
Förvaltningsgemensamma 

specifikationer (FGS)

Jan Aspenfjäll & Tomas Wallin



Agenda

• Vad är en FGS?

• Blir det några FGS:er?

• Förvaltningsorganisationen

• Internationellt

• FGS Arkivredovisning

2



Vad är en FGS?
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Bakgrund

• 2001-2002 Arkiv för alla nu och i framtiden (SOU2002:78)

Arkivutredning av Kari Marklund

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

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

• 2014 FGS-funktionen
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Förvaltningsgemensamma specifikationer
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• Ska så långt det är möjligt referera till andra självständiga 

och frivilliga standarder.

• Kan innebära särskilda anpassningar av existerande 

standarder för att passa den svenska förvaltningens behov. 

• Begreppet specifikation används i formella 

standardiserings-sammanhang som beteckning på ett 

dokument som innehåller standardliknande information 

utan att vara en beslutad standard. 

• De förvaltningsgemensamma specifikationerna är i 

grunden frivilliga men de kan ges styrande eller bindande 

status genom hänvisning från andra dokument, t.ex. 

upphandlingsunderlag, vägledningar eller föreskrifter.

IT- standardiseringsutredningen (SOU 2007:47)



FGS stödjer informationens hela livscykel



Användningsområden

• Byte av system

• Utbyte av information

• Publicering av information

• Leverera information via e-tjänster

• Leverera information till arkiv

• Leverera information mellan arkiv

• Som krav vid upphandling
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Hur hänger olika FGS:er ihop?
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Införandeprojekt lokalt

• FGS:en går att använda direkt MEN FGS:en är avsedd 

att fungera för alla

• Så respektive användare behöver se om man har fler 

krav än vad som finns i FGS:en/:erna

• Utveckling av programvaror odyl tills dessa finns 

tillgängliga

• Dokumentera alla beslut!
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Fält som är 

specifika för en 

användare eller 

en myndighet osv.



Blir det några FGS:er?
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Färdigställda FGS:er

Bild från http://hitwallpaper.com

http://hitwallpaper.com/


I morgon (fast inget exakt datum…)

• Familjen FGS Arkivredovisning (FGS-funktionen)

• FGS Ärendehantering (FGS-funktionen)

• FGS Personal (FGS-funktionen)

• Familjen FGS Ekonomi (ESV leder)

• FGS Databas (Projekt med Riksarkivet som projektledare)

• FGS Livsmedelskontroll (Projekt med Sambruk som ledare) 

• FGS Utbildning (Fyrbodals kommunförbund)

• FGS Patientjournaler & Personakter (Kommunförbundet Sydarkivera)

• Inte ett FGS Projekt

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



Imorgon implementeras i samarbete

• Tanken är att FGS:er ska kunna användas av hela den offentliga 

förvaltningen. Därför sker arbetet med att ta fram dem gemensamt 

av representanter från både statliga, landstings- och kommunala 

myndigheter.

• En FGS tas fram när det saknas en FGS för en viss informationstyp 

och ett gemensamt utbytesformat efterfrågas av flera aktörer. En 

informationstyp kan sägas svara mot en viss mängd uppgifter ur en 

applikation eller en tillämpning.



Förvaltningsorganisation



Förvaltningsorganisationen

• En funktion inom Riksarkivets Avdelning för 
offentlig informationshantering (OFI), Enheten 
för Utredning och utveckling (UTU) med:

• En expert inom metadataområdet som är 
funktions- och processansvarig för FGS-arbetet

• En expert inom metadataområdet

• En utredare/samordnare

• Ett förvaltningsråd med en beredningsgrupp

• Arbetsgrupper/projekt efter behov

• Referensgrupper efter behov



Förvaltningsrådet

Karin Åström Iko, Riksarkivet

Anna Gillquist, SKL

Annika Bränström, Bolagsverket

Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms Universitet

Ulrika Gustafsson, Västerås Stad

Rikard Broddvall, SLL

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet

Karin Bredenberg, Riksarkivet (Funktionsansvarig)

Tomas Wallin, Riksarkivet

Peter Sivervall, Riksarkivet

• Fysiska möten 2 ggr/år. Vid behov 

där emellan kommer det att vara 

icke fysiska möten 

• Strategi

• Planering

• Budget 

• Prioritering

• Och beslutsstöd



Internationellt
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EARK

• Tog slut 31 januari 2017

• Tog fram utkast till specifikationer för:

• SIP, AIP och DIP

• Databas via SIARD

• Records management

• Lösa filer

• Geodata

• Tog fram flera programvaror för:

• Arkivering



DAS Board

• Startade 1 februari

• Frivillig grupp, 7 medlemmar

• Arbetar om utkast från EARK till CS:

• SIP, AIP och DIP

• Databas via SIARD

• Records management

• Lösa filer (?)

• Geodata

• Är med i förhandlingar om CEF – Connecting 
Europe Facility

• e-Arkiv kan bli ett EU-byggnadsblock då 
behövs det fler och andra specifikationer



Så vad händer?

