
Riksarkivets bedömning är att det för att stärka den framtiden utvecklingen och
användningen av FGS:er finns fyra frågor som behöver hanteras. Dessa är tydligare
styrning och förvaltningsansvar samt stärkta resurser och främjandeinsatser.
Tydligare styrning: Utvecklingen av FGS:er syftar till att främja digitaliseringen av
den offentliga förvaltningen genom att lägga grunden för gemensamma
informationsstrukturer som fungerar. Det är därför viktigt att dessa så långt som det
är möjligt är framtagna i samarbete inom hela den offentliga förvaltningen. Att
arbetet görs i samarbete och följer ett enhetligt arbetssätt behöver därför stödjas. Det
är också viktigt att för att kunna nyttja potentialen som finns i en samverkande
förvaltning begränsa möjligheten att skapa genvägar och egna lösningar.
För att snabbare kunna uppnå målet med och för att stödja utvecklingen av den
digitala infrastrukturen bör regeringen i sin styrning av statliga myndigheter ställa
tydliga och riktade krav. Det kan vara krav på att myndigheter vid utvecklingen av
den digitala förvaltningen använder lämpliga standarder och FGS:er. Det kan
exempelvis ingå som ett krav i särskilda uppdrag som riktar sig till myndigheter. Om
det inom ett område saknas lämpliga FGS:er kan kravet vara att som en del av
uppdraget ta fram nya FGS:er. Dessa ska kunna komma hela den offentliga
förvaltningen till gagn.
En annan möjlighet för regeringen är att i förordning (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte, lägga till bestämmelser som
fastställer att myndigheter vid digitalt utbyte och överföring av information ska
använda sig av framtagna förvaltningsgemensamma specifikationer. Utöver det
regleras att en utpekad myndighet ansvarar för förvaltningen av sådana
specifikationer. Riksarkivet menar att ju fler som samverkar vid utvecklingen och
användningen av gemensamt framtagna lösningar desto mer effektiv är
användningen av offentliga medel.
Tydligt förvaltningsansvar: De som idag behöver FGS:er och som deltagit i
utvecklingen av dessa signalerar att det finns behov av att öka takten i arbetet med
att utveckla och besluta FGS:er.
Som tidigare angetts bedömer Statskontoret och Riksrevisionen att Riksarkivets roll
och mandat är otydligt och därför behöver förtydligas och eventuellt utökas. Det är
en uppfattning som Riksarkivet även mött under arbetet med FGS:er. I
delbetänkandet om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:23)
beskrivs FGS:er som en viktig del i standardiseringen. Utredningen tar emellertid
inte ställning till en eventuell framtida förvaltning.
För att kunna öka takten i arbetet med FGS:er anser Riksarkivet att det är viktigt att
så snart som möjligt fastställa var ansvaret för förvaltningen av FGS:er för
informationsutbyte ska ligga och vad ansvaret omfattar. I det sammanhanget är det
viktigt att hänsyn tas till den upparbetade kompetens som finns i fråga om normering
av offentlig informationshantering och framtagning av FGS:er. Därför anser vi att
har lämpliga förutsättningar att ansvara för den fortsatta förvaltningen av FGS:er.
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Stärkta resurser: En viktig förutsättning för att kunna öka takten i arbetet med
utvecklingen av FGS:er och främjandet av användningen av dess är att Riksarkivet
eller den organisation som utses att ta förvaltningsansvaret tillförs nödvändiga
resurser i form av finansiella medel och de kompetenser som krävs.
Ett sätt att öka andelen myndigheter som kan delta i utvecklingsprojekt kan också
vara att den förvaltande organisationen tilldelas medel som kan användas för att
täcka gemensamma övergripande kostnader för ett framtagningsprojekt. Dessa
behöver därmed endast stå för sina egna direkta kostnader.
Främja utveckling: För att nå ut till nya användare och andra målgrupper är de som
nås i dag, exempelvis utvecklingschefer, verksamhetsarkitekter, leverantörer och
kravställare krävs olika marknadsförings- och främjandeinsatser. En av
nyckelfaktorerna för spridningen av FGS:er är utbildningsinsatser för hur dessa
användas. Det behöver därför tas fram en plan som beskriver vilka som behöver nås
och vilka insatser som är lämpliga för de olika grupperna samt vem som ska ansvara
för insatserna.

