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Abstract 
Denna studie ämnar undersöka begreppet förvaltningsgemensamma specifikationer och dess 
nyttor och effektivitetspåverkan i offentliga organisationer. Regeringens mål är att Sverige 
ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter och FGS:er är ett steg 
på vägen.  
 
Öppna riktade intervjuer med respondenter som är insatta i arbetet med FGS:er har 
genomförts för att få fram ett kvalitativt resultat av studien. Denna information analyserades 
för att upptäcka det som respondenter upplever som effektivitetsvinster och nyttor i arbetet 
med FGS:er. Vidare analyseras vad respondenterna anser som viktigt för den fortsatta 
utvecklingen av FGS:er, vilka utmaningar som finns i framtagningsprojekten och hur 
framtiden för FGS:er kommer se ut.  
 
Slutsatserna är att FGS:er påverkar effektiviteten positivt i de organisationer som använder 
dem. De som använder sig av FGS:er ser många nyttor i och med användandet. Vidare 
beskrivs faktorer som anses viktiga för framgång i fortsatt utveckling av FGS:er och FGS:ers 
framtid. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens 
möjligheter (Anderson et al. 2016) och därför är e-förvaltning aktuellt i dagens samhälle. E-
förvaltning ska leda till effektivitet i de områden där de implementeras. E-förvaltning är en 
datorisering av offentliga organisationer och innebär implementering av olika elektroniska 
tjänster (Datainspektionen u.å.). E-förvaltning definieras enligt Commission of the European 
Communities som ”Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 
informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och 
nya kompetenser” (Commission of the European Communities 2003, s.7).  

 
Utgångspunkten för arbetet med e-förvaltning i Sverige är att offentliga organisationer ska 
tillhandahålla en funktionell och kostnadseffektiv service som uppfyller de krav som kommer 
från privatpersoner och företag (SOU 2011:67). Inom e-förvaltning placeras ett stort fokus på 
digitala arkiv, även kallade e-arkiv, som ska vara gemensamma för myndigheter i Sverige 
(Anderson et al. 2016) och även över landsgränserna till länder inom Europa (E-ARK u.å).  
 
Myndigheters arbete utgår ofta från arkiv. Offentliga arkiv har hanterats efter principer som 
togs fram under det förra seklet vilket har lett till ett ökat intresse för att diskutera dessa 
traditionella idéer och modeller, både inom och utanför Sveriges gränser. Enligt den svenska 
regeringens vision ska offentliga e-tjänsters tillgänglighet och användbarhet öka tillsammans 
med att förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information förbättras (Anderson 
et al. 2016). Målen är vidare att Sverige genom sin utveckling av e-förvaltning ska bidra till 
att Europeiska Unionen är världens mest konkurrenskraftiga ekonomi och att Sverige ska ha 
en ledande position gällande elektronisk förvaltning (Prop. 2006/07:1).  
 
Regeringskansliet och Statskontoret har identifierat ett behov av att kunna använda 
gemensamma beskrivningar för utvecklingen av infrastrukturella tjänster, däribland 
elektronisk lagring och sökning av elektroniska meddelanden och dokument (Prop. 
2006/07:1). Dessa tjänster ska användas för att uppnå en teknisk, semantisk, organisatorisk 
och rättslig interoperabilitet. Med interoperabilitet menas olika systems förmågor att utbyta 
information med varandra. Dessa gemensamma beskrivningar kallas för 
förvaltningsgemensamma specifikationer, förkortat FGS. En FGS är ett utbytesformat för 
information. Det innebär att myndigheter, kommuner och landsting ska kunna använda sig av 
samma specifikationer vid införande av nya system (SOU 2007:47). Specifikationerna som 
tas fram ska användas som grund för de olika förvaltningarnas upphandlingar av e-tjänster för 
arkiv och diarium. De kan även ligga till grund för internt utvecklade tjänster (SOU 2011:67).  
Enligt budgetpropositionen ska dessa förvaltningsgemensamma specifikationer leda till ett 
mer effektivt informationsflöde inom och mellan myndigheter. De IT-investeringar som görs 
inom den statliga förvaltningen ska leda till en högre kostnadseffektivitet. Utvecklingen av 
den elektroniska förvaltningen ska leda till en ökad effektivitet tidsmässigt genom en 
minskning av tidskrävande moment (Prop. 2006/07:1).  
 
Kommunikationsmöjligheterna blir mer effektiva och därmed skapas bättre förutsättningar för 
ett långtgående samarbete och samordning av tjänster inom förvaltningen. Företag och 
medborgare förväntar sig att kunna läsa sina myndighetskontakter elektroniskt och 
sammanhållet. Det kräver åtgärder av flera myndigheter och medför behov av samordnade 
lösningar vilka FGS:er kan bidra med. Myndigheterna behöver samverka och organisera sig 
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(SOU 2011:67). Enligt Jan Aspenfjäll på Riksarkivet är det behövligt att påvisa nyttan av 
FGS:er i ett effektiviseringssammanhang1. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse kring hur FGS:er kan påverka offentliga 
organisationers effektivitet samt vilka andra nyttor FGS:er kan göra i sådana organisationer. 
Ytterligare ett syfte är att skapa förståelse kring vilka utmaningar som finns i utvecklandet av 
FGS:er och hur den förväntade framtiden för FGS:er ser ut. 
 
1.2.1 Undersökningsfrågor 
Hur effektiviseras arbetet i offentliga organisationer med hjälp av FGS:er?  
Vilka nyttor bidrar FGS:er med i offentliga organisationer? 
Vilka faktorer är viktiga för att utvecklingen av FGS:er ska fortsätta framåt? Vad spelar 
interoperabilitet och samverkan för roll? 
Vilka utmaningar finns det för den fortsatta utvecklingen av FGS:er och deras framtid? 
 
1.3 Målgrupp 
Den tilltänkta målgruppen är verksamheter som funderar på att implementera FGS:er i sin 
verksamhet och undrar över dess nyttor och effektivitetspåverkan.  
 
1.4 Metod 
 
1.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Valet av metod hänger till stor del på om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie som ska 
genomföras (Patel & Davidson 2011). Kvalitativa studier intresserar sig för meningar eller 
innebörden av fenomen. Verkligheten är komplex och med en kvalitativ metod går det att visa 
på komplexiteten som finns och analysera den (Alvehus 2013). Med en kvalitativ studie 
undersöks ett visst fenomens egenskaper och karaktärer. I en kvantitativ studie görs en 
mätning av något slag som ska resultera i ett ”sant” värde, ofta i form av ett siffervärde, som 
inte kan variera slumpmässigt (Patel & Davidson 2011). Det kvantitativa elementet är oftast 
inte helt frånvarande trots att det är en kvalitativ metod som används. Det kan till exempel 
vara intressant att se hur frekvent förekommande ett fenomen är eller om flera personer 
använder sig av samma begrepp och anekdoter när de talar om fenomenet. Den exakta 
frekvensen av hur ofta det förekommer är däremot mindre intressant (Alvehus 2013).  
 
FGS:er är ett fenomen och i uppsatsen analyseras hur effektivitet och nyttor påverkas i 
användandet av dem. Det krävs kvalitativa data för att undersöka hur FGS:ers egenskaper 
påverkar en offentlig organisations arbete. Det är människor som använder sig av FGS:er 
därför är det av intresse att se vad människor har för åsikter om och upplevelser av 
användandet av dem. 
 
1.4.2 Intervju som informationsinsamlingsmetod 
Intervjuer är ett effektivt redskap för att samla in information. Forskaren får genom sina 
respondenter reda på känslor, motiv, händelseförlopp och fenomen (Alvehus 2013). En väl 
genomförd intervju ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet. I kvalitativa 

                                                 
 
1 Enligt mail från Jan Aspenfjäll 2018-02-20 
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studier är syftet att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av ett fenomen eller att 
beskriva uppfattningar om ämnet i fråga (Patel & Davidson 2011). En väl genomförd intervju 
ska bidra med data som speglar vad respondenten uppfattar och upplever. Vad som är kritiskt 
för en intervju är att ställa rätt frågor så att rätt data kommer fram. För att genomföra en bra 
intervju krävs kunskaper inom ämnet intervjun handlar om, kunskaper om hur en intervju ska 
gå till och färdigheter i att skapa en dialog (Lantz 2007). Även Häger (2007) påtalar vikten av 
att vara inläst på det ämne intervjun handlar om och att inte ställa frågor som går att ta reda på 
egen hand. En intervju kan ske ansikte-mot-ansikte såväl som via röst- eller videobaserade 
kommunikationer, till exempel Skype. Enligt Alvehus (2013) går det mesta av forskningen 
som finns kring intervjuer att applicera på både intervjuer ansikte-mot-ansikte och intervjuer 
via telefon (Alvehus 2013). För att vara en bra intervjuare krävs ett genuint intresse och en 
förmåga att lyssna på respondenten. Ett genuint intresse kan visas genom ögonkontakt, icke-
verbal kommunikation och även genom verbal kommunikation (Dalen 2015).  
 
Två av de tre intervjuer som genomfördes i denna studie skedde ansikte-mot-ansikte. På 
grund av tidsbrist gick det inte att genomföra en av intervjuerna ansikte-mot-ansikte och den 
fick istället ske över telefon. Intervjuer ansikte-mot-ansikte är att föredra före en intervju över 
telefon även om mycket av forskningen som finns kring det kan appliceras på de båda. 
Eftersom den genomfördes i ett röstsamtal gick det inte att visa intresse genom ögonkontakt 
och icke-verbal kommunikation utan fick istället ske via verbal kommunikation. Anledningen 
till att en intervju genomfördes med två personer samtidigt på Riksarkivet var även det på 
grund av tidsbrist hos respondenterna. Efter intervjutillfällena har respondenterna fått 
kommentera och förtydliga materialet som används från intervjuerna i studien och ytterligare 
frågor som dykt upp i sammanställandet har ställts via mail.  
 
1.4.3 Öppen riktad intervju 
Intervjuer kan vara olika mycket strukturerade. I en öppen intervju, där det är en låg grad av 
strukturering, ställer intervjuaren en öppen fråga som respondenten får svara helt fritt kring. I 
en strukturerad intervju har intervjuaren förberett frågor som ställs i en förutbestämd ordning 
och respondenten får svara med i förväg bestämda svarsalternativ (Lantz 2007). Kvalitativa 
intervjuer har så gott som alltid en låg grad av strukturering. Med låg grad av strukturering 
menas att respondenten lämnas fri att besvara frågor med sina egna ord (Patel & Davidson 
2011). I en öppen eller i en riktad öppen intervju beskriver respondenten fritt sitt sätt att 
uppfatta något. Det innebär att personen i fråga kommer att beskriva sammanhang som denne 
anser är betydelsefulla för att förklara det som intervjun handlar om. I en riktad öppen intervju 
kan intervjuaren med en fråga visa i vilken riktning som respondenten ska svara (Lantz 2007). 
För att få öppna svar krävs öppna frågor (Häger 2007).  
 
Den öppna riktade intervjun förmodas vara den vanligaste formen av intervju, framför allt i 
uppsatser (Alvehus 2013). I en riktad öppen intervjuform söker intervjuaren kunskap om de 
kvaliteter som intervjuaren har definierat. Frågorna som ställs är breda men tillräckligt 
fokuserade för att respondenten ska hålla sig till de områden som intervjuaren är intresserad 
av. Den öppet riktade intervjun gör det möjligt att undersöka och analysera fram slutsatser om 
kvaliteter (Lantz 2007). Intervjuaren ställer ett fåtal öppna frågor och samtalet centreras kring 
bredare teman. Det är viktigt att ställa följdfrågor så att respondenten kan utveckla eller 
fördjupa sina svar (Alvehus 2013). En kvalitativ intervju kan generera olika sorters 
information. De kan ge nyanserade beskrivningar av företeelser eller lyfta fram något speciellt 
genom att fokusera på någon form av undantag. Både det allmänna och det specificerade kan 
vara med och skapa en fylligare bild av respondentens uppfattningar (Patel & Davidson 
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2011). Att bli intervjuad handlar inte om att stå till svars för något. Det innebär inte att 
intervjuaren ska vara opartisk eller passiv till vad som sägs. Att ifrågasätta något kan vara på 
sin plats (Alvehus 2013).  
 
Intervjuerna som genomförs är öppna riktade intervjuer. Intervjuerna har som mål att få fram 
information kring FGS:er och dess effektivitetspåverkan och nyttor. Fördelen med att använda 
en öppen riktad intervju är att respondenterna kan prata fritt kring ämnena men att intervjun 
går att styra i rätt riktning. Hade intervjuerna varit helt öppna hade fokuset kunnat hamna på 
andra ämnen kring FGS:er som inte är relevant i den här studien. Frågorna ställs i en 
förutbestämd ordning enligt intervjuguiderna (se bilaga 1) men respondenten får svara fritt 
kring frågorna. Om respondenten kommer in på ett ämne som enligt intervjuguiden ska tas 
upp senare i intervjun går det att frångå guiden och hoppa mellan de olika ämnena och 
frågorna. Intervjuerna har följts upp med frågor via mail om någonting behövde förtydligas 
eller förklaras mer djupgående.  
 
1.4.4 Urval 
I alla typer av undersökningar görs någon form av urval. Genomförs intervjuer är det av 
intresse att få tag på personer med vissa specifika erfarenheter och då genomförs ett 
strategiskt urval. Misstag som kan göras i den formen av urval är att urvalet blir för strategiskt 
(Alvehus 2013). Ett exempel är att i undersökningar om ledarskap är det inte bara intressant 
att intervjua chefer utan även de som är underordnade chefen som följer dennes ledarskap. 
Beroende på hur fyllig information som går att utvinna från de intervjuer som görs avgör om 
det uppnås en mättnad av information (Alvehus 2013). Materialet från intervjuerna ska ge 
tillräckligt med underlag för att kunna analyseras (Dalen 2015). En mättnad uppnås när ingen 
ny information kommer från intervjuerna. Urvalet måste matcha den problemformulering som 
uppsatsen ska besvara (Alvehus 2013).  
 
I urvalet av intervjupersoner har personer som är insatta i FGS:er kontaktats och förfrågats om 
de vill delta. Enligt en av respondenterna, Caspar Almalander, sprider sig kunskapen om 
FGS:er men för några år sedan när han försökte räkna hur många som var kunniga i ämnet 
kom han upp till tio personer. Därav har urvalet av intervjupersoner inte varit stort men de 
personer som intervjuats har varit mycket kunniga inom ämnet. Caspar Almalander är 
nationell e-arkivsamordnare vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och IT-arkivarie 
och stadsarkivarie vid Eskilstuna kommun. Han har hållit i föreläsningar om FGS:er sedan 
2011. Elin Jonsson är bevarandestrateg på kommunalförbundet Sydarkivera, ett förbund som 
bildades efter ett verksamhetsfall kring FGS:er för e-arkiv i Kronoberg och Blekinge. Jonsson 
har hand om den övergripande strategiska planeringen och samordningen av digitala 
arkivleveranser. Hon var även delaktig i projektet som ledde fram till att Sydarkivera 
bildades. Det skedde även en intervju med två personer vid FGS-funktionen på Riksarkivet, 
Jan Aspenfjäll och Tomas Wallin. Jan Aspenfjäll är utredare och metadataexpert och Tomas 
Wallin är utredare på FGS-funktionen som är en förvaltningsorganisation för FGS:er.  
 
1.5 Källkritik 
Informationen som återfinns i studiens teoretiska referensram kommer från forskningsartiklar, 
officiella hemsidor eller tryckta böcker. Patel och Davidson (2011) skriver att den fakta som 
presenteras måste vara ”sannolik”. För att kunna göra den bedömningen behöver ett kritiskt 
förhållningssätt finnas mot källorna. Faktorer att ta ställning till är bland annat vilket syfte 
upphovsmannen haft med dokumentet i fråga, vem upphovsmannen är, under vilka 
omständigheter dokumentet tillkommit och huruvida upphovsmannen är en person som har 
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god kännedom kring området eller inte. Det bör finnas med material som inte stödjer den egna 
idéen då det kan skapa en falsk bild av verkligheten. Fakta som påvisar något annat bör också 
tas med (Patel & Davidson 2011).  
 
I och med att fenomenet som diskuteras i denna uppsats är relativt nytt finns det begränsat 
med tidigare forskning. Den teoretiska referensramen bygger i stor utsträckning på 
beskrivningar och offentliga utredningar som har haft till syfte att sprida vetskapen om 
FGS:er och dess fördelar. Detta kan innebära att eventuell kritik mot FGS:er saknas i det 
använda materialet. För att reda ut huruvida det finns kritik mot FGS:er har respondenterna 
därför fått besvara frågor kring om de sett några negativa följder i användandet av FGS:er 
samt vad de ser som svårigheter i arbetet med dem. Informationen i den teoretiska 
referensramen kommer från offentliga handlingar hämtade från myndigheters webbsidor. 
Även sökningar i Karlstads universitetsbibliotek och Google Scholar har gjorts för 
inhämtande av information. Dessa sidor är pålitliga för inhämtning av information och 
rekommenderade av Karlstads universitet. 
 

