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Riksarkivets arbete med 
Förvaltningsgemensamma specifikationer
• 2001-2002 Arkiv för alla nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Arkivutredning av Kari Marklund Landshövding Norrbottens län

• 2004-2006 LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande)

• 2012-2014 e-arkiv och e-diarium projektet (eARD-projektet)

• 2014 FGS-funktionen (Förvaltningsorganisationen för FGS)
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De FGS:er som beslutas och förvaltas av 
Riksarkivet
• Förvaltningsgemensamma utbytesformat för informationsöverföringar mellan olika 

elektroniska system.

• Hanterar endast hur informationen på standardiserat sätt ska struktureras när den överförs 
mellan olika elektroniska system.

• Hanterar bara den information som överförs och ska endast implementeras genom att 
elektroniska systems import- och exportfunktioner kan leverera respektive ta emot information 
i enlighet med specifikationerna.   

• Är generella specifikationer som bara innehåller element för den information som är vanligast 
förekommande för respektive informationstyp.
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Syftet med FGS:erna:

• Underlätta informationsutbytet och bidra till en ökad interoperabillitet mellan de elektroniska 
system som används inom den offentliga förvaltningen.

• Möjliggöra att information kan flyttas strukturerat på ett standardiserat sätt under 
informationens hela livscykel.

• Bidra till att säkerställa informationens autenticitet genom att all information överförs i 
samtliga led utan förluster.
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Fördelar med att använda FGS:er
• För den offentliga förvaltningen i stort. 

- Bidrar till interoperabilliteten mellan de olika elektroniska system som används inom den 
offentliga förvaltningen.

- Underlättar svenska organisationers informationsutbyte med organisationer utanför 
landets gränser. 

• För den enskilda organisationen
- Förenkla organisationens informationsutbyten såväl internt som externt.
- Ekonomiska besparingar exempelvis då inga konverteringar kommer att behövas när man 
byter verksamhetssystem.
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Pågående Arbete

7



Formellt uppdrag genom Riksarkivets regleringsbrev för 2017

• Riksarkivet ska under 2017 och 2018 i samråd med SSC arbeta med utveckling av 
förvaltningsgemensamma specifikationer i första hand för statliga myndigheter. 
Detta i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till 
en gemensam e-arkivtjänst.

• Två delredovisningar för uppdraget har lämnats in till regeringskansliet i enlighet 
med regleringsbreven för 2017 och 2018. Dessa finns publicerade på: 
https://riksarkivet.se/fgs-earkiv. 

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2019.
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FGS:er att ta fram av FGS-funktionen inom ramen för 
uppdraget i Riksarkivets regleringsbrev

• Familjen FGS Arkivredovisning (FGS-funktionen)
- FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)
- FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)

• FGS Ärendehantering

• FGS Personal
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I dag färdigställda och beslutade FGS:er

• FGS Paketstruktur (FGS-funktionen)

• Familjen FGS Arkivredovisning (FGS-funktionen)
- FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)
- FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)



FGS:er som kommer att färdigställas innan utgången av 
2018

• FGS Ärendehantering (FGS-funktionen)

• FGS Personal (FGS-funktionen)
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I morgon (fast inget exakt datum…)
• Familjen FGS Ekonomi (ESV)
• FGS Databas (Riksarkivet)
• FGS Livsmedelskontroll (Sambruk) 
• Familjen FGS Utbildningsinformation (Färdledare saknas)
• FGS Patientjournaler & Personakter (Färdledare saknas)
• FGS Geodata (SGU)
• FGS Forskningsinformation (SLU)
• Inte ett FGS Projekt

• Framtagande av utökning till FGS Ärendehantering med bygglov, projektet 
”Får jag lov” (Boverket)



FGS Ärendehantering?
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FGS Ärendehantering version 1.0

• Arbetet med att färdigställa specifikationen pågår

• Kommer att beslutas innan utgången av 2018

• Kommer i stort att se ut som eArd-projektets utkast till FGS för 
ärendehanteringsinformation

• Ingen ny remiss- eller testomgång kommer att ske då sådana redan 
genomförts inom ramen för eArd-projektet
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FGS Personal?
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FGS Personal version
• Ett utkast till FGS Personal skickades ut som en öppen remiss under våren 

2018

• 7 inkomna svar på remissen (6 statliga myndigheter och 1 kommun). 

• Specifikationen omarbetas just nu efter sammanställningen av remissvaren. 

• Kommer att läggas ut för test under oktober 2018.

• Öppet för alla som vill att testa.
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Uppbyggnaden av FGS Personal
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FGS-funktionens arbetar även med 
• Omstrukturering av informationen på 

webbsidor samt i styrande och vägledande 
dokument om FGS:er.

• 2 extra resurser inom kommunikation till FGS-
funktionen under hösten 2018.

• Deltar i arbetet med Common specifikations 
(CS) inom DILCIS board.

• Deltar i arbetet med att starta upp 
byggnadsblocket för e-arkivering inom 
Connecting Europé Facillity (CEF).



Tack för uppmärksamheten!

Tomas Wallin

Skriv till FGS-funktionen på:
ra-fgs@riksarkivet.se

Nyhetsbrev
Anmälan via hemsidan

https://riksarkivet.se/fgs-nyhetsbrev

mailto:ra-fgs@riksarkivet.se
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