Karin Åström Iko
Riksarkivarie

Staben

Datum
2018-09-27
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Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv
Inför att arkivutredningen skulle tillsättas gjorde Riksarkivet i juni 2017 ett inspel
till Kulturdepartementet för att lyfta fram olika perspektiv. Riksarkivet framhöll då
att en avgörande framtidsfråga är att det finns en samlad syn på informationsförsörjningen1 i samhället. I denna promemoria vill vi belysa informationsförsörjning ur Riksarkivets perspektiv.
Sammanfattning

Det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället, där
reglering och strukturering av information inte sprids ut mellan flera aktörer
beroende på informationens typ och funktion, dvs om den är analog eller digital, om
den är offentlig eller privat, om den är öppen eller skyddad, eller om den är historisk
eller nyskapad.
Ett uppdelat ansvar för informationsförsörjningen medför stora risker:
 Informationens tillförlitlighet och användbarhet minskar om information
struktureras och dokumenteras på olika sätt, exempelvis försvåras
möjligheten att koppla ihop informationsmängder.
 För de som skapar information innebär det merkostnader och dubbelarbete
samt skapar otydligheter kring reglering och ansvar.
 Allmänhetens insyn och tillgång till information samt möjligheter för framtida
forskning begränsas.
 I slutändan riskerar vi att samhällsviktig information förloras och att
kulturarvet utarmas.
Riksarkivet reglerar framställning, hantering och bevarande av arkiv inom
statsförvaltningen och har ett ansvar för tillgängliggörande av arkiv. Därmed är vi
den aktör som har bäst förutsättningar för att ta ett större helhetsperspektiv på
samhällets långsiktiga informationsförsörjning.
Riksarkivets ansvar bör dock förtydligas genom modernisering av arkivregelverken
och genom ett utökat uppdrag till myndigheten. Tydliggörandet bör bl.a. omfatta
Riksarkivets ansvar gentemot enskilda arkivbildare (föreningar, organisationer och
företag som skapar information) samt övrig offentlig sektor, dvs. kommuner och
landsting.

1

Med begreppet informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den
information som de behöver.
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Arkivens betydelse

Arkiven har stor betydelse för tryckfrihet och offentlighet. I den nuvarande
arkivlagen anges att arkiven ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar,
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och även forskningens
behov.
Arkiven utgör en källa till vår historia, men ger oss också kunskaper och förståelse
om nuet och redskap att forma vår framtid. Arkiven stärker samhällets kunskapsutveckling, både individuellt och kollektivt, vilket ger oss ett omistligt och
gemensamt demokratiskt instrument.
Information från offentlig sektor utgör enligt arkivlagen det nationella kulturarvet
och ska bevaras. Men samhällsviktig information skapas inte bara inom offentlig
sektor utan även av enskilda aktörer, såsom föreningar, organisationer, företag och
av individer. Det kan vara information om samhällsviktiga funktioner, exempelvis
kärnkraft, miljödata och grunddata i olika former. Det kan också vara information
som tillkommer i privat sektor och som kan ha avgörande betydelse för den enskilde
individen, exempelvis skolbetyg, hälsodata och andra uppgifter som tillkommer
inom offentligt finansierad verksamhet i privat regi. Sådan information måste
bevaras och hållas tillgänglig.
Idag utnyttjas inte arkivens fulla potential. Det finns outforskade möjligheter att
vidareutnyttja information ur arkiven och skapa ny kunskap och smarta tjänster.
Värdet av att bevara och tillgängliggöra arkiven framgår också av de globala målen
och särskilt av mål 16.10 i Agenda 20302, som handlar om att säkerställa allmän
tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell
lagstiftning och internationella avtal. Även målen att främja rättssäkerheten på
nationell nivå (16.3) och bygga upp transparanta institutioner (16.6) berör de
demokratiska värden som arkiven och Riksarkivet står för.
Arkiven kan användas för att belysa det okända och ifrågasätta det kända. Att ta del
av arkivens innehåll innebär upplevelser som både kan roa och oroa, och när arkiv
berör oss kan det bidra till ökad vidsynthet och tolerans. Med tillgången till arkiv
följer makten att granska, utmana och förändra.
Helhetsperspektiv på informationsförsörjningen

Det digitaliserade samhället har förändrat informationsförsörjningens villkor i
grunden. Idag skapas oöverskådliga mängder av information och den som
framställer information måste göra rätt från början. Det ställer krav på gemensamma
regler, normer och infrastruktur för arkiv. Riksarkivet har ett övergripande ansvar
och ett mandat att styra över arkiv som skapas inom den statliga sektorn. Däremot
saknar vi möjligheter till överblick över arkiv utanför statlig förvaltning, dvs. arkiv
som skapas och förvaras hos föreningar, organisationer, företag, kommuner och
landsting. Det krävs samordning och en enhetlig reglering på nationell nivå som