1.6 Etik och moral  
En viktig del i forskningsetiken handlar om hur personerna som medverkar i forskningen får 
behandlas. Dessa personer ska i största möjliga mån skyddas från kränkningar eller skador i 
samband med forskning. Regler kring moral är inte något som bokstavligen beslutas om. 
Moral har inte heller en begränsad utsträckning till skillnad från en lag som är lagstadgad. 
Trots att någonting är lagligt går det att ifrågasätta om det är etiskt och moraliskt försvarbart. 
Vad som anses moraliskt rätt är öppet för diskussion (Vetenskapsrådet 2017).  
 
1.6.1 Anonymitet 
I vissa fall vill personer som blir intervjuade att deras identitet ska vara anonym. Svaren de 
ger kan då anonymiseras. Anonymisering eller avidentifiering kräver att det personen sagt inte 
kan kopplas till den på något sätt. Det kan till exempel innefatta att namn på personen som 
intervjuas eller företaget de arbetar för tas bort (Vetenskapsrådet 2017). Det kan bli 
problematiskt då informationen inte blir spårbar och därmed kan informationen anses mindre 
trovärdig (Vetenskapsrådet 2017; Dalen 2015). Forskaren måste även informera respondenter 
om att de har rätt till att vara anonyma och att deras svar i så fall inte kan kopplas till dem 
(Dalen 2015). 
 
Alla respondenter fick erbjudandet att vara anonyma innan intervjutillfället och även vid 
intervjutillfället men ingen av dem har haft det önskemålet. Samtliga gav sitt godkännande att 
nämna både dem och organisationerna de arbetar i vid namn i studien.  
 
1.6.2 Samtycke 
Det finns ett krav på samtycke (Vetenskapsrådet 2017). Personen som forskningen rör ska ha 
gett samtycke kring forskningen som avser honom eller henne (Dalen 2015). Samtycket ska 
ha getts utan påtryckningar eller vissa begränsningar. När en förfrågan om intervju skickas ut 
så ska personen som mottar förfrågningen få den informationen som behövs för att kunna ta 
ett beslut kring om denna vill medverka i intervjun eller inte. Den informationen bör innehålla 
vad syftet med intervjun är, vilka metoder som kommer att användas och hur resultatet 
kommer att presenteras (Vetenskapsrådet 2017).  
 
Vid intervjuförfrågan fick den potentiella respondenterna veta vad intervjun skulle handla om, 
vad syftet med intervjun var och vad informationen skulle användas till. Frågan om intervjun 
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kunde spelas in ställdes innan intervjutillfället och även vid intervjun om någon av 
respondenterna skulle ha ändrat sig i frågan. Vid intervjutillfället gicks syftet igenom igen. 
När sammanställningen från intervjun var gjord fick respondenterna ta del av vad som skrivits 
i studien från intervjuerna för att ge feedback och godkänna det som skrivits via mail.  
 
1.7 Grundläggande begrepp 
Kvalitativa nyttor: En nytta som mäts i andra index än pengar, till exempel nöjdare kunder 
eller förkortade ledtider (Päivärinta et al. 2014). 
Konvertering: ”Omvandling av filer (text, musik, foto, video etcetera) från ett format till ett 
annat, eller från analogt till digitalt” (Computer Sweden u.å).  
Leveransspecifikation: Innehåller krav som ställs på informationsleveransens omfattning 
(BIM Alliance u.å). 
Mappningsarbete: ”Hur element i en datamängd knyts till element i en annan datamängd. 
Kan översättas med sammanpassa, passa ihop” (Computer Sweden u.å). 
Punkt-till-punktintegration: Hur system integreras till varandra (Diskuterat med 
respondent). 
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2. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet redogörs för vad e-förvaltning innebär, vad FGS:er är för något och vad de 
har för roll inom e-förvaltning. Det redogörs även för begreppen effektivitet och nytta samt 
för ett verksamhetsfall i form av ett projekt för gemensamt e-arkiv där FGS:er användes. 
Kapitlet baseras främst på information från offentliga organisationer, offentliga handlingar 
och andra studier inom ämnet e-förvaltning.  
 
2.1 E-förvaltning 
E-förvaltning är ett verktyg för att produktiviteten och effektiviteten i offentlig förvaltning ska 
utvecklas och förbättras. E-förvaltning handlar om att utveckla den offentliga förvaltningen 
med hjälp av informations- och kommunikationsteknik kombinerat med organisations-, 
process- och kompetensutveckling (SOU 2011:67). De övergripande målen för e-
förvaltningen är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och 
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt en högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten. För att realisera de nyttor som e-förvaltning kan medföra krävs 
enligt SOU (2011:67) struktur, ett starkt ledarskap, resurser och finansiering. Inom vissa 
områden behöver anpassning av regler och lagar ske för att det ska finnas förutsättningar för 
utvecklingen (SOU 2011:67). Det finns en politisk strävan i Sverige och EU att koordinera 
regelverk för att göra det enklare att hantera offentlig information (Anderson et al. 2016). Det 
har gjorts omfattande investeringar kopplade till e-förvaltning och kraven är höga på att 
åstadkomma en fortsatt utveckling i effektiviseringen (SOU 2011:67).  
 
E-förvaltning betraktas som en universallösning på en rad olika problem som den offentliga 
sektorn i Sverige arbetar med. E-förvaltning handlar om att modernisera en vad som anses 
vara ineffektiv, byråkratisk och exkluderande förvaltning (Jansson 2013). E-förvaltning 
innebär mer än utveckling av administrativa verktyg i form av tekniska lösningar och bör 
snarare betraktas som en norm för hur en modern och legitim offentlig förvaltning ska 
organiseras i nutidens samhälle (Jansson 2013). Under 2000-talet har en satsning på reformer 
som ska vara både effektivitetshöjande och samverkansinriktad inletts i offentlig sektor. Då 
har strävan varit att frångå byråkrati och det har skett genom att förvaltningen har hämtat 
idéer om ledning och organisering från privat sektor (Löfdahl 2016).  
 
E-förvaltning är en förändringsprocess som berör de allra flesta kommunerna i Sverige även 
om de berörs i olika omfattning (Löfdahl 2016). Många invanda mönster utmanas på grund av 
digitaliseringen av samhället. Digitaliseringen påverkar vårt sätt att arbeta, kommunicera och 
organisera oss. I takt med att kommunikationsmöjligheterna blir effektivare skapas bättre 
förutsättningar för samarbete och samordning av olika tjänster inom förvaltning. För att 
åstadkomma detta krävs lösningar. För att skapa dessa lösningar krävs det att myndigheter 
samverkar eller organiserar sig (SOU 2011:67). Medborgare förväntar sig att elektroniska 
kanaler och mobiltjänster ska gå dem till mötes i den offentliga förvaltningen. Om några år är 
målet att möten öga-mot-öga eller kommunikation via papper bara ska ske i undantagsfall. 
Målet är vidare att digital kommunikation ska vara huvudkanalen i kommunikationen mellan 
offentliga organisationer och medborgare (Jansson 2013).  
 
Sätten att hantera och bevara information behöver förändras efter de tekniska och 
organisatoriska förändringarna som skett i samband med införandet av e-förvaltning. 
Förvaltningen vi har idag är på många plan uppbyggd efter en pappersadministration vilket 
leder till ett behov att anpassa arkivhanteringen. Digitaliseringen av pappersadministrationen 
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innebär att överföra fysiska papper till digital form (Anderson et al. 2016). Utvecklingen av e-
arkiven och organiseringen kring dem kräver en kontinuerlig anpassning. Hanteringen av 
information i digitala format kräver andra resurser och tillvägagångssätt än vad hanteringen 
av pappershandlingar gör. I och med pappersadministrationen har handlingar som ska 
arkiveras i regel flyttats fysiskt från arbetsrummet, mellan diverse mellanarkiv, med 
slutstation arkivmyndighet. Det digitala formatet kräver ingen fysisk förflyttning för att 
övergången ska göras (Anderson et al. 2016).  
 
2.2 FGS:er 
Arbetet med FGS:er leds av FGS-funktionen vid Riksarkivet. All framtagning och utveckling 
av FGS:er sker i samarbete med olika aktörer för att de ska kunna användas av alla som vill. 
2011 fick Riksarkivet i uppdrag av E-delegationen att leda ett arbete med inriktning mot 
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Projektet eARD, e-Arkiv och e-Diarium, 
startades upp och där togs det fram förslag för ett antal FGS:er (Riksarkivet 2018). Projektet 
avslutades 2014 (Riksarkivet 2016).  
 
Det arbetas även med e-förvaltning och gemensamma specifikationer internationellt. I Europa 
har ett pilotprojekt med namnet E-ARK, European Archival Records and Knowledge 
Preservation, genomförts där målet var att förbättra metodiken och tekniken för att kunna 
uppnå en mer konsekvent digital arkivering över Europa. I E-ARK har det testats en 
Europaöverskridande metodik för att kunna få tillgång till arkiv över landsgränserna. Vidare 
var målet att kunna bygga upp en infrastruktur för digital arkivering över EU (E-ARK u.å). E-
ARK har visat stort intresse för arbetet med FGS:er i Sverige (Riksarkivet 2018). 
 
I och med användandet av FGS:er skapas ett standardiserat sätt att utbyta och bevara 
information. Riksarkivet beskriver FGS:er som ”[…] krav på märkning och paketering av 
information vid överföring mellan olika verksamhetssystem och kan även användas för 
överföringar mellan verksamhetssystem och ett e-arkiv. De kan även användas som underlag 
för utveckling av e-tjänster.” (Riksarkivet 2018). 
 
Målet med FGS:er är att det ska vara enkelt att söka, återanvända och arkivera information 
hos offentliga myndigheter oavsett hur och var informationen lagras. Riksarkivet skriver att 
”Begreppet specifikation används i standardiseringssammanshang som en beteckning av ett 
dokument som innehåller standardliknande information utan att vara en beslutad standard” 
(Riksarkivet 2017, s.3). Vidare förklaras FGS:er som ”Väldefinierade utbytesformat som gör 
att informationen kan överföras mellan olika IT-system” (Riksarkivet 2017, s.5). FGS:erna är 
i grunden frivilliga men kan genom andra dokument, såsom föreskrifter eller 
upphandlingsunderlag, ges en bindande status. FGS:er kan användas av statliga myndigheter, 
kommuner, landsting och även kommersiella aktörer, för att utveckla, upphandla och 
tillhandahålla e-tjänster som i sin tur ska ge möjligheten att på ett säkert och effektivt sätt nå 
relevant information inom den offentliga sektorn oavsett vart den ligger lagrad (Riksarkivet 
2014b). 
 
De FGS:er som finns tillgängliga idag är FGS för paketstruktur som är en bas-FGS, FGS för 
arkivredovisning, FGS för ärendehantering och FGS för personalhantering. En FGS består av 
en introduktion, en specifikation som är en beskrivning i text, ett tillägg som innehåller bilder 
och värdelistor och ett XML-schema (Riksarkivet 2017). XML, Extensible Markup Language, 
är ett “markup”-språk för dokument som innehåller strukturerad information (Walsh 1998). 
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FGS:er är en standard som är framtagen för att förenkla överföringen av digital information 
mellan olika system. FGS:er beskriver hur information ska paketeras när information ska 
förflyttas från ett system till ett annat eller till ett e-arkiv. FGS:er kan tillämpas som underlag 
vid upphandling eller införande av systemlösningar så som e-arkiv, e-tjänster eller e-diarium. 
Överföring av digital information kan med hjälp av FGS:er göras till ett mellanarkiv, ett 
slutarkiv eller ett externt e-arkiv som till exempel en arkivmyndighets e-arkiv (Löfdahl 2016).   
 

 
Figur 1 FGS:ers funktion förr (Riksarkivet 2014b s.4) 
 
Tidigare såg användningen av FGS:er ut enligt figur 1, ett överföringsformat mellan 
verksamhetssystem och arkiv. Nu har användningsområdena utökats och FGS:er har blivit ett 
utbytesformat. Numera ser användningen ut enligt figur 2.  
 

 
Figur 2 FGS:ers funktion nu (Riksarkivet 2017, s.4). 
 
FGS:er utgör en viktig möjliggörare för digital arkivering och interoperabilitet, särskilt när 
funktionerna ska betjäna flera olika organisationer. FGS:ernas betydelse ökar i samband med 
att fler och fler informationsflöden ska vara möjliga att hantera över organisations- och 
verksamhetsgränser (Päivärinta et al. 2014). Vid anskaffningen av e-arkiv används ofta 
externa leverantörer vilket leder till ett kommunikationsproblem mellan leverantörer och 
myndigheter eftersom leverantörer saknar ett perspektiv för långsiktigt bevarande. För 
leverantörer gäller bara kommersiella intressen som inriktar sig mot nutid och inte framtid. 
Det går emot vad myndigheterna arbetar för i och med att e-arkiv ska kunna bevara 
handlingar långsiktigt (Löfdahl 2016).  
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2.3 Interoperabilitet och samverkan 
Interoperabilitet är förmågan för två eller flera system att utbyta och utnyttja varandras 
information (Computer Sweden u.å). Huvudsyftet med samordningen av IT-standardiseringen 
är att det finns ett behov av en förbättrad interoperabilitet mellan de olika system som finns i 
olika delar av den offentliga sektorn (SOU 2007:47). Det europeiska ramverket för 
interoperabilitet preciserar en miniminivå för alla medlemsländer. Medlemsländerna ska 
sedan vidareutveckla de nationella ramverken som utgör en grund för interoperabilitet över 
landsgränser. Det i sin tur skapar möjligheter för bättre offentliga e-tjänster på en EU-nivå 
(SOU 2011:67).  
 
Samverkan mellan myndigheter leder till en effektiviseringsmöjlighet. Att både samverka 
med andra myndigheter och att bedriva ett utvecklingsarbete inom organisationen kommer att 
vara till nytta för både medborgare och företag (SOU 2011:67). 2000-talet inleddes med en 
ökad satsning på samverkansinriktade reformer i offentliga organisationer. Ett exempel på en 
sådan samverkan är att ett antal kommuner i Värmland tillsammans bildade en 
kommunövergripande IT-nämnd för att använda ekonomiska resurser på ett mer effektivt sätt 
(Jansson 2013). Den nya utvecklingen av IT-strukturen som tilltagit sedan millennieskiftet 
kräver en organisation med central samordning för att säkerställa en standardiserad 
uppbyggnad och nätverk har som sagt skapats för att samverka myndigheter emellan (SOU 
2007:47). 
 
Samverkan lyfts fram som en av de främsta framgångsfaktorerna i arbetet med att skapa en 
bättre e-förvaltning. Samverkan kan ske på olika nivåer med olika målsättningar, till exempel 
kunskapsöverföring verksamheter emellan (Juell-Skielse 2015). Alla berörda parter behöver 
ha ett rättsligt stöd för den samverkan som krävs. Situationen av oförenliga regelverk eller ett 
oklart rättsläge är inte helt ovanliga. På den rättsliga nivån finns det också behov av att i 
förväg undvika att skapa regler och regelverk som motverkar interoperabilitet (SOU 2007:47). 
Av tradition har den offentliga förvaltningens olika enheter själva utformat, upphandlat och 
tillämpat egna IT-lösningar. Det har bidragit till en splittrad och dyr IT-infrastruktur som ofta 
leder till dubbelarbete. Det förhindrar även att lösningar kan återanvändas av andra 
myndigheter, landsting och kommuner. Ibland sker utveckling av IT-lösningar trots att det är 
otydligt vad det ska ge för nytta till användarna (SOU 2011:67).  
 
2.4 Verksamhetsfall e-arkiv Kronoberg/Blekinge 
Under åren 2013–2014 genomfördes ett projekt med syfte att etablera ett gemensamt e-arkiv 
och arkivorganisation i Kronobergs och Blekinge län. Projektet genomfördes tillsammans 
med eARD. Arbetet berörde 14 organisationer, varav 13 var kommuner och en var ett 
regionförbund (Päivärinta et al. 2014). Innan arbetet med e-arkiv behövde informationen som 
skulle sparas skrivas ut på papper. Det fanns ett uttalat behov av att kunna bevara 
informationen digitalt istället och det fanns ett stort antal system installerade hos de 
deltagande organisationerna. Det rörde sig om omkring 600 system varav de flesta inte var 
förberedda för digital arkivering eller konvertering. Det krävdes drastiska förändringar för att 
verksamheterna skulle kunna hantera ett e-arkiv och det fanns en stor potential för samverkan 
mellan flera kommuner (Päivärinta et al. 2014).  
 
I och med användandet av FGS:er kan gamla system fasas ut utan risk för 
informationsförluster (Päivärinta et al. 2014). Behovet av konvertering minskar mellan olika 
system då det istället finns ett standardiserat arkivformat. En ekonomisk nytta har också 
räknats fram i det aktuella fallet och beräkningen är att det sparas cirka 23 miljoner kronor 
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över tio år i verksamheten. Efter hand som arkivmyndigheten samlar in information kommer 
det skapas möjligheter för en förbättrad sökbarhet och tillgänglighet för externa användare. 
Det kommer bildas möjligheter att bygga upp förbättrade söktjänster för arkiverad 
information och bättre tjänster för att kunna beställa handlingar (Päivärinta et al. 2014).  
 