• Besked om hur förhandlingarna 

om CEF gått under oktober

• Arbetet för DAS Board 

intensifieras (oavsett resultatet)

• Specifikationerna blir än mer 

spridda och avsedda för hela EU

• För FGS tillkommer en nivå i de 

fall en specifikation från DAS 

Board används (se bild)
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DAS Board 

tillhandahåller en EU 

specifikation

Endast nationell 

FGS finns tillgänglig



FGS Arkivredovisning



Bakgrund till FGS Arkivredovisning:

1. Identifierat behov, stor efterfrågan av en FGS Arkivredovisning inom den 

offentliga förvaltningen.

2. Genomförd inventering av arkivredovisningar samt föreskrifter och råd för 

arkivredovisning inom den offentliga förvaltningen.

3. Öppen remiss av framtagen version av FGS Arkivredovisning som 

besvarats av elva aktörer inom den offentliga förvaltningen.

4. Reviderad version av FGS Arkivredovisning färdig för testkörning.
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Utbytesformat för arkivredovisningsinformation

• Kan användas för överföring av 

arkivredovisningsinformation från ett elektroniskt 

system till ett annat. Exempelvis vid:

• Byte av arkivredovisningssystem.

• Överföring av arkivredovisningsinformation från 

ett verksamhetssystem till ett E-arkiv.

• Elektronisk publicering av 

arkivredovisningsinformation.
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FGS Arkivredovisning ska inte på något sätt ses som:

• En uttolkning eller ett förtydligande av Riksarkivets föreskrifter eller 

vägledning om arkivredovisning.

• En mall eller generell kravspecifikation för utformandet av 

arkivredovisningssystem, eller

• En checklista för vilken information som behöver finnas med vid 

leveranser av arkivredovisningsinformation till Riksarkivet. 
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FGS Arkivredovisning:

• Är endast till för att man på ett standardiserat sätt ska kunna strukturera 

arkivredovisningsinformation när den överförs mellan olika elektroniska system.

• Kan endast användas för överföring av redan befintlig arkivredovisningsinformation 

mellan redan befintliga elektroniska system.

• Hanterar bara den information som överförs och ska endast implementeras så att ett 

systems import- och exportfunktioner kan leverera respektive ta emot information i 

enlighet med specifikationen.

• Är en generell specifikation som bara innehåller element för den information som är 

vanligast förekommande i en arkivredovisning.  
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Familjen FGS Arkivredovisning består av:

• FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) som hanterar 

verksamhetsbaserad arkivredovisningsinformation, samt

• FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) som hanterar 

arkivredovisningsinformation enligt det allmänna arkivschemat.
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Dokument i Familjen FGS Arkivredovisning:

1. Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), 
FGS Arkivredovisning. 

2. FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad).

3. FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad), Tillägg.

4. FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat).

5. FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat), Tillägg.

6. Scheman, schematronregler och exempel i XML.
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Varför två specifikationer?

• Två väldigt olika sätt att redovisa arkiv som inte bör blandas i samma specifikation.

• För att underlätta användningen och för att underlätta vid framtida revideringar och 

uppdateringar av specifikationerna.

• Större delen av handlingarna i den offentliga förvaltningen är fortfarande förtecknade enligt 

det allmänna arkivschemat.

• Riksarkivets äldre specifikation för arkivredovisningsinformation enligt det allmänna 

arkivschemat (EAC beta och EAD 2002) från 2005 används fortfarande av flera aktörer och 

finns redan implementerad i flera arkivredovisningssystem.
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De båda specifikationerna är svenska anpassningar av 

de internationella utbytesformaten EAD och EAC.
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FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)

• EAC-CPF för att beskriva 
grundläggande information om 
arkivbildaren.

• EAD3 för att beskriva information om 
verksamheten och arkivet.

• Arkivredovisningen blir uppdelad i två 
olika XML-dokument ett för 
information om arkivbildaren och ett 
för information om verksamheten och 
arkivet.
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FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)

• EAC beta för att beskriva 
grundläggande information om 
arkivbildaren.

• EAD 2002 för att beskriva 
information om arkivet.

• Arkivredovisningen blir uppdelad i 
två olika XML-dokument ett för 
information om arkivbildaren och 
ett för information om arkivet.
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Att kombinera de båda specifikationerna.
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FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) för att beskriva 

arkivet och FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) för att 

beskriva arkivbildaren.

FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) för att beskriva 

arkivet och FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) för att 

beskriva arkivbildaren och verksamheten.



FGS Arkivredovisning i kombination med andra FGS:er
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FGS Arkivredovisning kan användas som den är.
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I kombination med FGS Paketstruktur
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I kombination med FGS Paketstruktur och en annan 

informationstypsspecifik FGS. 
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Publicering av FGS Arkivredovisning och 

kontaktuppgifter till FGS-funktionen.
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FGS Arkivredovisning kommer att 

publiceras på:

https://riksarkivet.se/fgs-dokument

Skriv till FGS-funktionen på:

ra-fgs@riksarkivet.se

Nyhetsbrev

Anmälan via hemsidan

https://riksarkivet.se/fgs-nyhetsbrev

mailto:ra-fgs@riksarkivet.se


Tack för uppmärksamheten!

Jan Aspenfjäll och Tomas Wallin

ra-fgs@riksarkivet.se


