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Remiss FGS Databas 

FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) 

 

Beskrivning av remissen 
• Remissen är öppen, vilket innebär att vem som helst kan besvara den. 
• Samtliga dokument som remissen omfattar går att hämta från https://riksarkivet.se/fgs-

remiss    
• Sista datum för att lämna svar på remissen är den 30:e september 2019. Svar som inkommer 

efter detta datum kommer inte att beaktas. 
• Remissvaret ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-

post till ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor 
om remissen. 

• En sammanställning av de inkomna remissvaren kommer efter att svarstiden har löpt ut att 
publiceras på https://riksarkivet.se/fgs-remiss Enskilda remissvar kommer inte att besvaras 
och åtgärder som vidtagits med anledning av svaren kommer inte att redovisas i 
sammanställningen. 

 

Bakgrund till förslaget 
Det föreliggande förslaget till FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) har tagits 
fram i ett projekt inom Riksarkivet med Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) som 
färdledare. FGS:en är en av två specifikationer som kommer att tas fram inom ramen för projektet. 
Den andra specifikationen som kommer att tas fram är FGS Databas (Alternativ 2, 
relationsdatabaser). Bakgrunden till framtagningen av de båda specifikationerna FGS:erna är ett 
identifierat behov av dem i den offentliga förvaltningen. Allt fler aktörer har uttryckt ett behov av 
FGS:er för databasinformation dels för överföring av information vid byte av verksamhetssystem, 
dels för överföring av databasinformation till e-arkiv. Statens servicecenter har även uttryckt vikten 
av FGS:er för databasinformation för sitt projekt med kravställning av en tjänst för ett e-arkiv. 

 

Ärendebeskrivning och motivering till förslaget 
Remissen innefattar förslaget till FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register). Denna 
specifikation bygger på det norska formatet ADDML och är en av två specifikationer som i framtiden 
kommer att ingå i familjen FGS Databas. Den andra specifikationen är en FGS Databas (Alternativ 2, 
relationsdatabaser ) som kommer att bygga på den schweiziska standarden SIARD. Framtagningen av 
FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser ) kommer att påbörjas så snart FGS Databas (Alternativ 
1, relationsdatabaser och register) har färdigställts.  

Uppdelningen i två separata specifikationer för databasinformation har gjorts dels för att underlätta 
användningen av dem, dels för att underlätta vid framtida revideringar och uppdateringar av 
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specifikationerna. Alternativen tas fram för att de båda är de-facto standarder. Samtidigt är de olika 
till sin karaktär och kan vara att föredra utifrån olika situationer och förutsättningar.  

 

 

Beslutsunderlag 
Remissen omfattar följande dokument: 

”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), FGS Databas” 

”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register)” 

”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register), Tillägg” 

 

Målgruppen för remissen är dels ansvariga för arkiv- och informationshanteringsfrågor, som till 
exempel arkivarier eller medarbetare med liknande kompetens (för bedömning av specifikationens 
materiella informationsinnehåll), dels tekniker (för bedömning av de tekniska delarna och 
specifikationens användbarhet). 

Remissen innehåller inga XML-scheman eller exempel då sådana kommer att tas fram först efter att 
remissomgången har genomförts.  

 

Remissvar 
Remissen innefattar FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) 

Remissvaret bör fokuseras på följande frågor: 

• Är texten i dokumentet ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) FGS 
Databas” begriplig, beskrivande och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller 
som saknas? 

• Är de element som finns beskrivna i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register)” tillräckliga för överföring av informationen i databaser? 
Vilka element saknas? 

• Är texten i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register)” 
begriplig, beskrivande och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som 
saknas? 

• Är texten i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register), Tillägg” 
begriplig, beskrivande och klargörande? Finns det delar som borde förtydligas eller som 
saknas? 

• Är de egendefinierade värdelistorna i dokumentet ”FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register) Tillägg” relevanta och begripliga? 
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