FGS:er möjliggjorde nyttor i arbetet med e-arkiven för Kronoberg/Blekinge (Päivärinta et al. 
2014). Nyttorna när det gäller förbättrade möjligheter för deltagande organisationer att få råd, 
stöd och en rättssäker informationshantering kan i högre grad förknippas med den 
gemensamma organisationen. De gemensamma specifikationerna är en möjliggörare för den 
gemensamma organisationen. Det blir en grund att samverka kring och kan användas som bas 
för att ställa krav i samband med en upphandling av nya system gällande möjligheter att 
arkivera på ett standardiserat sätt (Päivärinta et al. 2014).  
 
Utan användningen av FGS:er hade projektet fått en längre startsträcka för att kunna införa e-
arkiv då det hade behövts tas fram leveransspecifikationer. Päivärinta et al. (2014) menar att 
det innebär svårigheter att övertyga leverantörer om att anpassa verksamhetssystemen till en 
institutionsspecifik leveransspecifikation vilket skulle innebära en hög grad av manuellt 
arbete. Alternativet skulle vara att använda leverantörsspecifika leveransspecifikationer vilket 
i sin tur skulle inneburit samma svårigheter att ta emot information från ett system utanför 
produktfamiljen. I båda fallen skulle komplikationer uppstå om verksamheten i framtiden vill 
byta system eller ansluta nya organisationer till systemet (Päivärinta et al. 2014). Att skapa en 
gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv skulle inte vara realiserbart på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart om det inte fanns öppna gemensamma specifikationer 
(Päivärinta et al. 2014).  
 
Det går att realisera nyttor i sin verksamhet utan FGS:er och på sikt finns det möjlighet att 
uppnå ekonomiska nyttor genom att ta hand om information i systemoberoende format. Då 
kan organisationer avveckla de system som inte längre behövs och därmed förbättras system- 
och informationsstrukturen (Päivärinta et al. 2014). Däremot blir konsekvensen av att inte 
införa e-arkiv enligt Päivärinta et al. (2014) att organisationen skjuter problemen framför sig 
och informationen fortsätter att vara låst i ett systemberoende format. Det leder till kostnader 
som är svåröverskådliga vid systembyten och det finns en risk för informationsförlust när 
systemen utvecklas. Konsekvensen kan på sikt bli att det blir ännu dyrare att ta hand om 
informationen än att satsa på att hitta en lösning för e-arkiv (Päivärinta et al. 2014).  
 
2.5 Effektivitet 
Begreppet effektivitet härstammar ifrån ordet effektiv som i sin tur härstammar från ordet 
effekt. Effektivitet definieras enligt Nationalencyklopedin som ”prestationsförmåga, inom 
ekonomin förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat” 
(Nationalencyklopedin u.å). Olika organisationer ser på effektivitet på olika sätt och har 
därmed olika definitioner utifrån dess särskilda förutsättningar och mål (Ragneklint 2002). 
 
Ragneklint (2002) har skapat en tabell över hur olika forskare har definierat sitt perspektiv på 
ordet ”effektivitet” och nedan är ett listformat med urval av definitionerna: 
 

 Att göra rätt saker. Aronsson & Johansson (1991); Asubonteng Rivers & Glover 
(2000); Hjalmarsson et al., (1991); Östergren & Sahlin-Andersson (1998) 

 Att befinna sig i den optimala teknologifronten. Hjalmarsson et al. 1991 
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 God hushållning med resurserna, beaktande av service-, offentlighets- och 

rättssäkerhetskrav etc. MBA-S 
 Mänskliga prestationer x resurser. Aronsson & Johansson (1991) 
 Det beslutsfattarna är beredda att betala för. Anell & Norinder (2000) 
 Ekonomisk konkurrens. Almeida & Carlsson (1996) 
 Service, tillgänglighet. Enthoven (1990) 
 Graden av måluppfyllelse. Schneider (1983) 

(Ragneklint 2002, s.62) 
 
Även Beynon-Davies et al. (2009) definierar effektivitet på fler än ett sätt. Han delar upp det 
enligt följade: 
”Efficiacy”: I vilken utsträckning som ett system uppnår en avsedd förändring. 
”Efficiency”: I vilken utsträckning som ett system uppnår en avsedd förändring med minsta 
möjliga mängd resurser. 
”Effectiveness”: I vilken utsträckning som systemet bidrar till syftet som ett system på en 
högre nivå har.  
 
Utifrån urvalet från Ragneklints tabell framgår det att definitionen av effektivitet varierar och 
kan användas i olika sammanhang och syfta på olika saker. I den här studien definieras 
effektivitet och effektivitetsvinster i monetära och tidsmässiga former. Effektivitet betecknas 
som påverkan på hur lång tid olika moment tar och hur kostnader kan minskas med hjälp av 
FGS:er. Eftersom det finns många sätt att tolka och använda begreppet effektivitet går det att 
diskutera valet som görs i den här uppsatsen. Den närmaste förklaringen av hur effektivitet 
används i den här uppsatsen görs av Beynon-Davies et al. (2009) som menar att ”efficiency” 
handlar om att uppnå en transformation med minsta möjliga mängd resurser där resurser i det 
här fallet är monetära och tidsmässiga.  
 
2.5.1 Kostnader 
I en förstudie som gjorts visade det sig att investeringskostnaden för digital arkivering, en del 
i uppbyggandet av e-förvaltning, skulle uppgå till mellan 1,1 och 1,7 miljarder kronor om 
arbetet gjordes var för sig av de 117 myndigheter som behöver tjänsterna. Om investeringen 
istället skulle ske i en gemensam tjänst skulle kostnaden sänkas med upp till 80 procent 
(Anderson et al. 2016). Offentlig sektor köpte år 2013 informationsteknik från privata företag 
för cirka 47 miljarder kronor. Där ingår teknisk infrastruktur, informationssystem och IT-drift 
för datorer och programvara för webbaserade tjänster. Summan är större än vad som läggs på 
exempelvis sjukvård och omsorg i Sverige. IT hjälper företag och verksamheter att utvecklas 
internt men en kvalitativ skillnad som skett under 2000-talet är att IT även används för att 
förbättra kontakten utåt mot medborgare och företag (Jansson 2013).  
 
Större kommuner har möjligheten att lägga ner mer resurser på e-förvaltning jämfört med 
mindre kommuner. Ju mindre kommunerna är desto mer prövande är det att finansiera och 
upprätthålla den nödvändiga kompetensen för IT-utvecklingen. Därmed är det svårt för 
mindre kommuner att agera beställare från privata leverantörer av IT-lösningar som kan 
hjälpa till med e-förvaltningen (Löfdahl 2016). Kostnaden för implementering av FGS:er 
kommer troligtvis vara marginellt dyrare än att utveckla egna specifikationer och integrera 
system (Päivärinta et al. 2014). I de fall då organisationer redan lagt ner tid och pengar på att 
utveckla e-arkiv kan FGS:erna innebära en extra kostnad (Päivärinta et al. 2014).  
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Varje anpassning till FGS:erna beräknas vara av storleken cirka 100–400 tusen kronor per 
system enligt Päivärinta et al. (2014). Det är inte dyrare att använda sig av FGS:erna än andra 
mer skräddarsydda implementeringar. I beräkningen är det bara kostnader för teknik och 
systemutveckling som tagits med (Päivärinta et al. 2014). De organisatoriska kostnaderna för 
omstrukturering orsakas inte av införandet av FGS:er. Om en organisation tänker att de vill gå 
mot ett e-arkiv eller en uppgradering av ett gammalt system innebär inte införande av FGS-
kompatibla specifikationer för arkivering några betydande extra kostnader. Om 
organisationen däremot har ett välfungerande elektroniskt arkiv kommer införande av FGS:er 
innebära en extra kostnad (Päivärinta et al. 2014). Enligt E-delegationen finns det en 
utvecklings- och effektiviseringspotential inom den offentliga förvaltningen. Myndigheter 
både kan och bör bli bättre och det finns utrymme för en bättre kostnadseffektivitet (SOU 
2011:67).  
 
2.5.2 Tidspåverkan 
E-förvaltning kommer leda till en minskning av arbetstiden som behöver läggas på att hantera 
arkiv i och med minskad pappershantering och snabbare tillgång till de dokument som 
eftersöks (Juell-Skielse 2015). Detta leder till kortare handläggningstid per ärende och kan 
frigöra personal till att lägga sin arbetstid på andra arbetsuppgifter. Det finns även tid att 
vinna i kravställningsarbetet om verksamheter kan använda krav för nya system enligt ett 
ramavtal (Juell-Skielse 2015). Möjligheterna som kommer i och med funktionerna med 
FGS:er är kortare handläggningstider, snabbare processer och troligtvis även en snabbare och 
smidigare ärende- och dokumenthantering vilket i sin tur inte bara sparar tid för 
tjänstemännen inom verksamheten utan även för medborgarna (Riksarkivet 2014a).  
 
2.6 Nyttor 
Nyttor är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt (Päivärinta et al. 2014). 
Beynon-Davies et al. (2009) delar upp nyttor i påtagliga nyttor och immateriella nyttor. En 
påtaglig nytta uppnås genom att till exempel öka produktiviteten och en sådan nytta hör ihop 
med definitionen ”efficiency”. På senare tid har diskussioner kring immateriella nyttor såsom 
kundnöjdhet ansetts lika viktiga att ha i åtanke. De nyttorna hör ihop med definitionen av 
”effectiveness”. Effektivitetsvinster är en nytta och presenteras i nyttotabellen (se kap 2.6.1). 
Sådana nyttor uppnås genom att göra något med mindre resurser, såsom tid och pengar, och 
följer definitionen för ”efficiency”. Nyttan som presenteras kring ökad service till kund kan 
kopplas ihop med den immateriella nyttan kundnöjdhet och går således också att koppla till en 
ökad effektivitet. Det Beynon-Davies et al. (2009) skriver är att begreppen hör ihop med 
varandra men är inte samma sak. En nytta kan bidra till en ökad effektivitet.  
 
Nyttor kopplade till FGS:er delas upp i organisatoriska, politiska och tekniska nyttor. 
Organisatoriska nyttor innefattar att det tas bättre beslut och en ökad kontroll av verksamheten 
och där går det att reducera kostnader (Juell-Skielse 2015). Lågt räknat skulle ett digitalt 
flöde spara cirka 400 000 kr årligen bara på att detaljplaner i kommunerna inte kommer 
överklagas i samma utsträckning (Päivärinta et al. 2014). Politiska nyttor handlar om 
möjligheten till att öka servicen till invånarna och en bättre insikt i politiska beslut (Juell-
Skielse 2015). Huvudsakliga nyttor med att implementera FGS:er ligger i det politiska 
beslutet att garantera medborgare rättighet till en säker och öppen styrning (Päivärinta et al. 
2014). De tekniska nyttorna handlar om minskning av duplicering av data och system samt 
enklare bevarande av data som i sin tur leder till möjligheten till kostnadsbesparande (Juell-
Skielse 2015).  
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FGS:er uppskattas leda till kvalitativa nyttor såsom ökad rättssäkerhet och möjlighet till 
långsiktigt bevarande av information i högre utsträckning i jämförelse med elektroniska 
leveranser från företagsprogram som ska skräddarsys till systemlösningen från fall till fall 
(Päivärinta et al. 2014). 
 
2.6.1 Nyttotabell 
I tidigare utvärderingar av FGS:er har nyttorna delats in i organisatoriska, politiska och 
tekniska nyttor. I den här studien delas nyttorna istället upp i interna och externa nyttor för att 
lyfta fram nytta för medborgarna likväl som för de berörda offentliga organisationerna. 
 
Tabell 1 Nyttotabell 
Interna nyttor Externa nyttor 
Effektivitetsvinster (kostnader och tid) 
Ordning 
Enkelhet 

Ökad tillgänglighet 
Ökad service 

 
Interna nyttor 
I de interna nyttorna behandlas nyttorna på ett verksamhetsplan. Här ingår effektivitetsvinster 
i form av ekonomiska fördelar och förbättrad samordning. Det är nyttor i form av 
effektivitetsvinster som är kopplade till tid och kostnader som de interna nyttorna främst 
handlar om. Effektivitetsnyttorna innehåller minskad arbetstid på moment som går att 
automatisera eller digitalisera (Juell-Skielse 2015). Kostnaderna kan öka i samband med 
införandet av nya system i form av upphandling, införande och drift. Det uppstår även 
kostnader när information ska överföras från ett system till ett annat. Kostnaderna minskar 
dock bland annat i form av intjänad arbetstid. Om en verksamhet slutar använda sig av papper 
och pärmar frigörs även fysisk plats och de tekniska system som har hand om arkiveringen 
går att stänga ner. I och med det minskar även licenskostnader. Kostnaderna beräknas aldrig 
bli större än den förväntade ekonomiska nyttan som uppstår redan vid mindre 
informationsmängder (Juell-Skielse 2015). Verksamheten får en bättre ordning på sin 
information. En ökad ordning bidrar till en bättre kvalitet i verksamheten. Det förbättrar 
förutsättningarna för en bra styrning av verksamheten. Det blir även enklare att söka fram den 
information som efterfrågas. Arkivvården och bevarandet förenklas i och med användningen 
av e-arkiv som en del i e-förvaltningen. Förenklingen innebär att det blir lättare att söka fram 
den informationen som är efterfrågad vilket underlättar handläggningen av ärenden i en 
verksamhet (Juell-Skielse 2015).  
 
Externa nyttor 
I de externa nyttorna ingår de nyttorna som allmänheten kommer uppleva i och med 
utveckling av e-förvaltning och e-arkiv inom offentliga organisationer. Invånare upplever 
nyttor såsom ökad tillgänglighet till information som kan vara relevant för medborgaren i 
fråga, till exempel bygglov eller skolbetyg, samtidigt som det kan ge större insyn i 
verksamheten. Invånare upplever också en ökad service i och med att nya tjänster tas fram för 
att underlätta för medborgarna. Utvecklingen av digitaliserade tjänster kan dessutom främja e-
förvaltningen i stort och inte bara servicen till kunden (Juell-Skielse 2015). Kontakten mot 
medborgare förbättras i och med digitaliseringen av offentliga organisationer (Jansson 2013).  
 

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Tidigare studier och offentliga handlingar tyder på att FGS:er behövs för att föra arbetet med 
och utvecklingen av Sveriges e-förvaltning framåt. Vikten av att få system interoperabla är 
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framträdande och FGS:er är ett verktyg för att det ska ske. Det är tydligt att olika 
verksamheter måste samverka för att föra det arbetet framåt. För att kunna påvisa på vilken 
effektivitet som FGS:er bidrar till behövs ett underlag för att visa på vad effektivitet är och 
hur det kan definieras. FGS:er bidrar nyttor och utifrån de nyttor som identifierats och 
dokumenterats i litteraturen skapades en nyttotabell med de mest framträdande nyttorna. 
Dessa låg sedan till grund för intervjuerna kring vilka nyttor som respondenterna har kunnat 
identifiera av de som urskildes i litteraturstudien.  
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3. Empiri  
I det här kapitlet återfinns informationen som samlades in i intervjustudien. Intervjuer 
genomfördes med Caspar Almalander (SKL), Elin Jonsson (Sydarkivera), Jan Aspenfjäll 
(Riksarkivet) och Tomas Wallin (Riksarkivet). Intervjuerna som genomfördes var öppna 
riktade och intervjuguider återfinns i bilaga 1.  
 
3.1 Intervju med Caspar Almalander, SKL  
Plats: SKL:s kontor i Stockholm  
Datum: 19 april 2018  
Varaktighet: 1:03:45 
 
3.1.1 Bakgrund 
Caspar Almalander arbetar på SKL som nationell samordnare för e-arkiv på 25 procent och 
arbetar annars i Eskilstuna kommun där han är IT-arkivarie och stadsarkivarie. När intervjun 
sker ska han snart börja arbeta i Botkyrka kommun som utvecklingsledare för 
informationsförvaltning. Botkyrka kommun är en kommun som ligger långt fram i 
utvecklingen av sin e-förvaltning. Almalander började arbeta med e-arkiv 2008 av en slump 
då han i Eskilstuna kommun hamnade i ett projekt som hette Elektroniskt bevarande via 
föreningen Sambruk, en förening som består av kommuner i landet som har för syfte att 
genom samverkan skapa förutsättningar för ett bättre e-samhälle (Sambruk u.å). Det projektet 
tog fram en kravspecifikation för e-arkiv. Därefter hamnade Almalander på Riksarkivet och 
deras stora projekt som hette eARD, e-arkiv och e-diarium. Almalander har föreläst om 
FGS:er sedan 2011. 
 