2

Agenda 2030 är en handlingsplan för förändring mot ett hållbart samhälle, uppmärksammar bl.a.
informationsförsörjningens roll för samhällsutvecklingen.
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bidrar till att de enskilda arkiven tas om hand, blir kända och därmed kan användas
av alla. För Riksarkivet är det inte viktigt var information bevaras eller hos vem –
det viktiga är att den tas om hand på rätt sätt.
En effektiv informationsförsörjning förutsätter att det går att få en överblick över
vilka informationsresurser som finns i samhället. För att man ska kunna hitta
arkiven behövs ett verktyg där information om alla arkiv finns. Riksarkivet arbetar
för att den nationella arkivdatabasen, NAD, ska utvecklas till att bli denna
övergripande nationella infrastruktur för arkivinformation.
En effektiv digital förvaltning som möjliggör vidareutnyttjande av information
kräver också en god arkivvård, som innebär att informationen struktureras,
organiseras och dokumenteras enligt gällande regelverk. Det gör att offentliga
organ får kontroll över sin information. Den nuvarande arkivlagstiftningen (bl.a.
tryckfrihetsförordningens 2 kap och arkivlagen) behöver anpassas till nya
förutsättningar så att regelverken inte hindrar den digitala utvecklingen. Det finns
överlappande bestämmelser kring strukturering av information (föreskrifter från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och från Riksarkivet) och
dokumentation (OSL, PSI-lagen, GDPR och Riksarkivets föreskrifter3). Riksarkivet
arbetar genom främjande och samverkan med att skapa tydlighet för myndigheter
om vad som gäller.
Riksarkivets arbete med standardiserat informationsutbyte, förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) och öppna data, bidrar till en effektiv
förvaltning. Vi ser FGS:er som en grundläggande komponent i den nationella
digitala infrastrukturen (NDI).
Fyra dimensioner av informationsförsörjning

Riksarkivets perspektiv på informationsförsörjningen kan beskrivas utifrån fyra
dimensioner: skapa, bevara, tillgängliggöra och använda. Nedan beskrivs vad
Riksarkivets roll är i var och en av dessa dimensioner.
Skapa

Den första dimensionen är informationens tillkomst. Den som skapar information
kallas arkivbildare. Dessa finns överallt i samhället. Riksarkivets normerande,
främjande och kontrollerande arbete har avgörande betydelse för att informationen
ska kunna användas nu och i framtiden. Exempelvis är metadata, som styrs genom

3

4 kap, 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
11 § Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
4 kap, artikel 30, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
6 kap. Föreskrifter (RA-FS 2008:4) om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter samt
5 kap Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar
(upptagningar för automatiserad behandling).
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vårt normerande arbete en förutsättning för att information ska blir sökbar och
användbar både för verksamheten, men också för andra behov.
Bevara

Den andra dimensionen handlar om bevarande och omfattar åtgärder för att skydda,
vårda, konvertera och migrera information. Åtgärder som syftar till att bibehålla
informationens autenticitet, tillförlitlighet och sökbarhet nu och i framtiden.
Riksarkivet är expertmyndighet inom detta område och utfärdar även föreskrifter för
exempelvis bevarandeformat, som är styrande för myndigheter som bevarar sina
arkivbestånd själva.
Tillgängliggöra

Den tredje dimensionen illustrerar aktiva åtgärder för att underlätta användningen
av arkiv, en uppgift som tillkommer alla som förvaltar arkiv. Riksarkivet har en
viktig roll i att utveckla och tillhandahålla infrastrukturer, t.ex. NAD, som möjliggör
återsökning och interoperabilitet mellan olika arkiv. I Digitala forskarsalen har vi
publicerat 65,5 miljoner arkivhandlingar kostnadsfritt, och vi arbetar för att
mängden öppna data ska öka. Vi tillhandahåller också arkivinformation på förfrågan
genom ärendehandläggning och i läsesalar runt om i landet.
Använda

Information och arkiv är en resurs som får sitt värde genom användning. Den fjärde
och sista dimensionen innefattar alla andra dimensioner, dvs. att användning kan ske
när som helst i kedjan, både av den som har skapat informationen och av andra som
vill ta del av den. Riksarkivet uppmuntrar till användning för olika ändamål och
främjar kunskap om arkiven och om dessas innehåll genom olika lösningar och
pedagogiska verktyg, såväl digitala som genom programverksamhet.