3.1.2 FGS:er 
Begreppet FGS:er uppkom innan 2008 då det faktiska arbetet med FGS:er sattes igång. 
Uttrycket myntades redan runt 2005–2006. Begreppet startades upp av Verva. Verva arbetade 
med verksamhetsutveckling för framför allt statliga myndigheter och lades ner 2008. Därefter 
startade regeringen ett initiativ som hette e-delegationen. Samtidigt insåg Riksarkivet att det 
fanns ett behov för en gemensam metadatauppsättning. Projektet eARD för FGS:er startades 
upp under 2011. Almalander förklarar FGS:er enligt följande:  
 

”Egentligen är det en metadatauppsättning, det är data om data och syftet med 
metadata är framför allt att vi kan följa information, vi kan styra information och att 
vi kan organisera vår information. Det är egentligen syftet med metadata, så att vi 
lätt kan hitta tillbaka” 
 

Almalander tillägger att vi därmed har kontroll över offentlig information. Informationen ska 
även kunna vårdas och bevaras över tid. Från början var tanken med FGS:er att de skulle 
användas för att överföra information från verksamheten till deras närarkiv eller mellanarkiv 
och sedan till ett slutarkiv. Under tiden som utvecklingen av FGS:er pågick upptäcktes att de 
även kan användas till att överföra information från ett verksamhetssystem till ett annat 
verksamhetssystem, från ett verksamhetssystem till något annat arkiv eller till och med mellan 
arkiv. FGS:er har utvecklats från att vara ett överföringsformat till att bli ett utbytesformat. 
 
Projektet kring FGS:er har levererat tre olika FGS:er. En av FGS:erna är FGS för 
paketstruktur och kallas ibland för en bas-FGS. Det skapades även en FGS för 
ärendehantering och en FGS för personal. FGS för paketstruktur är godkänd och publicerad 
av Riksarkivet. Riksarkivet arbetar även med en definitiv version av FGS för ärendehantering 
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och FGS för personal. Utvecklingen sker också kring andra informationstyper. Samarbetet 
med det europeiska projektet E-ARK har lett till framgång för FGS:er på EU-nivå menar 
Almalander. 
 
3.1.3 Utveckling 
Almalander menar att det finns två faktorer som påverkar hur utvecklingen med FGS:er går, 
ekonomi och kompetens. För att skapa en FGS krävs det pengar till projektet. När aktörer vill 
skapa en FGS är det den första faktorn som bör ses över. Kompetensen som krävs behöver 
inte vara teknisk, även om det finns behov för den också. Kompetensen kring FGS:er ökar 
men Almalander berättar att han för några år sedan försökte räkna hur många i Sverige som 
var införstådda i vad FGS:er är och kom då fram till att det rör sig om max tio personer.  
Verksamheten som ska införa en FGS känner bäst till sin egen information och behöver därför 
vara med i utvecklingen av FGS:en. FGS:erna måste bygga på verksamheten och därför är det 
relevant för verksamheten att vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Faktorn att information ska 
förvaltas över tid behöver också räknas in och därför behövs det en förvaltningsorganisation 
för FGS:er. Idag utgörs den av Riksarkivets FGS-funktion.  
 
Att utveckla en FGS tar lång tid. eARD-projektet tog nästan fyra år att genomföra. Det som 
behövs ha i åtanke var att det då krävdes mycket förarbete som inte behöver göras i alla FGS-
projekt. Almalander menar att tiden det tar beror på informationstypen och att det minst tar ett 
år upp till två år. Det krävs många samtal och mycket diskussioner. Han menar att det på sikt 
kommer gå att korta ner tiden i och med att erfarenheten byggs upp och utökas.  
 
Almalander använder sig av ett exempel med mobiltelefoner. Två olika märken av telefoner 
kan kommunicera med varandra. Hur det ser ut med IT-verksamhetssystem idag är som att ett 
telefonmärke, låt oss säga en iPhone, inte kan kommunicera med en telefon av ett annat 
märke, låt oss säga en Samsung. Det skulle i så fall innebära att om en kontakt behöver tas 
med någon som har en Samsung av någon som använder sig av en iPhone, måste 
iPhoneanvändaren skaffa sig en Samsung också för att kunna kontakta Samsunganvändaren. 
”Det här är dagens verklighet när det gäller IT-verksamhetssystem”, säger Almalander. Det 
innebär alltid stora problem att koppla ihop system och att överföra information. I 
telefonibranschen har det här problemet blivit löst men i IT-världen ser han fortfarande att det 
bekymret finns. Det är därför angeläget att skapa en standard. 
 
3.1.4 Effektivitet 
Almalander definierar effektivitet som ett enkelt, smart och smidigt sätt att arbeta. ”Det har 
inte med ekonomi att göra, det har att göra med mycket annat också”, fortsätter han. Han 
menar att FGS:er påverkar en verksamhets effektivitet något enormt i och med att det bland 
annat blir mycket enklare att överföra information. Information ska hanteras på ett effektivt 
sätt. Det innebär att informationen bör vara hanterbar, lättillgänglig och säker. Almalander 
nämner även att det är viktigt att ha tillit och förtroende till informationen. Han fortsätter och 
säger att han inte kan förneka att effektivitet har mycket att göra med ekonomi också. Vid 
överföring av information så är inte verksamhetssystemen kopplade till varandra. För att 
kunna koppla dem till varandra kostar det mycket pengar och ibland är det inte ens möjligt, 
”därför måste vi komma överens om en gemensam standard”, säger Almalander och tar upp 
ett exempel om vilken sida vi kör på vägen. Om någon bestämmer sig för att börja köra på 
vänster sida en dag blir det inte bra, därför är det viktigt att vi kom överens om att köra på 
höger sida. Det gäller inte bara att komma överens i trafiken utan även i verksamhetssystem.  
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3.1.5 Nyttor 
”Framför allt att det blir enklare att hitta, enklare att överföra, enklare att vårda, enklare att 
säkra, enklare att skapa struktur” nämner Almalander som de nyttor han ser med FGS:er. 
FGS:er tar tid att utveckla men Almalander menar att det effektivitets- och nyttomässigt är 
värt det i slutändan. Almalander ser att de nyttor som FGS:er bidrar med inte bara gynnar 
verksamheten i fråga utan även samhället i stort. FGS:er ska i första hand byggas för den 
offentliga branschen vilket leder till en indirekt nytta för medborgare och privata företag. 
FGS:er kan leda till stora besparingsvinster. För att en FGS ska utvecklas så kommer det att 
kosta pengar men sedan kommer nyttan och den nyttan är enorm enligt Almalander. 
Utvecklingen behövs trots att den kostar pengar. Tekniken står inte still och det involverar 
även FGS:er. Trots den kostnad som FGS:er medför i utvecklandet av dem så överväger 
nyttan av dem i slutändan. Det finns indirekta nyttor kopplade till arbets- och 
handläggningstid i olika myndigheter. I och med att automatisera olika processer behöver inte 
anställda bry sig om metadata vilket sparar tid. Andra nyttor som Almalander ser är 
spårbarhet av informationen och att det går att vårda sin information över tid. Nyttor kopplade 
till service är en indirekt nytta menar han.  
 
Almalander tror att alla har att vinna på en ökad spridning av FGS:er, medborgare och 
offentlig och privat sektor, även om han tror att den offentliga sektorn har mest nytta av 
spridningen. Vidare menar han att offentlig sektor ska finnas där för medborgarna och därmed 
är till nytta för medborgarna. 
 
3.1.6 Interoperabilitet och samverkan 
Interoperabiliteten mellan system blir lättare med tiden. Interoperabilitet är ett nyckelord när 
det talas om FGS:er. Det hela handlar om att systemen ska vara interoperabla med varandra. 
Det var inte tanken med FGS:er från början utan det upptäcktes ganska snabbt under tiden 
som de arbetades med. Rättsligt blir det också lättare med tiden. Almalander har märkt att just 
nu ligger lagstiftningen inte i fas med digitaliseringen. Han säger att politiker och de som 
arbetar med lagstiftning har insett att de behöver tänka annorlunda. Han menar vidare att det 
inte går att Stockholm stad gör på sitt sätt, att Botkyrka kommun gör på sitt sätt medan 
Vellinge kommun gör på sitt sätt. Även om de tre inte direkt arbetar med varandra så kan de 
ha gemensamma intressen mot andra aktörer, därför är samarbetet och samsynen viktig.  
 
Almalander menar att samverkan är oerhört viktigt när FGS:er utvecklas eftersom allting 
hänger ihop och hänvisar till exemplet med telefonerna. ”Om vi bara utgår från våra egna 
tankar så blir det inget. Här måste vi samverka. Här måste vi också se den gemensamma 
utmaning som vi har”, säger han. Kommer offentliga organisationer inte överens så blir det 
problematiskt då samverkan är oerhört viktigt i en digital värld. Almalander lyfter även fram 
vikten av samarbete och samsyn. Med samsyn menas att det behövs en gemensam bild av vad 
som ska åstadkommas. ”I Sverige har vi dessvärre ingen gemensam nationell vision för vår 
informationshantering”, säger han. Vidare säger han att han inte ser någon skillnad på till 
exempel Försäkringskassan och Eskilstuna kommun. Även om verksamheterna skiljer sig åt 
så är sättet att hantera information precis likadant.  
 
Almalander nämner att vissa andra länder har en mer nationell övergripande syn och strategi, 
bland annat Australien och Kanada. Enligt Almalander har vi i Europa bland annat Estland 
som även de har kommit längre i frågan än Sverige. Estland har satsat mycket på arkiv de 
senaste åren och har en vision över hur informationen ska hanteras. Almalander menar vidare 
att G:et i FGS:er, det som står för det gemensamma, är det som är det mest viktiga att 
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betrakta. ”Här måste vi ha något gemensamt för att det här måste vi förstå, allt hänger ihop, 
och framför allt i en digital värld”, säger han. 
 
3.1.7 Framtiden 
Almalander tror att utvecklingen av redan existerande FGS:er kommer fortsätta framöver. 
Vilka nya FGS:er som kommer utvecklas beror på vilka informationstyper som kommer att 
skapas. Det Almalander kan tänka sig kommer att komma är FGS för hälsojournaler, FGS för 
bygglov och kanske någon för ansiktsigenkänning. Digitaliseringen vi ser idag är bara början 
enligt Almalander. Framtiden kommer att se helt annorlunda ut. Han tar iPhonen som ett 
exempel då den har funnits och utvecklats sedan 2007, vilket är elva år. Om vi tänker tillbaka 
20 år i tiden, till 1998, så fanns det knappt några telefoner. Därför är det svårt att se vad 
digitaliseringen kommer att leda till fram hur 2038 ser ut. Den FGS som Almalander anser är 
viktigast att fortsätta utveckla är FGS för paketstruktur och även den för arkivredovisning så 
att informationen är strukturerad på ett bra sätt.  
 
3.1.8 Utmaningar 
FGS:er är en gemensam standard och det betyder att offentliga organisationer behöver komma 
överens. En verksamhet kan inte bara tänka utifrån sina egna ramar eller den egna 
verksamheten utan behöver tänka på helheten. För vissa personer kan det vara ett stort steg att 
komma ut från verksamheten, sätta sig i helikoptern och se helheten ur ett 
helikopterperspektiv menar Almalander. Det finner verksamheter ibland svårt, framför allt om 
de har utvecklat en egen metadatastandard själva som de lagt tid och pengar på, då är det inte 
lika lätt att ta steget att införa något annat. Almalander nämner även att begreppet e-arkiv 
måste definieras då det inte finns en entydig beskrivning av ordet. 
 
Almalander menar att behovet av FGS:er är stort i kommuner, landsting och i statliga 
myndigheter. ”Viljan är jättestor, samtidigt så erkänner alla också att det här inte är så lätt att 
ta fram, det måste finnas resurser”, säger Almalander. FGS:er används fortfarande i begränsad 
omfattning. Han fortsätter och berättar att det finns kommuner som är intresserade och 
benägna att ta fram FGS:er tillsammans men att det finns problem i hur det ska utföras och 
hur det ska organiseras. Han sammanfattar det med att viljan är stor samtidigt som det 
funderas mycket över problemen där bland annat frågan om ekonomi ingår. Kunskap och 
kompetens i de organisationer som vill använda sig av FGS:er är en bristvara vilket också är 
ett problem. Däremot, från det han har hört, är alla öppna för förändringen som 
digitaliseringen och FGS:er bidrar med. I en digital värld hänger allting ihop och då allting 
hänger ihop är det viktigt att utveckla en standard.  
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3.2 Intervju med Elin Jonsson, Sydarkivera 
Plats: Telefonintervju 
Datum: 20 april 2018 
Varaktighet: 50:02. 
 
3.2.1 Bakgrund 
Elin Jonsson är bevarandestrateg på Sydarkivera som är ett kommunalförbund. Med 
kommunalförbund menas att ett antal kommuner har gått ihop och bildat en kommun och 
genom kommunalförbundet får de råd, stöd och utbildning i frågor kring arkiv och 
informationsförvaltning. De har också i uppgift att hantera digitala arkivleveranser och 
gemensamt bevarandesystem. Sydarkivera bildades efter projektet som beskrivs i 
verksamhetsfallet Kronoberg/Blekinge (se kap 2.4). Jonsson har bland annat hand om den 
övergripande strategiska planeringen och samordningen av digitala arkivleveranser. Hon 
deltar även i arbetet med att planera för metoderna och systemen för att bevara och på sikt 
tillgängliggöra digital information. Jonsson har en magisterexamen i filosofie med bokhistoria 
som huvudämne och arbetade innan hon hamnade på Sydarkivera på Växjö kommun och 
dessförinnan på Lunds universitet som registrator. Sydarkivera arbetar med information som 
inte längre används i kommunernas verksamhet. De har en motsvarande funktion som 
Riksarkivet och jobbar därmed med inaktiv information.  
 
3.2.2 FGS:er 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fattat beslut om att delta i arbetet med att utveckla 
FGS:er och implementera beslutade FGS:er. FGS:er är en viktig möjliggörare för att kunna 
överföra information men det löser bara en liten del av informationsförvaltningen som helhet. 
Jonsson förklarar FGS:er som ett överföringsformat som innebär att strukturera alla sina 
uppgifter på samma sätt. ”Då går det att flytta informationen från en plats till en annan utan 
att behöva ändra den”, förklarar hon och förtydligar vidare med exemplet ”om man har med 
förnamn och efternamn och lägger de i två fält, ett fält med förnamn, ett fält med efternamn, 
där är det en fördel att man har en gemensam specifikation så man vet vilket som är 
förnamnet”. FGS:er handlar om att data ska struktureras på ett enhetligt sätt för överföringar. 
Då kan information överföras utan att dyra konverteringsprojekt behöver genomföras. Enligt 
Jonsson finns det många olika uppfattningar om vad en FGS är. Hon menar att en del tror att 
det handlar om att selektera och välja ut vilken information som ska bevaras när syftet är att 
specificera, dokumentera och strukturera information på ett likartat sätt. Jonsson menar att 
gallring och bevaring är en annan fråga.  
 
3.2.3 Utveckling 
En viktig faktor för att arbetet med FGS:er blev framgångsrikt för Sydarkivera är att det 
startades en ny organisation som inte hade något arv. Organisationen hade inte investerat i 
system eller tagit fram egna specifikationer och därmed blev inte det ett hinder att ta sig över 
för att kunna använda FGS:erna. Sydarkivera bildades efter att kommunerna tillsammans hade 
bedrivit projektet Kronoberg/Blekinge 2013 till 2014 i Riksarkivets projekt eARD. Projektet 
var uppdelat i tre etapper varav den sista var en konceptstudie där man skapade ett koncept för 
en gemensam arkivorganisation som blev kommunalförbundet Sydarkivera. Innan 
Sydarkivera bildades arbetade Jonsson i Växjö kommun som var initiativtagare till projektet. 
Sydarkivera bildades 2015. När Jonsson började arbeta på Växjö kommun 2006 var frågor 
kring e-arkiv nya för kommunerna så det var mycket som handlade om förankringsarbete och 
utbildning. På den tiden fanns det handläggare som fortfarande skrev på skrivmaskin och de 
hade enligt Jonsson fullt upp med att gå över till att arbeta med en dator.  
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Konceptstudien var en ingångspunkt för vidare utveckling och FGS:er var en viktig 
möjliggörare. Under tiden som organisationen skapades fanns det dessutom möjlighet att 
anställa personer med olika erfarenheter och kompetenser inom arkiv och 
informationsförvaltning. Kunskapen eller förutsättningarna för att kunna ta till sig av 
kunskapen har således funnits i organisationen. I projektet Kronoberg/Blekinge var 
inriktningen de arbetade efter att de skulle använda sig av framtagna metoder och standarder. 
Planen var att inte bygga in sig i ett hörn utan att använda initiativen som fanns nationellt. 
Arbetet med att implementera de nya standarderna var förhållandevis intensivt. Projektet e-
arkiv för Kronoberg/Blekinge avslutades efter två år. Projektet inleddes med att reda ut vad 
arkiv är för något och varför informationshantering behöver jobbas med. Mycket behövde 
definieras innan det renodlade utvecklingsarbetet sattes igång. Kommunförbundet bestod av 
elva förbundsmedlemmar från början och har nu 23 förbundsmedlemmar.  
 
Sydarkivera har implementerat FGS för paketstruktur i sin bevarandeplattform och tanken är 
att FGS:er ska implementeras i den takt de blir beslutade av Riksarkivet. I dagsläget finns det 
ett första utkast av FGS för personalinformation som är intressant för organisationen. De ser 
efter om det finns resurser till att lämna synpunkter på det första utkastet säger Jonsson.  
Kommunerna befinner sig i olika stadier av arbetet med att digitalisera sina arkiv. Vissa av 
förbundsmedlemmarna använder enligt Jonsson fortfarande analoga diariesystem och har 
akter i pappersformat. Andra har kommit längre och arbetar med digitala ärenden och digital 
dokumenthantering och är därmed redo för nästa steg i utvecklingen. I de kommuner som inte 
har kommit så långt kommer det dröja ganska länge innan det går att mäta någon effekt som 
FGS:erna bidragit till menar Jonsson. ”Det kommer dröja fem, tio, femton år innan vi märker 
någon effekt i slutarkivet”. Hon har märkt att engagemanget växer och att det finns en större 
angelägenhet att komma vidare och jobba med digitalisering, hon fortsätter ”om man jämför 
med 2006 då det fortfarande var motigt att gå in på datorn och jobba, den situationen finns 
inte längre, de flesta kommunerna tar nu an sig de här projekten med stor entusiasm och vill 
komma vidare”. Sydarkivera har använt sig av en del av produkterna som tagits fram av E-
ARK, främst produkter för validering av filformat. 
 
3.2.4 Effektivitet 
”Att någonting är effektivt är väl att uppnå den effekt som man förväntar sig utan att det tar 
för lång tid” menar Jonsson och tillägger även att det inte ska kosta för mycket. Effektiviteten 
som mätts i Sydarkiveras projekt är möjligheten att plocka ut information ur gamla system för 
att sedan kunna avveckla dem. På så sätt slipper verksamheterna bagage. ”Man frigör energi 
och kraft och engagemang till att jobba med den dagliga informationshanteringen”, säger 
Jonsson. Jonsson menar vidare att ekonomiska effekter är svåra att mäta. Vissa saker har 
mätts, till exempel att uttagen av information blir billigare i och med att lösningar återanvänds 
hos flera kommuner. Det har också gjort en jämförelse med vad det skulle kosta att skriva ut 
informationen istället, tillägger Jonsson via mail. Hon menar att det tar lång tid innan 
kommunerna får någon synbar effekt. Effekten som märks i nuläget består av möjligheten att 
föra över information på ett enhetligt sätt. 
 
3.2.5 Nyttor 
Nyttan som FGS bidrar med enligt Jonsson är att det utvecklas lösningar för att överföra 
information utan att det behöver genomföras ett punkt-till-punktintegrationsprojekt och 
konverteringsprojekt som i sig är kostsamt. FGS:er kan även användas för att kravställa 
tillägger Jonsson via mail. På längre sikt när det finns en större mängd data samlad som 
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formateras, specificeras och dokumenteras enligt FGS så möjliggör det bättre lösningar för att 
söka, bearbeta och visualisera data. Det finns även nyttor som är kopplade till ordning menar 
Jonsson men det yttrar sig mer i form av en checklista för att se att den data som är den 
gemensamma nämnaren finns där. På längre sikt menar Jonsson att det blir enklare att få tag 
på information eftersom det kommer gå att aggregera data på ett bättre sätt. 
 
Den viktigaste nyttan är den som har med import och export av data att göra. Det kan vara ett 
komplicerat jobb att konvertera information och det tar många timmar och kostar mycket 
pengar. Ett gemensamt överföringsformat är en möjliggörare. I ett slutarkiv är ett enhetligt 
justerat format grunden för att skapa bättre lösningar för sök och åtkomst säger Jonsson.  
Nyttan för medborgare har de inte kunnat upptäcka ännu och Jonsson tror att det kommer gå 
många år innan medborgare tänker att de kan hämta ut information om till exempel sina 
gamla vaccinationer direkt från Sydarkivera. Förhoppningen är däremot att när kommunerna 
digitaliserar sina system och sina verksamheter så kommer de att investera i bra produkter och 
tjänster. Det är i verksamhetsnära arkiv och system som används i kommunerna som bidrar 
till den stora effekten för medborgarna med information kring till exempel bygglov. ” Nyttan 
för medborgare blir ju på sikt bättre möjligheter att hitta och analysera information. Däremot 
så har ju medborgare ännu inte kunnat uppleva den nyttan då FGS:er först behöver utvecklas”, 
tillägger Jonsson via mail.  
 
3.2.6 Interoperabilitet och samverkan 
Det finns många standarder i världen och det finns många delar i den offentliga förvaltningen. 
Kommun och stat skiljer sig åt, kommuner och privata företag är också olika och därmed ser 
de olika organisationerna saker på olika sätt enligt Jonsson. I ett kompletterande mail menar 
Jonsson att samverkan är en grundförutsättning för gemensamma specifikationer. 
Verksamheter kan inte komma överens om de inte är beredda att samarbeta. Resurser kan vara 
spridda över flera myndigheter och då behövs samverkan. Vad gäller interoperabilitet menar 
Jonsson att FGS för paketstruktur har bidragit till en förbättrad interoperabilitet mellan 
verksamhetssystem och arkivsystem. På så sätt går det att paketera information på ett 
enhetligt sätt vilket bidrar till minskade kostnader i överföring till slutarkiv i jämförelse med 
om informationen skulle behöva konverteras eller integreras punkt-till-punkt.  
 
3.2.7 Framtid 
Jonsson hoppas på att polletterna ska trilla ner kring finesserna med FGS:er för andra 
verksamheter framöver. ”Med gemensamma överföringsformat så får man ett engagemang 
från de organisationer som sitter på kunskap kring informationsstruktur och dataöverföring, 
då blir det liksom fart på produktionen” menar Jonsson. Jonsson menar vidare att för varje 
utvecklingsprojekt som gjorts trillar fler och fler polletter ner. Jonsson vill också att företag 
inom privat sektor ska börja implementera FGS-funktioner så småningom. Tidigare byggdes 
data in i systemlösningar men det görs inte längre i och med kraven på öppna data och GDPR. 
 
3.2.8 Utmaningar 
Jonsson har inte sett några negativa konsekvenser i användandet av FGS:er. Har problem 
uppstått har det rapporterats till FGS-funktionen vid Riksarkivet och de har då bidragit med 
förändringar eller förklaringar. Att skaffa sig erfarenhet och kompetens är en uppförsbacke i 
arbetet med FGS:er. De flesta som arbetar med FGS:er inom kommuner är inte utbildade 
inom IT utan de är historiker, arkeologer och socionomer. Personer som är systemvecklare 
eller systemvetare är personer med den kompetens som behövs. De flesta som arbetar med e-
arkiv menar hon har halkat in på spåret på olika sätt. Det är på väg att ändras nu, meddelar 
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Jonsson via mail, då innehållet i till exempel arkivarieutbildningar förändras och allt fler 
arbetar praktiskt med frågorna. ”Utbildningarna förändras i takt med utvecklingen även om 
det inte går så fort”, tillägger Jonsson via mail.  
 
Språkförbistring är en utmaning mellan de olika yrkesgrupperna som utvecklar system i 
kommunerna. Det blir ofta missförstånd mellan till exempel en systemvetare och en 
socionom. Det är en stor utmaning för alla att hitta sina roller och att låta de som är bättre på 
att göra något få göra det. ”Att komma överens är det svåraste, och att prata samma språk”, 
säger hon. Jonsson menar också att många går runt och väntar på att någon annan ska lösa 
problemet och att det inte är helt lätt att samverka och samarbeta mellan olika sektorer.  
 
Ordet e-arkiv kan leda till mycket missförstånd. Jonsson säger att ”man har väldigt olika bild 
av vad det handlar om”, det i sin tur leder lätt till missförstånd. Även begreppet FGS:er har 
lett till många missförstånd då det är lätt att blanda ihop olika typer av specifikationer. ”Då 
sitter man och väntar på att det ska komma en mall för kravspecifikationer och så kommer det 
specifikationer av ett utbytesformat och då förstår man inte alls vad det här är och vad det ska 
vara till”, säger Jonsson.  
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3.3 Intervju med Jan Aspenfjäll och Tomas Wallin, Riksarkivet  
Plats: Riksarkivet i Stockholm 
Datum: 20 april 2018  
Varaktighet: 1:06:51 
 
3.3.1 Bakgrund 
Jan Aspenfjäll är utredare och metadataexpert vid Riksarkivet och är en del av FGS-
funktionen. Aspenfjäll började arbeta på Riksarkivet i och med LDB-projektet, Långsiktigt 
Digitalt Bevarande, där den utvecklingsansvarige hoppade av och Aspenfjäll blev då tillfrågad 
att tillsätta platsen. Tomas Wallin är utredare och arkivarie och började arbeta med tillsyn på 
landsarkivet i Härnösand. Efter landsarkivets sammanslagning med Riksarkivet har han 
arbetat med olika former av normeringsarbete vid Riksarkivet. Då FGS-funktionen var i 
behov av fler resurser så överfördes Wallin dit. FGS-funktionen vid Riksarkivet är en 
förvaltningsorganisation som ska förvalta FGS:er även om funktionen hittills mest har arbetat 
med att ta fram FGS:er. Funktionen arbetar även främjande för att öka kännedomen om FGS-
konceptet i den offentliga förvaltningen och för att öka framtagningen och användningen av 
FGS:er.  
 
FGS-funktionen vid Riksarkivet består av tre personer med olika kompetenser och 
utbildningsbakgrunder. Det är Karin Bredenberg som är utbildad högskoleingenjör med 
inriktning på programmering, Jan Aspenfjäll som är utbildad systemvetare och Tomas Wallin 
som är utbildad arkivarie. Grunden för Riksarkivets arbete med FGS:er tog sin början i 
arkivutredningen från 2002 där det konstaterades att det behövdes tas fram gemensamma och 
förenklade metoder för e-arkivering. I LDB-projektet som drevs av Riksarkivet tillsammans 
med Luleå Tekniska Universitet, Bodens kommun, Kungliga Biblioteket och Ljud- och 
bildarkivet togs det sedan fram ett antal utkast till leveransformat för leveranser av 
information till e-arkiv. I eARD-projektet som pågick mellan 2012–2014 undersöktes istället 
utbytesformat som kan användas för överföring av olika informationstyper under 
informationens hela livscykel och inte bara vid leveranser till e-arkiv. Redan i förstudien till 
eARD-projektet började begreppet förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS, att 
användas för dessa utbytesformat. Ett av resultaten från eARD-projektet var utkast till FGS:er 
för paketstruktur, ärendehanteringsinformation och personalinformation. Dessa utkast 
lämnades efter projektets slut över till FGS-funktionen som är den förvaltningsorganisation 
för FGS:er som inrättades 2014 vid Riksarkivet. Sedan dess har arbetet bland annat handlat 
om att omarbeta utkasten från eARD-projektet till fastställda FGS:er, att utforma 
förvaltningsorganisationen, att ta fram mallar och vägledning för arbetet med FGS:er, få igång 
olika framtagningsprojekt för FGS:er i den offentliga förvaltningen samt främjandearbetet 
kring FGS:er.  
 
Riksarkivet har via sitt regleringsbrev för 2018 även fått ett uppdrag kring utveckling och 
förvaltning av FGS:er. Här framgår det att FGS:er ska utvecklas för den digitala 
förvaltningens behov, i första hand för statliga myndigheter. Det framgår även att arbetet ska 
ske i samråd med Statens servicecenter för att förbättra förutsättningarna för statliga 
myndigheter att ansluta sig till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Samtidigt ska 
Riksarkivet även se över och utveckla formerna för utvecklingen och förvaltningen av FGS:er 
i syfte att effektivisera och förenkla arbetet. Riksarkivet ska delredovisa denna översyn senast 
till halvårsskiftet 2018 och en slutredovisning av uppdraget ska lämnas in senast den 1 mars 
2019.  
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3.3.2 FGS:er 
Begreppet FGS:er började användas av Stadskontoret och Regeringskansliet kring 2004–
2005. Det började då bland annat talas om förvaltningsgemensamma kravspecifikationer för 
system och tjänster men också om gemensamma standarder och specifikationer för 
informationsutbyte berättar Wallin. ”Jag skulle säga att de FGS:er som Riksarkivet arbetar 
med är förvaltningsgemensamma utbytesformat som kan användas för 
informationsöverföringar mellan olika verksamhetssystem, exempelvis mellan ett 
verksamhetssystem och ett e-arkiv eller för att publicera information på nätet” säger Wallin i 
ett kompletterande mail. Aspenfjäll tillägger ”det som jag kan känna ibland när man pratar 
med folk om FGS:er är att de gör något stort av det, det är ju bara ett vanligt utbytesformat”. 
Aspenfjäll berättar att varenda myndighet och varenda organisation har ett utbytesformat och 
att det därför inte är något ovanligt, ”det jag tror att folk hänger upp sig på är just det här med 
att det blir så stort men det är ju bara för att det är ett utbytesformat för hela den offentliga 
förvaltningen”, säger han. Wallin menar att FGS:en helt enkelt är ett verktyg som underlättar 
informationsutbyten. De FGS:er som Riksarkivet arbetar med är med andra ord utbytesformat 
för olika informationstyper.  
 
Aspenfjäll och Wallin använder själva inga FGS:er i sitt dagliga arbete annat än att ha 
genomgångar kring dem. Riksarkivet använder sig inte av några FGS:er ännu men håller på 
att göra anpassningar för att kunna implementera dem säger Aspenfjäll. De allra flesta i den 
offentliga förvaltningen som FGS-funktionen varit i kontakt med förefaller vara positivt 
inställda till att implementera FGS:er i sina verksamheter. ”Jag skulle nog våga säga att i 
princip 100 procent är väldigt positiva åtminstone till FGS-konceptet i stort”, säger Wallin. 
Han fortsätter med att berätta att det finns många olika förslag på olika FGS:er som borde tas 
fram men det är inte fullt lika många som anmält intresset att ta fram dem.  
 
FGS-funktionen består förutom Aspenfjäll och Wallin även av Karin Bredenberg som främst 
arbetar internationellt med så kallade Common Specifications, CS, som kan sägas vara ett 
slags FGS:er fast på europanivå. Arbetet med dessa sker i det så kallade DILCIS Board2 där 
Bredenberg är ordförande. Just nu omarbetar DILCIS Board de utkast till CS som togs fram i 
E-ARK projektet. I de fall det på europanivå tas fram en CS för en informationstyp så 
kommer hänsyn behöva tas till internationella standarder på området och även vid 
framtagandet av den svenska anpassningen, FGS:en, berättar Aspenfjäll i ett kompletterande 
mail.  
 
3.3.3 Utveckling 
FGS-funktionen arbetar just nu med att omarbeta de utkast till FGS:er som togs fram i eARD-
projektet, det vill säga utkasten till FGS:er för personalinformation, 
ärendehanteringsinformation samt paketstruktur. FGS Paketstruktur har färdigställts och 
beslutats av Riksarkiven och det har tagits fram en första version av FGS Personal som 
nyligen har legat ute på remiss. Arbetet pågår även med FGS Ärendehantering och 
förhoppningsvis kommer både FGS Personal och FGS Ärendehantering att fastställas och 
beslutas under 2018. Förutom dessa FGS:er så har FGS-funktionen även tagit fram två FGS:er 
inom Familjen FGS Arkivredovisning vilka framställdes i sin helhet i början av 2018. I 
framtiden är det dock inte tänkt att FGS:erna ska tas fram av FGS-funktionen vid Riksarkivet 
                                                 
 
2 DILCIS Board, Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board, är en internationell grupp med 
experter som utvecklar, publicerar och stödjer interoperabla specifikationer, Common Specifications, som bidrar 
till interoperabilitet inom digital arkivering (DILCIS 2018). 



  26 
 
 

 
utan att detta ska göras av de olika aktörer i den offentliga förvaltningen som är experter på 
respektive informationstyp säger Wallin och Aspenfjäll i ett kompletterande mail.  
 
Aspenfjäll menar att ekonomi och styrning är de två viktigaste faktorerna för att de externa 
framtagningsprojektens arbeten med FGS:er ska gå framåt. ”Hade vi haft en påse pengar så att 
vi i de projekt där man ändå måste ta fram ett utbytesformat hade kunnat stoppa till de extra 
pengarna som behövs för att göra det här och ta det vidare till en FGS vilket hade varit 
mycket enklare”, säger han. En FGS är tänkt att vara något som alla ska kunna använda och 
pengar är en viktig faktor för att möjliggöra det. Någon egentlig styrning på en övergripande 
nivå inom den offentliga förvaltningen finns inte menar han. FGS-funktionen har inget 
bemyndigande att peka ut vilka myndigheter som kan ta fram FGS:er trots att de ser ett behov 
av FGS:er för olika informationstyper och har en tanke om vilka myndigheter som skulle vara 
lämpliga att ta fram dessa menar Aspenfjäll. Wallin instämmer med Aspenfjäll. Även om 
informationsstrukturen och de begrepp och regler som används i system ser olika ut så kan de 
ändå kommunicera så länge de kan importera och exportera informationen enligt samma 
utbytesformat menar Wallin i ett kompletterande mail.  
 