Figur 1. Riksarkivets perspektiv på informationsförsörjningen. Av bilden framgår på vilket sätt
Riksarkivet kan påverka samhällets informationsförsörjning i de fyra olika dimensionerna.
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Riksarkivets övergripande mål
Riksarkivet jobbar mot tre övergripande mål: att arkiven är tillgängliga för alla, att
samhällets arkivinformation är säkrad och att vi är länken mellan dåtid, nutid och
framtid. Vårt helhetsperspektiv på informationsförsörjning speglas i vart och ett av
dessa mål.
1. Arkiven är tillgängliga för alla

I en globaliserad värld förväntar sig användarna att kunna använda arkiven, utan att
först behöva identifiera vem som förvarar informationen. Dagens teknik skapar
förväntningar på ett gränslöst användande och ger oss samtidigt förutsättningar och
möjligheter att infria och möta denna utmaning. Det ställer krav på ökad samverkan
mellan olika institutioner.
Riksarkivet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att informationen i
arkiven ska kunna användas av så många som möjligt, oberoende av tid och plats.
I den Nationella arkivdatabasen, NAD, publiceras information om arkiv och
samlingar hos Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och
föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera. NAD är nyckeln till
arkivinformation i Sverige och är en betydelsefull digital infrastruktur för forskning
och användning generellt. Riksarkivet satsar på att utveckla NAD och öka antalet
leverantörer in i systemet. Det gäller både information om arkiv som finns kvar hos
arkivbildarna och information om arkiv som är levererade till Riksarkivet.
Deltagande är idag frivilligt.
Förutom att Riksarkivet ökar takten på digitalisering av våra bestånd och publicerar
dessa i vår digitala forskarsal, deltar vi i uppbyggnaden av större digitala
informationsstrukturer. Exempel på sådana är Swe-Cens/SwedPop, Tora och SweClarin. Vi prioriterar infrastrukturer som har potential att kunna användas av många
och större forskningsfält.
2. Samhällets arkivinformation är säkrad

Förändringen som digitaliseringen innebär är historisk och kan jämföras med andra
stora samhällsomvälvningar såsom industrialiseringen. Skillnaden idag är den
snabba förändringstakten, mängderna av information och möjligheterna som
tekniken innebär, vilket kräver nya förhållningssätt och arbetssätt. Detta till trots är
grunderna fortfarande desamma, det vill säga struktursystem och metoder som kan
tillämpas oavsett när, var eller i vilken skepnad informationen än uppträder. Det
finns ingen väsensskild skillnad mellan analog och digital information. Det är
autenticiteten, spårbarheten och sökbarheten som är informationens natur, inte form
eller teknik.
En av utmaningarna är att arkiv alltmer har blivit ett gemensamt instrument för olika
användare. Det har blivit komplicerat att fästa informationen vid en källa när den
delas, förändras och kompletteras samtidigt av flera aktörer. Utvecklingen har
positiva effekter såsom effektivitet, snabbhet och samverkan och ett tydligt fokus på
medborgaren. Samtidigt har statsförvaltningens ansvar för bärande samhällsuppgifter flyttats till aktörer utanför den offentliga förvaltningen, vilket ger
konsekvenser för informationen.
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Som vi redan lyft fram skapas samhällsviktig information även utanför den statliga
sektorn, information exempelvis om kärnkraft och miljö. Det kan också vara
information som hanteras inom offentligt finansierad verksamhet i privat regi, hos
privata skolor, hälsovård eller andra aktörer. Det krävs ett ställningstagande som
förtydligar vad som ska betraktas som samhällsviktig information. Riksarkivet
måste få ett tydligare ansvar och ett utökat uppdrag genom bl.a. arkivlagstiftningen
och igenom vår instruktion. Det är nödvändigt att frågan utreds av arkivutredningen.
3. Vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid

Om hundra år kommer man att kunna läsa i arkiven om sådant som händer idag.
Liksom i gångna tider kommer krig och internationell storpolitik att ha lämnat sina
avtryck. Man kommer också att kunna hitta information om helt vanliga människor.
Dagens användare är otålig, förväntar sig snabb åtkomst till information och
kommer fortsatt att ställa nya krav på hur arkiven tillhandahålls. Utmaningen är för
Riksarkivet och andra aktörer är att förmågan att hantera förändring och att
samarbeta kring gemensamma lösningar inom digitalisering och digitalt
tillgängliggörande.
Det gäller också att skapa möjligheter för ett effektivt informationsutbyte mellan
myndigheter och organisationer.
De senaste årens framsteg inom artificiell intelligens, särskilt forskningsområdena
maskininlärning och neurala nätverk, har skapat förutsättningar att bearbeta stora
informationsmängder på nya sätt. Inom andra sektorer har detta möjliggjort bättre
söktjänster, effektivare beslutsstöd och en ökad digitalisering av arbetsprocesser
vilket även går att tillämpa inom arkivsektorn.
För Riksarkivet och samhället i stort, finns särskilt stor potential för automatiserad
transkribering genom handskriftsigenkänning (HTR) för text och bildklassificering
för bild och video. AI-området språkteknologi kan ge möjligheter vid digitalisering
av audiovisuellt material.
Riksarkivets 400-åriga verksamhet har alltid haft sikte mot framtiden. Vi värnar om
innehållet och skapar förutsättningar för bevarande och användning av arkiven för
kommande generationer i ett hållbart samhälle i ständig förändring.