Wallin säger att det i dagsläget tar ungefär nio månader för en FGS att bli färdig och 
förhoppningen är att det ska gå snabbare på sikt. De räknar en FGS som färdig när FGS:en har 
blivit fastslagen och beslutad av Riksarkivet. Att en FGS är fastslagen innebär att den får ett 
slags äkthetsintyg från Riksarkivet som visar att det är en specifikation som rekommenderas 
för överföringar av informationstypen i fråga skriver Wallin i ett kompletterande mail.  
 
Aspenfjäll menar att det är de som innehar och är experter på en informationstyp som bör 
utveckla FGS:en i fråga. Han menar vidare att det till exempel är de som känner till och kan 
personalinformation och personalsystem som egentligen är bäst lämpade att genomföra 
utvecklingsarbetet istället för att någon ska sitta och lära sig allt från början då detta bara tar 
onödig tid. Ett exempel som han tar upp i ett kompletterande mail är att 
Ekonomistyrningsverket har tagit på sig att vara färdledare för att utveckla en specifikation 
för årsredovisningsinformation som antagligen kommer att bli en FGS inom Familjen FGS 
Ekonomi. ”Precis som vi gjorde med arkivredovisning, det är naturligt att Riksarkivet tar fram 
den. Det är samma sak med FGS forskningsmaterial, ja, det är ju universiteten och 
högskolorna som ska fixa det där. Det är de naturliga man vill hitta” säger Aspenfjäll. 
 
3.3.4 Effektivitet 
Aspenfjäll anser att effektivitet är att kunna leverera information på så kort tid som möjligt till 
andra myndigheter eller till medborgare. Det är många myndigheter som är involverade i en 
medborgares ärenden genom livet men det finns ingen samverkan myndigheterna emellan. 
Om alla de myndigheterna en medborgare har kontakt med under ett ärende skulle kunna 
leverera all efterfrågad information till medborgaren på en gång istället för att medborgaren 
ska ringa till de olika myndigheterna för att jaga informationen har effektivitet uppnåtts menar 
Aspenfjäll. Vidare menar han att de statliga kostnaderna kommer att minska när myndigheter 
jobbar på ett gemensamt sätt. Wallin säger att när effektivitet definieras kopplat till FGS:er så 
är det att de förenklar informationsutbytet mellan olika myndigheter men även mellan olika 
verksamhetssystem inom en myndighet. Han menar också att det finns effektivitetsvinster 
med att implementera FGS:er eftersom de underlättar vid byten av verksamhetssystem som 
annars skulle kunna innefatta tidskrävande och kostsamma mappningsarbeten.  
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3.3.5 Nyttor 
FGS:er syftar till att underlätta informationsutbytena och bidra till interoperabiliteten mellan 
de system som används inom den offentliga förvaltningen. De möjliggör att informationen 
kan flyttas på ett strukturerat och standardiserat sätt vid samtliga informationsöverföringar 
som sker under hela dess livscykel menar Wallin. Dessutom kan de bidra till att säkerställa 
informationens autenticitet genom att all information överförs utan förluster i samtliga led. 
Tanken är att FGS:erna även ska underlätta svenska organisationers informationsutbyten med 
organisationer utanför landets gränser. Användandet av FGS:er innebär både tids- och 
kostnadsmässiga vinster såväl för den enskilda organisationen som för den offentliga 
förvaltningen i stort menar Wallin. Om beslutsvägar så småningom automatiseras kommer det 
i sin tur även gynna medborgaren säger Aspenfjäll och tar upp att det finns interna och 
externa nyttor där de interna nyttorna utgör utbytet av information mellan de interna 
systemen. De externa är den snabbare handläggningen som är en fördel i förhållandet till 
medborgare, företag och myndigheter.  
 
Information blir enklare att få tag på externt och det innebär att medborgare enklare kan 
granska myndigheter, hur de arbetar och även sina egna ärenden. Öppenheten blir större i och 
med att det enklare och snabbare går att visa upp mer information utåt säger Aspenfjäll. 
Nyttor kopplade till service är något som de också ser enligt Wallin. FGS:er kan användas 
tillsammans med e-tjänster till exempel för ansökningar om bygglov. Det krävs dock mer än 
en FGS för att bygga en e-tjänst säger Wallin i ett kompletterande mail. Aspenfjäll menar att 
hans personliga åsikt är att myndigheter inte ska hålla på för mycket med tjänsteutveckling 
utan att leverantörer och privata personer i privata företag gör det mycket bättre. Aspenfjäll 
menar vidare att det är bättre att vi i så fall öppnar upp informationen i den mån det är möjligt.  
 
3.3.6 Interoperabilitet och samverkan 
Aspenfjäll anser att det vid införandet av en FGS i en organisation främst är viktigt med 
samverkan mellan olika kompetenser inom organisationen. Wallin menar att i externa 
framtagningsprojekt för FGS:er så vill de helst ha med medlemmar från både statliga och 
kommunala myndigheter som hanterar informationstypen i fråga. En FGS tas fram för en 
bredare grupp än bara en enskild organisation eller en verksamhet och därför behövs det 
tänkas till så att FGS:en utformas så att den kan användas av hela den offentliga 
förvaltningen. ”Man måste ha en helhetssyn”, säger Wallin.  
 
Om inte fler organisationer än den egna är representerade i ett framtagningsprojekt menar 
Aspenfjäll att projektet kommer köra i diket. Även om inte alla lämpliga deltagare går att få 
med i projektet kan man skapa referensgrupper som består av de olika kompetenser som 
behövs i framtagningsprojektet. Om man vid framtagningsprojektet inte blickar utanför den 
egna organisationen och ser fler behov än de egna så kommer arbetet bli svårt att genomföra 
menar han.  
 
Interoperabiliteten mellan system blir lättare ju längre utvecklingen kommer. Det blir lättare 
rättsligt också. Däremot tar det lång tid menar Aspenfjäll. Han menar vidare att juridiska 
handlar till 90 procent om vad som får och inte får skickas mellan olika system. ”Huvudsyftet 
med FGS:erna är ju att bidra till en ökad interoperabilitet”, säger Wallin.  
 
3.3.7 Framtid 
Hittills har FGS-funktionen färdigställt FGS Paketstruktur och Familjen FGS 
Arkivredovisning. I dagsläget arbetas det vidare med att färdigställa FGS Personal och FGS 
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Ärendehantering. Samtidigt ger Riksarkivet stöttning och råd till ett antal externt uppsatta 
framtagningsprojekt som arbetar med att ta fram FGS:er för exempelvis 
årsredovisningsinformation, databaser, bygglovshandlingar och geodata. Det är i princip 
omöjligt att bedöma hur många FGS:er som kommer finnas i framtiden menar Wallin. Det är 
däremot inte tänkt att FGS-funktionen vid Riksarkivet i framtiden ska ta fram fler FGS:er utan 
att detta ska ske i olika framtagningsprojekt runt om i den offentliga förvaltningen. FGS-
funktionen kommer i framtiden endast att ha mer en mer förvaltande och samordnande roll.  
 
De stora förvaltningsmyndigheterna som har mycket kontakt med medborgare kommer 
genom användandet av FGS:er antagligen att få en större börda lättad från sina axlar än vad 
en mindre kulturmyndighet som exempelvis ett museum skulle få menar Wallin. Detta 
eftersom ett museums verksamhet inte är fullt lika administrativt och hanterar så många olika 
informationstyper och därför inte har behov av lika många FGS:er som till exempel större 
förvaltningsmyndigheter som Transportstyrelsen eller Skatteverket. ”Ju större och mer 
komplex verksamhet, desto större nytta kommer man att ha”, säger Wallin. Aspenfjäll tar upp 
Skatteverket som ett exempel då de hanterar register över personer. Skatteverket definierar 
således en person på ett visst sätt och med vissa attribut. För en annan myndighet är en person 
något annat med andra attribut. Myndigheterna definierar en person olika idag så när 
personuppgifter ska skickas myndigheter emellan måste myndigheterna göra egna 
anslutningar och egna strukturer på formatet så det passar för den som ska ta emot 
informationen. Det finns drygt 300 statliga myndigheter i Sverige samt kommuner och 
landsting som kan vilja ta del av informationen. Även privata företag kan vara beroende av 
den. Informationen måste därför anpassas vid varje överföring, inte enbart beträffande 
formatet utan även av vad som får delas. All information ska inte vara tillgänglig för alla. Det 
som däremot skulle kunna göras är att göra en person skalbar och därmed kunna skicka den 
delen av personinformationen som behövs till den som vill ha det enklare menar Aspenfjäll.  
 
Wallin säger att det är en hel del FGS-projekt igång och han tror att det i den närmaste 
framtiden framför allt kommer att tas fram fler specifikationer inom Familjen FGS Ekonomi. 
Han hoppas även på att det inom en nära framtid ska tas fram FGS:er för 
utbildningsinformation. Både Aspenfjäll och Wallin tror att det kommer tas fram FGS:er för 
de olika informationstyper som hanteras inom vården och just nu är det på gång med en FGS 
för patientjournaler. Båda två tror också att det kommer att ske en ytterligare framtagning av 
tillägg till FGS Ärendehantering eftersom det är stor efterfrågan efter sådana. 
 
FGS-funktionen får in en del önskemål om att starta framtagningsprojekt men alla får inte 
klartecken att starta upp projekt. I de fall det inte ges klartecken handlar det oftast om att den 
specifikation som önskas tas fram inte är lämplig att göra en FGS av. Det kan bland annat 
bero på att det har blandats samman informationstyper eller att specifikationen endast görs för 
den egna organisationens informationsöverföringar utan hänsyn till övriga intressenter inom 
den offentliga förvaltningen. Aspenfjäll uppskattar att det kommer in förfrågningar om att 
starta upp framtagningsprojekt ungefär en gång i månaden.  
 
3.3.8 Utmaningar 
FGS-funktionen har ett dilemma, de har ingen aning om i hur stor utsträckning de FGS:er som 
har tagits fram används av den offentliga förvaltningen. Det har inte framkommit något direkt 
negativt angående FGS:ernas användbarhet men däremot har det kommit in en del 
anmärkningar kring tekniska delar. Dessa har dock inte orsakat några större problem då det 
mest handlat om justeringar.  
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Vi går mot en mer digitaliserad värld och vill ha fler och fler digitala möjligheter att kunna 
använda de tjänster som den offentliga förvaltningen bidrar med men det är inte helt 
oproblematiskt menar Aspenfjäll. ”Problemet är ju att vi måste få med oss alla på spåret här, 
för vi har dels de som är äldre och som inte är så haj på tekniken och de som är nysvenskar 
som nyss kommit till landet eller som inte fått medborgarskap, det måste hanteras på något 
sätt”, säger Aspenfjäll. I de fall måste de som vill kunna ta den analoga vägen. Problemet med 
digitalisering och effektivitet är att den analoga vägen till att genomföra ett ärende inte 
effektiviseras. Det analoga mötet ska inte missgynnas i och med digitaliseringen av den 
offentliga förvaltningen menar Aspenfjäll. 
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4. Analys  
Analysen är uppdelad på likadant sätt som intervjuerna i empirin är uppdelade. Under varje 
kapitel redogörs för vad respondenterna sagt på området, vad litteraturen säger och hur det 
går att tolka i relation till studiens syfte och undersökningsfrågor. 
 

4.1 FGS:er 
Alla respondenter förklarar FGS:er på ett liknande sätt. Wallin och Aspenfjäll benämner 
FGS:er som ett utbytesformat som kan användas för informationsöverföringar. Från början 
skulle FGS:er föra över information mellan verksamhet och arkiv och kan nu istället föra över 
information mellan en verksamhet och dess arkiv, mellan verksamheter, mellan arkiv eller 
från en verksamhet till en annan verksamhets arkiv berättar Almalander. Wallin nämner också 
att de kan användas för att publicera information på nätet. Jonsson förklarar också FGS:er 
som ett utbytesformat men använder sig av ordet överföringsformat. Hon förklarar vidare att 
det innebär att information struktureras på ett enhetligt sätt. Det innebär att informationen kan 
förflytta sig utan att den behöver konverteras eller ändras. Wallin sammanfattar det hela med 
att FGS:en är ett verktyg som underlättar informationsutbytet. Almalander förklarar istället 
FGS:er som en metadatauppsättning. FGS:er har under tiden de utvecklats funnits lämpliga att 
använda i fler områden än bara som överföringsformat. De har utökats till att bli ett 
utbytesformat förklarar Almalander vilket återkopplar till vad de andra respondenterna anser 
att en FGS är. Riksarkivet (2018) beskriver FGS:er som krav på märkning och paketering av 
information vid överföring mellan olika verksamhetssystem eller mellan verksamhet och e-
arkiv. Den beskrivningen stämmer överens med respondenternas beskrivningar vilket 
ytterligare visar på att det finns en gemensam förståelse för vad en FGS är och dess 
användningsområden. Även om de olika respondenterna använder sig av något olika begrepp 
för att förklara FGS:er är innebörden densamma.  
 
Respondenterna menar att det finns de som har en oklar uppfattning om vad en FGS är. 
Jonsson menar på att många tror att FGS:er är något annat än vad det faktiskt är och att de har 
med gallring och bevaring av information att göra vilket är en annan fråga. Aspenfjäll menar 
också att många som ska arbeta eller arbetar med FGS:er gör en större sak av det än vad det är 
vilket han tror beror på att det är många som ska använda sig av dem. FGS är i grunden ett 
utbytesformat och utbytesformat finns redan i alla verksamheter. Jonsson säger också att 
många tror att en FGS är en kravspecifikation och blir därmed förvirrade när de mottar en 
specifikation för utbytesformat. 
 
Målet med FGS:er är att de ska förenkla användningen av information hos offentliga 
myndigheter (Riksarkivet 2018). Det nämner Wallin och Jonsson att de gör. FGS:er är en 
möjliggörare, särskilt när en funktion ska betjäna flera olika organisationer eftersom inga 
konverteringsarbeten behöver genomföras. Deras betydelse ökar i samband med att fler 
informationsflöden ska kunna hanteras över organisations- och verksamhetsgränser 
(Päivärinta et al. 2014).  
 
4.2 Utveckling 
Almalander menar att ekonomi och kompetens är det som har framträdande roller i 
utvecklingen av FGS:er. Pengar är en möjliggörare för arbetet med FGS:er och kompetensen 
som krävs behöver inte bara vara teknisk även om det finns behov av den tekniska 
kompetensen också. Även Aspenfjäll menar att ekonomi är en av de viktigaste faktorerna i 
arbetet med FGS:er. Vad de båda också nämner är att det är optimalt om organisationen som 
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hanterar informationstypen som FGS:en utvecklas för är med i utvecklingsarbetet eftersom de 
har bäst förståelse för informationen. Aspenfjäll menar även att styrning är viktigt för att 
lyckas i arbetet med FGS:er. Han menar att det inte finns någon övergripande styrning trots 
att det skulle behövas. För att offentlig förvaltning ska bli mer gemensam menar Wallin att 
lagstiftningen behöver ändras. Det är dock ingenting som Sverige går mot. Almalanders 
telefonexempel är talande för hur systemutvecklingen ser ut i Sveriges offentliga 
organisationer i nuläget. En standard behöver utvecklas för att undvika problemen som 
kommer med att systemen inte kan kommunicera med varandra. Almalander menar att 
eftersom det är något gemensamt som ska utvecklas bör Sverige utveckla det tillsammans. 
 
Jonsson menar att anledningen till att arbetet med FGS:er blev så framgångsrikt för 
Sydarkivera var för att det bildades en helt ny organisation som därmed inte hade några arv i 
form av redan existerande system som det hade investerats pengar och tid i. Det fanns inte 
heller någon satt standard som hindrade projektet. Den kontinuerliga anpassningen som 
nämns av Anderson et al. (2016) har därmed inte krävts i samma utsträckning eftersom det 
inte fanns någonting att anpassa sig efter. Framöver kan anpassningar efter digitaliseringen 
behövas då världen och digitaliseringen inte står still och därmed kan inte utvecklingen göra 
det heller. Jonsson menar att vissa kommuner är mer analoga än andra kommuner som har 
kommit längre i sin digitala utveckling. När Jonsson började arbeta med e-arkiv fanns det de 
som motsatte sig att arbeta vid en dator. Det problemet existerar inte längre vilket går att se 
som att digitaliseringen i kommunerna går framåt. E-arkiv väcker dessutom ett intresse, 
annars hade inte Sydarkivera gått från att ha elva till 23 medlemskommuner. Jonsson menar 
dessutom att engagemanget och angelägenheten att digitalisera sina verksamheter växer. 
 
Viktiga faktorer för att realisera de nyttor som e-förvaltningen kan medföra kräver struktur, 
ett starkt ledarskap, resurser och finansiering (SOU 2011:67). FGS:er är en del i utvecklingen 
av e-förvaltningen. Almalander och Aspenfjäll menar att ekonomi är en viktig faktor vilket 
stämmer överens med vad som står i SOU 2011:67. Vad som syftas med resurser i SOU 
2011:67 framgår inte men Almalander menar att kompetens och arbetskraft är resurser. 
Aspenfjäll nämner även styrning som en viktig faktor vilket går att koppla till ett starkt 
ledarskap eller struktur. Styrning går även att se som en form av samverkan vilket kommer tas 
upp mer i kapitel 4.5.  
 
Respondenterna har olika svar på hur lång tid det tar att färdigställa en FGS. Detta beror på att 
de olika respondenterna har olika uppfattning om när ett FGS-projekt anses vara färdigställt. 
Enligt Wallin tar det nio månader för en FGS att betraktas som färdig enligt Riksarkivets mått 
vilket är när en FGS har blivit fastslagen som just FGS. Jonsson berättar att projektet hon var 
delaktig i tog två år att genomföra. Enligt Almalander tar det numera inte lika lång tid att 
utveckla en FGS som det tidigare har gjort i och med att inte lika förarbete måste göras. 
Almalander säger att det tar mellan ett och två år och tiden kommer gå att korta ner ytterligare 
i och med att erfarenheterna blir fler efter varje genomfört projekt. 
  
FGS:er har redan utvecklats i sig själva. Det har upptäckts ett större användningsområde för 
dem i och med att de kan användas för att överföra information mellan fler olika system än 
bara mellan verksamhetssystem och arkivsystem enligt Wallin.  
 
4.3 Effektivitet 
Respondenterna har olika uppfattningar om vad effektivitet innebär i sammanhanget. 
Aspenfjäll och Jonsson definierar effektivitet kopplat till tid. Aspenfjäll definierar effektivitet 
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som att kunna leverera information på så kort tid som möjligt och förtydligar även att 
informationen ska levereras på kortast möjliga tid både myndigheter emellan och mellan 
myndighet och medborgare. Jonsson definierar effektivitet som att uppnå något utan att det tar 
för lång tid och att det inte ska kosta för mycket. De båda menar att information ska kunna 
levereras snabbt. Jonsson berättar att i Sydarkiveras projekt har effektivitet mätts i 
möjligheten att plocka ut information från system för att sedan avveckla dem. I och med 
avvecklingen frigörs energi, kraft och engagemang som de anställda kan ägna åt andra 
arbetsuppgifter istället vilket i sin tur leder till en ökad effektivitet. Den ökade effektiviteten 
går att se som både tids- och kostnadsbesparande. Aspenfjäll menar vidare att de statliga 
kostnaderna kommer att minska när myndigheter jobbar på ett gemensamt sätt.  
 
Effektivitet kan definieras på många olika sätt. Detta kan utläsas utifrån vad respondenterna 
har svarat, urvalet i listan från Ragneklints tabell (se kap 2.5) och Beynon-Davies et al. (2009) 
olika definitioner. Bland Ragneklints (2002) definitioner finns det inte något som är direkt 
kopplat till tid. Enligt Beynon-Davies et al. (2009) definition av ”efficiency” är effektivitet 
indirekt kopplad till tid då det handlar om att leverera samma resultat med mindre resurser där 
resurser skulle kunna utgöras av bland annat tid. 
 
Wallin menar att när effektivitet definieras kopplat till FGS:er så är det att de förenklar 
informationsutbytet mellan olika verksamheter eller mellan olika system inom verksamheten. 
FGS:er underlättar även vid byten av verksamhetssystem som i sin tur hade kunnat vara 
väldigt tidskrävande och kostsamma. I och med att mappningsarbetet inte blir lika omfattande 
sparas den tiden och kostnaden istället in och kan räknas som en ökad effektivitet. Almalander 
definierar effektivitet som ett enkelt, smart och smidigt sätt att arbeta vilket kan kopplas till 
tid då ett arbete som sker på sättet Almalander beskriver är tidsbesparande. Han menar även 
att effektivitet i första hand inte har med ekonomi att göra. Almalander ser effektiviteten 
FGS:er bidrar med som en förenkling i att överföra information och att informationen därmed 
hanteras mer effektivt.  
 
Jonsson menar att den ekonomiska effektivitetspåverkan är svår att mäta men att vissa 
mätningar har gjorts, till exempel att uttagen av information blir billigare i och med att 
återanvända lösningar i flera kommuner. Enligt Anderson et al. (2016) går det genom att 
använda sig av gemensamma tjänster att sänka sina investeringskostnader för e-arkiv med 80 
procent. Den ekonomiska aspekten finns med när vi talar om effektivitet anser Almalander 
även om det inte är den effekten han ser i första hand. Den ekonomiska effekten innefattar 
besparingsmöjligheter i och med att de kostsamma projekt som hopkoppling av system 
innebär inte kommer ske i samma utsträckning. Jonsson menar att den ökade 
interoperabiliteten som FGS:er bidrar med leder till minskade kostnader i överföringsarbeten. 
I de kommuner som inte kommit så långt i sin utveckling kommer det dröja ytterligare innan 
någon effekt märks av eller går att mäta. Almalander menar att det som behövs för att uppnå 
en önskad effektivitet, alltså ett enkelt, smart och smidigt sätt att arbeta, är att utveckla en 
gemensam standard vilket är vad en FGS är. Enligt E-delegationen finns det utrymme för 
myndigheter att bli mer kostnadseffektiva och en stor anledning till att utveckla sin e-
förvaltning är att förvaltningen ska bli mer effektiv (SOU 2011:67). 
 
4.4 Nyttor 
Nyttorna som FGS:er bidrar med finns presenterade i nyttotabellen i kapitel 2.6.1. Enligt 
Päivärinta et al. (2014) är nyttor är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt. 
Aspenfjäll väljer att använda sig av uppdelningen interna och externa nyttor och menar att de 



  33 
 
 

 
interna nyttorna är utbytet av information i systemet. Även Wallin nämner som nytta att 
FGS:er underlättar informationsutbytena och att de bidrar till interoperabilitet mellan system. 
Jonsson menar att den främsta nyttan FGS:er bidrar med är att de möjliggör lösningar för 
överföring av information likt det Wallin och Aspenfjäll nämner. Den nyttan finns inte 
presenterad i nyttotabellen eftersom den nyttan utgör syftet med användandet av FGS:er 
snarare än att det är en nytta som kommer från användandet av dem.  
 
Wallin nämner effektivitetsvinster som en nytta vilket presenteras i nyttotabellen. Jonsson 
menar att lösningarna innebär besparingar då kostsamma konverteringsprojekt inte behöver 
genomföras. Trots den ansträngningen som krävs i form av tid och andra resurser kommer det 
löna sig nyttomässigt och FGS:er kommer bidra till stora besparingsvinster menar 
Almalander. Almalander ser indirekta nyttor som är kopplade till arbets- och 
handläggningstid, vilket också är en effektivitetsvinst men kopplad till tid. Juell-Skielse 
(2015) nämner reducerade kostnader som en nytta i och med användandet av FGS:er vilket 
även det ses som en effektiviseringsvinst.  
 
Den andra interna nyttan är ordning. Jonsson säger att hon ser nyttor kopplade till ordning i 
form av en checklista. Almalander anser att spårbarhet av information och att informationen 
går att vårda över tid är nyttor. Spårbarheten kan bidra till en form av ordning.  
 
Den tredje interna nyttan är enkelhet. Jonsson menar att på längre sikt när det finns en större 
mängd data samlad hos Sydarkivera kommer det möjliggöra bättre lösningar för att söka, 
bearbeta och visualisera information. Det går att koppla till nyttan enkelhet då dessa 
förbättrade lösningar kommer förenkla processerna att söka, bearbeta och visualisera 
information. På längre sikt kommer ytterligare nyttor kopplade till enkelhet gå att se eftersom 
det kommer gå att aggregera data på ett bättre sätt menar Jonsson. Almalander ser många 
nyttor som är kopplade till enkelhet. Det blir enklare att hitta, överföra, vårda och säkra 
information samtidigt som det blir enklare att skapa en struktur. Juell-Skielse (2015) nämner 
en enklare bevaring av data som en nytta.  
 
Den externa nyttan som innebär ökad service för medborgaren har medborgaren själv inte 
kunnat upptäcka ännu menar Jonsson och hon tror att det kommer dröja innan medborgaren 
gör det. När de märker av någon nytta kommer det vara i form av ökad service då den 
information de kan tänkas söka finns tillgänglig hos Sydarkivera. Informationen som 
medborgaren får tillgänglighet till på sikt ger en bättre möjlighet att hitta och analysera 
information vilket går att koppla till den externa nyttan ökad tillgänglighet. De externa 
nyttorna Aspenfjäll nämner är att handläggningen blir snabbare vilket leder till ökad service 
för medborgaren samtidigt som det skulle kunna ses som en intern effektiviseringsvinst i form 
av tidsbesparingar. Wallin menar också att det finns nyttor kopplade till service. De nyttorna 
Almalander anser är kopplade till service är indirekta. Päivärina et al. (2014) menar att en 
huvudsaklig nytta med att implementera en FGS är att det innebär en garanti för medborgare 
till en säker och öppen styrning vilket kan anses som både ökad service och ökad 
tillgänglighet.  
 
Personer som använder sig av eller arbetar med FGS:er kan se olika former av nytta i sina 
respektive verksamheter. Nyttorna representerade i nyttotabellen nämns både i litteraturen och 
av respondenterna och nyttorna är många. De som presenteras i nyttotabellen är breda fördelar 
som täcker in mycket av vilka nyttor som FGS:er bidrar till och dessa blir ytterligare 
underbyggda i och med att respondenterna anser att de nyttorna finns.  
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4.5 Interoperabilitet och samverkan 
Interoperabiliteten mellan system blir enklare att införa med tiden på grund av att 
erfarenheterna kring det blir bättre enligt Almalander. Jonsson menar att interoperabiliteten 
förbättras i och med att informationen paketeras på ett enhetligt sätt. Det leder till minskade 
kostnader i överföringarna av informationen. Enligt Wallin blir interoperabiliteten mellan 
systemen lättare allteftersom även om det tar tid, även den rättsliga delen blir lättare. 
Aspenfjäll fyller i att det rättsliga till 90 procent handlar om vilken information som får 
skickas mellan myndigheter. Almalander menar också att det blir enklare med 
interoperabiliteten med tiden rent rättsligt även om lagstiftningen inte ligger i fas med det 
skede som digitaliseringen befinner sig i. Wallin berättar att huvudsyftet med FGS:er är att 
bidra till en ökad interoperabilitet. 
 
Almalander nämner att beslutsfattare och politiker måste börja tänka annorlunda. Den 
politiska strävan som finns i Sverige och EU är att regelverken ska förenkla för hanterandet av 
offentlig information. Interoperabiliteten mellan system är ett sätt att förenkla hanteringen av 
information, därmed bör regler kring just interoperabilitet koordineras (Anderson et al. 2016). 
Alla berörda parter behöver ha ett rättsligt stöd för den samverkan som krävs. På den rättsliga 
nivån finns det också behov av att i förväg undvika att skapa regler och regelverk som 
motverkar interoperabilitet (SOU 2007:47).  
 
Samverkan är viktigt när FGS:er utvecklas eftersom allting hänger ihop, därför går det inte att 
bara utgå från sin egna verksamhet. Offentliga organisationer har en gemensam utmaning som 
de måste arbeta mot menar Almalander. Almalander använder sig av uttrycket samsyn som 
innebär att det krävs en gemensam bild av vad som ska åstadkommas. Andra länder har en 
nationell strategi om vart de ska med sin digitalisering. Aspenfjäll är av åsikten att det behövs 
en gemensam strategi och styrning för att föra utvecklingen framåt vilket går att koppla till 
begreppet samsyn. Även Jonsson menar att samverkan är en grundförutsättning för att kunna 
utveckla gemensamma specifikationer. Aspenfjäll menar att samverkan är viktigt, både inom 
organisationen som ska utveckla och implementera FGS:en och de externa aktörer som 
behandlar samma informationstyp. Detta eftersom en FGS tas fram för en bredare grupp än 
bara den enskilda organisationen eller verksamheten. Helhetssynen är viktig menar Wallin. 
Om det inte finns personer utanför verksamheten på något sätt representerade i projektet 
kommer inte projektet att bli lyckat säger Aspenfjäll. Samverkan krävs för att ge sitt projekt 
största möjliga chans att lyckas menar Aspenfjäll.  
 
Samverkan leder till effektiviseringsmöjligheter (SOU 2011:67). Under 2000-talet så inleddes 
en ökad satsning på samverkan i offentliga organisationer (Jansson 2013). Sedan 
millennieskiftet har utvecklingen av IT-struktur tilltagit vilket har krävt en central samordning 
för att säkerställa att uppbyggnaden är standardiserad och att nätverk skapas för att samverka 
myndigheter emellan (SOU 2007:47). Även om informationen kommer från tidigt 2000-tal så 
är den fortfarande relevant eftersom dagens fortsatta utveckling av e-förvaltning bygger på det 
som lades till grund då. Almalander säger att G:et i FGS som står för det gemensamma är det 
viktigaste elementet i FGS:er. Enligt Jonsson kan nödvändiga resurser vara spridda över flera 
myndigheter och då behövs samverkan dem emellan. Samverkan lyfts fram som en av de 
främsta framgångsfaktorerna i arbetet med FGS:er av samtliga respondenter och även av 
Juell-Skielse (2015). Även här behövs rättsligt stöd för samverkan och situationen just nu är 
att regelverk inte möter de behov av samverkan som finns (SOU 2007:47).  
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4.6 Framtid 
Jonsson hoppas att fler verksamheter ska förstå finessen med att använda sig av FGS:er. 
Produktionen kommer ta fart om fler verksamheter blir intresserade av att använda FGS:er då 
kunskapen kring informationsstruktur och dataöverföring är utspridd över flera verksamheter. 
Ett steg i rätt riktning för FGS:er är att data inte byggs in i lösningar längre på grund av 
GDPR och kraven på öppna data. Löfdahl (2016) menar att leverantörer idag bara har 
kommersiella intressen som inte har någon inriktning på framtiden vilket går emot vad 
myndigheter arbetar mot eftersom ett e-arkiv ska kunna bevara handlingar långsiktigt. Enligt 
Jansson (2013) handlar e-förvaltning om att modernisera en förvaltning som anses ineffektiv, 
byråkratisk och exkluderande. 
 
Stora förvaltningsmyndigheter skulle kunna tjäna mycket på att använda sig av FGS:er, ju 
större och mer komplex en organisation är, desto större nytta kommer de ha menar Wallin. I 
framtiden hoppas Aspenfjäll på att informationen ska bli mer skalbar. Därmed kommer 
informationen bli lättare att överföra myndigheter emellan och även till de privata aktörer som 
kan vara i behov av den information som en myndighet har. I nuläget måste informationen 
anpassas i varje överföring både i format och vad som ska skickas. Om informationen blir mer 
skalbar som Aspenfjäll hoppas kan informationen lättare skickas mellan myndigheter. 
Eftersom det största problemet med interoperabilitet mellan system rör vilken information 
som får skickas runt gör skalbarheten att informationen kan skickas utan att den behöver 
struktureras om. 
 
Wallin tror att FGS:er inom ekonomi är det som kommer börja utvecklas framöver, dessutom 
hoppas han att FGS:er för utbildningsinformation ska tas fram. Både Wallin och Aspenfjäll 
tror att FGS:er för informationstyper som hanteras inom vården kommer tas fram. Det är en 
stor efterfrågan på FGS Ärendehantering så de båda tror att det kommer ske ytterligare 
framtagning av tillägg till den. Intresset är stort kring dessa FGS:er och flera initiativ till att 
utveckla de typerna av FGS:er har kommit in till FGS-funktionen enligt Wallin. Almalander 
tror att de redan existerande FGS:erna kommer fortsätta utvecklas och han tror även på 
FGS:er för hälsojournaler, bygglov och ansiktsigenkänning i framtiden. 
 
De FGS:er som enligt Almalader, Wallin och Aspenfjäll är mest aktuella är FGS:er som 
hanterar information inom vården. Enligt Wallin och Aspenfjäll är ett sådant projekt för 
patientjournaler redan igång. FGS:er för ekonomi skulle kunna användas av många större 
myndigheter i Sverige vilket är aktuellt ur en effektivitetssynpunkt då det skulle kunna 
innebära större tids- och kostnadsbesparingar.  
 
4.7 Utmaningar 
Verksamheter som redan har investerat i andra system och metadatastandarder har svårare att 
gå ifrån de lösningarna menar Almalander. Behovet av FGS:er är stort och viljan att använda 
dem likaså men de används ändå i en begränsad omfattning enligt Almalander. Det är bland 
annat den ekonomiska frågan som behöver lösas innan ett utvecklingsprojekt startas upp. 
Löfdahl (2016) menar att de flesta kommunerna i Sverige berörs av förändringsprocessen som 
utvecklingen av e-förvaltningen innebär. Alla är öppna för förändringen som sker i och med 
digitaliseringen och i en värld som digitaliseras hänger allt ihop menar Almalander. Anderson 
et al. (2016) menar att sätten att hantera och bevara information behöver förändras efter 
ändringarna som sker i samband med införande av e-förvaltning.  
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Jonsson menar att hon inte märkt av några negativa konsekvenser i användandet av FGS:er. 
Eventuella problem har varit enkla att åtgärda. FGS-funktionen vet inte i hur stor utsträckning 
som FGS:er används men Wallin och Aspenfjäll menar att det inte har framkommit något som 
är direkt negativt angående FGS:ernas användbarhet. Anmärkningar kring tekniska delar har 
kommit in till FGS-funktionen men det har bara rört sig om små justeringar enligt Aspenfjäll. 
Det stämmer överens med vad Jonsson berättar angående eventuella problem med FGS:erna. 
Jonsson menar att svårigheterna som finns med FGS:er är att det saknas erfarenhet och 
kompetens i frågan. Språkförbistring är också ett problem då ett begrepp betyder olika saker 
för olika de yrkesgrupper som är involverade i ett e-arkivsprojekt, ett exempel på ett sådant 
uttryck är e-arkiv enligt Jonsson. Enligt Almalander är kunskapen och kompetensen inom 
området bristfällig även om kunskap inom olika områden är viktiga, inte bara kunskap inom 
området IT och systemvetenskap. Aspenfjäll menar på att det är viktigt att det finns olika 
grupper av användare representerade i framtagningsprojekt för att projektet ska få en lyckad 
utgång. Jonsson upplever att många hoppas på att någon annan ska ta tag i att lösa de problem 
som finns och att samarbeta mellan olika sektorer kan vara problematiskt. I en värld där allt 
på olika sätt hänger ihop är det viktigt att utveckla en standard enligt Almalander. 
 
Digitaliseringen av offentlig förvaltning har vissa faktorer den behöver ta hänsyn till enligt 
Aspenfjäll, bland annat de personer som av olika anledningar inte kan eller vill genomföra 
sina ärenden digitalt. Enligt Jansson (2013) förväntar sig medborgare att den offentliga 
förvaltningen ska gå dem till mötes i form av mobiltjänster och andra elektroniska kanaler. 
Målet är att analoga möten bara ska ske i undantagsfall och att all kommunikation ska ske 
digitalt mellan offentliga organisationer och medborgare. Enligt Aspenfjäll måste det finnas 
lösningar så att olika ärendeprocedurer går att genomföra på ett analogt sätt för de som 
föredrar det. Det kan röra sig om till exempel äldre eller personer som nyligen kommit till 
Sverige och som kan behöva extra stöd i de olika processerna. Det måste finnas lösningar så 
att proceduren i de fallen också effektiviseras och inte försämras i och med digitaliseringen av 
offentliga organisationer.   
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5. Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse kring hur FGS:er kan påverka offentliga 
organisationers effektivitet samt vilka andra nyttor FGS:er kan bidra med i sådana 
organisationer. Ytterligare ett syfte är att skapa förståelse kring vilka utmaningar som finns i 
utvecklandet av FGS:er och hur den förväntade framtiden för FGS:er ser ut. 
 
Syftet undersöktes genom följande undersökningsfrågor: 
Hur effektiviseras arbetet i offentliga organisationer med hjälp av FGS:er?  
Vilka nyttor bidrar FGS:er med i offentliga organisationer? 
Vilka faktorer är viktiga för att utvecklingen av FGS:er ska fortsätta framåt? Vad spelar 
interoperabilitet och samverkan för roll? 
Vilka utmaningar finns det för den fortsatta utvecklingen av FGS:er och deras framtid? 
 
Hur effektiviseras arbetet i offentliga organisationer med hjälp av FGS:er?  
Att FGS:er leder till en ökad effektivitet råder det inga tvivel om enligt respondenterna i 
denna studie. FGS:er är framtagna för att förenkla överföringen av digital information. Om de 
inte skulle bidra med en förenkling av något slag skulle de förmodligen inte vara av intresse 
men eftersom intresset finns tycks olika verksamheter vara av åsikten att FGS:er bidrar med, 
eller har potential att bidra med, effektivitetsvinster. Effektiviteten innebär en nedkortning av 
tidsåtgången i hämtningen av information och att kostnaderna för diverse konverterings- och 
mappningsarbeten inte blir lika höga. Förmodligen ligger de större ekonomiska fördelarna 
längre fram i tiden då utvecklingen av tjänster inte kommer ske över en natt, om ens över ett 
år. De ekonomiska nyttorna behöver således längre tid på sig att bli den mest framträdande 
effektivitetspåverkan. Tid och kostnad hör ihop på många plan när vi talar om FGS:er då 
insparad tid indirekt ger en insparad kostnad. En verksamhet blir mer kostnadseffektiv när 
arbetsuppgifter går snabbare att genomföra.  
 
Vilka nyttor bidrar FGS:er med i offentliga organisationer? 
Enligt respondenterna är nyttorna många. Utifrån litteraturen skapades nyttotabellen (se kap 
2.6.1) och delades upp i interna och externa nyttor. I de interna nyttorna ingår 
effektivitetsvinster, ordning och enkelhet. I de externa nyttorna ingår ökad service och ökad 
tillgänglighet. Enligt respondenterna uppstår dessa nyttor för en verksamhet i och med 
användandet av FGS:er även om de uppstår i olika utsträckning. Nyttorna i tabellen är 
framträdande även om många andra nyttor också går att se i användandet av FGS:er. Syftet 
med de nyttor som presenteras i tabellen är att de ska vara breda och täcka in många av de 
nyttor som ses i och med användandet av FGS:er. Utifrån respondenternas svar går det att se 
den interna nyttan effektivitetsvinster och den externa nyttan ökad service som mest 
framträdande. 
 
Vilka faktorer är viktiga för att utvecklingen av FGS:er ska fortsätta framåt? Vad 
spelar interoperabilitet och samverkan för roll? 
Det finns faktorer som utifrån denna studie kan antas vara viktigare än andra för att 
utvecklingen av FGS:er ska gå framåt. Det som behövs för den fortsatta utvecklingen är 
resurser i form av kunskap och pengar. Kunskapen om vad en FGS är, vad den används till 
och hur begrepp kring den ska definieras behöver spridas inför en fortsatt utveckling och 
spridning av användandet av FGS:er. Ekonomiska resurser är en möjliggörare i mångt och 
mycket, även i utvecklingen av FGS:er. Utvecklingen av Sveriges e-förvaltning behöver gå i 
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rätt riktning och det är mot användandet av gemensamma specifikationer. För att Almalanders 
telefonexempel inte ska fortsätta vara en verklighet för offentliga organisationers system 
behöver den här kontinuerliga anpassningen påbörjas och utvecklas. Att en övergripande 
styrning behövs för att utvecklingen av FGS:er ska gå framåt nämns också som en 
framträdande faktor. För att Sverige ska bli bäst i världen på att digitalisera sin offentliga 
förvaltning är FGS:er ett bra verktyg att använda. 
 
Utfallet blir bättre om fler använder sig av FGS:er då interoperabiliteten ökar mellan systemen 
och möjligheten till vidare utveckling förbättras. En förutsättning för att interoperabiliteten 
ska bli bättre och att fler ska använda sig av FGS:er är samverkan organisationer emellan. 
Interoperabilitet och samverkan är nyckelord när det kommer till FGS:er. Ökad 
interoperabilitet är ett syfte med att använda FGS:er och samverkan är en framträdande 
framgångsfaktor. För att systemen ska bli mer interoperabla krävs att de använder sig av en 
gemensam standard, förslagsvis FGS:er. Alla respondenter samt litteraturen är överens om att 
samverkan är en grundsten i utvecklingen av FGS:er. Interoperabilitet är en form av 
samverkan mellan olika system och utan samverkan går det inte att få någon interoperabilitet. 
För att systemen ska kunna samverka måste de som ska använda dem också göra det.  
 
Vilka utmaningar finns det för den fortsatta utvecklingen av FGS:er och deras framtid? 
Ett första steg i den fortsatta utvecklingen av FGS:er är att de som har användning för dem 
förstår vad de är, vad de används till och till vilken nytta de kan vara för organisationen i 
fråga. Det måste finnas en gemensam förståelse för vad en FGS är och vad den används till. 
Att FGS-funktionen inte har någon insikt i huruvida FGS:er är till nytta för verksamheter är 
ett problem. Att de som arbetar med FGS:er inte alltid kommer från en IT-bakgrund behöver 
inte vara något negativt även om kunskap inom området kan underlätta. Utmaningarna 
framför oss handlar mycket om att sprida kunskap och om att samverka över verksamheters 
gränser. Det är också viktigt att flera olika verksamheter är representerade i ett 
utvecklingsprojekt eftersom FGS:en för en informationstyp kommer användas av flera 
verksamheter.  
 
Framtiden för FGS:er ser ljus ut i och med att de som använder sig av dem är nöjda med 
resultatet och hoppas att fler ska se finessen med dem. Framtiden för FGS:er hänger på 
spridningen av dess funktionalitet, nyttor och effektivitetspåverkan. Genom samverkan skapas 
en interoperabel offentlig sektor som kommer att bidra till att Sverige når sitt mål om att ha en 
ledande position gällande elektronisk förvaltning.  
 

5.1 Förslag till vidare studier 
Framtida studier skulle kunna undersöka hur effektivitet och nyttor påverkar en organisation 
kvantitativt. Exempel på sådana kvantiteter är hur mycket tid som kan sparas in på i timmar 
eller hur många kronor som går att tjäna in i och med användandet och återanvändandet av 
gemensamma specifikationer. Ytterligare en framtida studie hade kunnat ha fokus på i vilken 
utsträckning som FGS:er används.  
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Bilaga 1 – Intervjuguider 
 
Riksarkivet 
Personliga 
Berätta om din roll på Riksarkivet, vad är din ”titel”/befattning? Vad är din arbetsuppgift? 
Hur kommer det sig att du började arbeta här? Hur länge arbetat här? Tidigare erfarenheter? 
Hur hamnade du inom FGS:er? När började du arbeta med FGS:er? När sattes arbetet med 
FGS:er igång? Vad har varit din roll i framtagandet? 
 
FGS:er 
Hur definierar du FGS:er? Hur skulle du berätta det för någon som aldrig hört talas om det 
eller någon som inte är insatt? 
Hur är situationen idag kring FGS:er, hur har ”arbetstakten” förändrats sedan starten? Vilka 
typer av FGS:er arbetas med idag? 
Vad påverkar utvecklingen?  
Vilka parametrar anser du är viktiga för att komma framåt med arbetet med FGS:er? 
Samverkan, kunskap, teknik, resurser… 
Är verksamheter som berörs av FGS:en med och skapar den? Flera verksamheter? Hur lång 
tid tar det från att man startar ett arbete med en FGS till att den anses ”färdig”? 
Använder du dig av någon FGS i ditt dagliga arbete? 
Hur upplever du att offentliga organisationer är inställda till utvecklingen av FGS:er och att så 
småningom implementera dem i sina verksamheter? 
 
Effektivitet 
Hur definierar du effektivitet? 
Hur påverkar FGS:er en verksamhets t.ex. en kommuns effektivitet? Varför/På vilket sätt?  
Påverkas tidseffektiviteten för att utföra arbetsuppgifter? 
 
Nyttor 
Vad anser du att FGS:er medför för ytterligare nytta i en verksamhet? 
För samhället i stort? 
Ser du några nyttor kopplade till kostnader?  
Ser du några nyttor kopplade till arbets-/handläggningstid? 
Finns det nyttor kopplade till ordning? Enkelhet? Tillgänglighet? Service? 
Vilka organisationer menar du har mest att vinna på en ökad spridning av FGS:er? Varför? 
Hur viktigt är samverkan mellan olika parter? Vilka parter?  
Blir arbetet med interoperabiliteten mellan olika system lättare med tiden? Rent rättsligt? 
Utvecklingsmässigt allt eftersom arbetet går framåt? 
Känner du till om några utvärderingar/mätningar har gjorts av ökad effektivitet eller andra 
nyttor? 
Har du sett några negativa konsekvenser i användandet av FGS:er? 
 
Framtid 
Vilka typer av FGS:er tror du att ni kommer att utveckla framöver? Varför just dessa?  
Finns det några andra FGS:er som du anser är särskilt viktiga att utveckla och i så fall varför?  
Har du hört talas om E-ARK? Finns det något samarbete där? 
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Caspar Almalander 
 
Personliga 
Berätta om din roll på SKL, vad är din ”titel”/befattning och vad är din arbetsuppgift? 
Hur kommer det sig att du började arbeta här? Hur länge arbetat här? Tidigare erfarenheter? 
Hur hamnade du inom FGS:er? När började du arbeta med FGS:er? När sattes arbetet med 
FGS:er igång? Vad har varit din roll i framtagandet? 
 
FGS:er 
Hur definierar du FGS:er? Hur skulle du berätta det för någon som aldrig hört talas om det 
eller någon som inte är insatt? 
Hur är situationen idag kring FGS:er, hur har ”arbetstakten” förändrats sedan starten? Vilka 
typer av FGS:er arbetas med idag? 
Vad påverkar hur utvecklingen går? Vilka parametrar anser du är viktiga för att komma 
framåt med arbetet med FGS:er? Samverkan, kunskap, teknik, resurser… 
Är verksamheter som berörs av FGS:en med och skapar den? Flera verksamheter? Hur lång 
tid tar det från att man startar ett arbete med en FGS till att den anses ”färdig”? 
Använder du dig av någon FGS i ditt dagliga arbete? 
Hur upplever du att offentliga organisationer är inställda till utvecklingen av FGS:er och att så 
småningom implementera dem i sina verksamheter? Upplever du skillnad mellan 
”privatpersoner” eller enskilda medarbetare och verksamheter i stort? 
 
Effektivitet 
Hur definierar du effektivitet? 
Hur påverkar FGS:er en verksamhets effektivitet? Varför/på vilket sätt? 
 
Nyttor 
Vad anser du att FGS:er medför för nytta i en verksamhet?  
För samhället i stort? 
Ser du några nyttor kopplade till kostnader?  
Ser du några nyttor kopplade till arbets-/handläggningstid? 
Finns det nyttor kopplade till ordning? Enkelhet? Tillgänglighet? Service? 
Vilka organisationer menar du har mest att vinna på en ökad spridning av FGS:er? Varför? 
Hur viktigt är samverkan mellan olika parter? Vilka parter?  
Blir arbetet med interoperabiliteten mellan olika system lättare med tiden? Rent rättsligt? 
Utvecklingsmässigt allt eftersom arbetet går framåt? 
Känner du till om några utvärderingar/mätningar har gjorts av ökad effektivitet eller andra 
nyttor? 
Har du sett några negativa konsekvenser i användandet av FGS:er? 
 
Framtid 
Vilka typer av FGS:er kommer utvecklas framöver tror du? 
Finns det några andra FGS:er som du anser är särskilt viktiga att utveckla och i så fall varför? 
Har du hört talas om E-ARK? Finns det något samarbete där? 
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Elin Jonsson 
 
Personliga 
Berätta om din roll på Sydarkivera, vad är din ”titel”/befattning och vad är din arbetsuppgift? 
Vart arbetade du när arbetet med FGS:er inleddes? Hur länge har arbetet istället legat här? 
Tidigare erfarenheter? 
Hur hamnade du inom FGS:er? När började du arbeta med FGS:er? När sattes arbetet med 
FGS:er igång? Vad har varit din roll i framtagandet? 
 
FGS:er 
Vad påverkade mest hur utvecklingen gick? Vilka parametrar anser du är viktiga för att 
komma framåt med arbetet med FGS:er? Samverkan, kunskap, teknik, resurser… 
Hur deltagande fick verksamheten vara i utvecklingen av e-arkivet, funktionalitet och dylikt? 
Hur lång tid tog det från att projektet drogs igång till att det avslutades? 
Vad hade du för inställning till förändringen? Hur var kollegors och andra verksamheters 
inställning? 
 
Effektivitet 
Hur definierar du effektivitet? 
Hur har ditt arbete påverkats av e-arkivet rent tidsmässigt? 
 
Nyttor 
Vad anser du att FGS:er medför för nytta i en verksamhet och för samhället i stort? 
Ser du några nyttor kopplade till kostnader?  
Ser du några nyttor kopplade till arbets-/handläggningstid? 
Finns det nyttor kopplade till ordning? Enkelhet? Tillgänglighet? Service? 
Har du sett några negativa konsekvenser i användandet av FGS:er? 
 
Framtid 
Hur tror du att framtiden för FGS:er och e-förvaltning ser ut? 
 


