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Sammanfattning 
 
I dagens informationssamhälle ställs höga krav på den offentliga förvaltningen. Detta har lett 
till att många myndigheter har valt att publicera information på Internet. Några av 
myndigheterna har även lanserat olika typer av så kallade självbetjäningstjänster (e-tjänster). 
24-Timmarsmyndigheten är regeringens vision om den framtida förvaltningen. Statskontoret 
utförde en förstudie beträffande standardmeddelanden under perioden november 2003 till 
augusti 2004. Denna förstudie gjordes i samverkan med representanter för intresserade 
myndigheter och i samråd med representanter för IT-branschen. Anledningen till att 
förstudien gjordes var att även om det idag sker elektroniskt utbyte mellan myndigheter så 
saknas det samordnade principer för hur informationen i elektroniska dokument skall 
struktureras. 
 
Uppsatsförfattarna frågade sig hur arbetet med att införa en samordning skulle kunna påverka 
oss som individer, men framförallt hur de olika myndigheterna kan påverkas och om man 
kanske behöver göra ändringar i lagar för att en framgångsrik standardisering myndigheter 
emellan ska bli möjlig. Vi studerade Statskontorets förarbete, och annan litteratur vi fann som 
berörde området standardmeddelanden. 
 
Våra studier visar att införandet av elektroniska standardmeddelanden mellan myndigheter 
kan bli problematiskt. Slutsatsen är att starkare och tydligare direktiv behövs från regerings 
sida, för att sätta press på myndigheterna att utveckla sig mot Statskontorets önskemål och för 
att få till stånd ett införande av standardmeddelanden.  
Kanske till och med skapa en gemensam myndighet som tillhandahåller nödvändig 
information om alla de statliga myndigheterna. Så läggs även vikt på att skapa delaktighet hos 
myndigheterna vid genomförandet av standardmeddelanden. 
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1       Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det uppsatsämne vi valt. Vi tar upp 
Problemområde, Problemformulering, syfte, avgränsning, målgrupp och vilken metod vi 
använt oss av.  

1.1  Bakgrund 
IT-teknologi och Internet är något som de flesta personer möter dagligen, Sverige står i dag 
inför en snabb teknisk utveckling, men trots de möjligheter som IT kan skapa har 
utvecklingen gått något långsamt. I dagens informationssamhälle ställs höga krav på den 
offentliga förvaltningen. Detta har lett till att många myndigheter har valt att publicera 
information på Internet. Några av myndigheterna har även lanserar olika typer av såkallade 
självbetjäningstjänster (e-tjänster). Detta för att medborgare på ett enklare sätt skall kunna 
genomföra lättare myndighetsärenden via Internet.   
 
Standardmeddelanden är något som tros kunna effektivisera och förbättra myndigheters 
service till medborgare och företag. Ett Standardmeddelande kan sägas vara en definierad 
informationsmängd vilket utgör utdrag ur existerande register och som frekvent efterfrågas av 
”många” vid handläggning av olika ärendetyper. Eller indata som frekvent skall lämnas av 
många till existerande register. 
 
24-Timmarsmyndigheten är beteckningen på en arbetsgrupp vilka arbetar med är att dra upp 
riktlinjer för IT-infrastruktur, webbsideutformning och e-tjänster. Detta görs för att de olika 
myndigheterna själva skall kunna utveckla sina hemsidor och detta då efter en mall eller 
snarare en intern standard. 24-timmarsmydigheten är också regeringens vision om den 
framtida förvaltningen. (”Vad är... ...?”, 2005) 
Statskontoret utförde en förstudie beträffande standardmeddelanden under perioden november 
2003 till augusti 2004. Denna förstudie gjordes i samverkan med representanter för 
intresserade myndigheter och i samråd med representanter för IT-branschen. Anledningen till 
att förstudien gjordes var att det saknas samordnade principer för hur informationen i 
elektroniska dokument skall struktureras. De ville med förstudierapporten, kartlägga behoven 
och de juridiska och tekniska förutsättningarna för att införa konceptet med 
standardmeddelanden (”Standardmeddelanden En förstudie om förenklat 
informationsutbyte…”, 2004)  
 

1.2  Problem 
Vad behöver man göra för att få igång en generell utveckling av standardmeddelanden? Vad 
behövs göras för att man ska bevara individers personliga integritet efter införandet av 
standardmeddelanden? 
Dessa frågor har Statskontoret inte lyckats hitta svar på, då ingen myndighet än har infört ett 
fungerande system för standardmeddelanden. Ett väldigt litet engagemang från andra berörda 
myndigheter har förekommit och de har visat att de har ett lågt intresse av det som 
Statskontoret har framfört och undersökt. En fråga har Statskontoret däremot till viss del 
berört. Det är hur man ska göra för att få igång användningen av standardmeddelanden. 
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1.3  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur man på bästa möjliga sätt ska få utvecklingen av 
standardmeddelanden att fortlöpa så lätt och smidigt som möjligt. I rapporten försöker vi 
belysa de fällor som finns när man utvecklar standardmeddelanden, samt vad man bör tänka 
på.  
 
Vi vill också med uppsatsen beskriva de positiva och negativa effekter som det successiva 
införandet av standardmeddelanden kommer att ha på myndigheter och medborgare.   

1.4  Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till statliga myndigheter som är i behov av att utveckla 
standardmeddelanden. Eventuella andra intressenter kan vara lärare, studenter, forskare eller 
andra som kan tänkas ha ett intresse av information rörande standardmeddelanden. 
Läsaren av denna rapport bör ha grundläggande kunskaper inom informatik men inte 
nödvändigtvis om uppsatsens berörda område. 

1.5  Avgränsning 
Vi väljer att fokusera och belysa arbetet med standardmeddelanden och hur det kommer att 
påverka framtiden. Vi väljer att avgränsa oss till hur långt Statskontoret och andra svenska 
myndigheter har kommit med utvecklandet av standardmeddelanden, vad de bör tänka på och 
vad de ska göra för att lyckas med det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi tar visserligen upp 
några internationella exempel på lyckade utvecklingsarbeten av standardmeddelanden, men 
endast för att visa på länder som har lyckats med detta utvecklingsarbete. 
 

1.6   Metod 
Som metod för att få svar på våra frågeställningar använder vi oss av den litteratur vi funnit 
lämplig inom området. Vi använder oss av vetenskapliga artiklar, branschtidningsartiklar och 
Internet, det är svårt att hitta information gällande införandet av standardmeddelanden inom 
offentlig förvaltning, mycket tack vare att tankesättet är ganska nytt.     
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2 Förhistoria 
Under denna rubrik förklarar vi vad begreppet 24-timarsmyndigheten och Statskontoret står 
för. 

2.1  24-Timmarsmyndigheten 
Begreppet och innebörden av vad egentligen 24-timmarsmyndigheten är och vilka 
”arbetsuppgifter” den har kan te sig lite problematisk. Därför väljer vi att ge dig som läsare 
en introduktion till denna ”virtuella” myndighet.  
 
24-Timmarsmyndigheten är regeringens vision om hur den framtida statliga förvaltningen 
skall se ut. Det är en virtuell myndighet alltså ingen konkret sådan. Mycket av det som 
arbetsgruppen bakom 24-timmarsmyndigheten arbetar med är att dra upp riktlinjer för IT-
infrastruktur, webbsideutformning och e-tjänster. På ”24-timmarswebben” samlas och 
beskrivs det arbete som Statskontoret gjort och gör i samverkan med myndigheter i syfte att 
underlätta och förankra arbetet, och ge tillgång till den samlade kompetens Statskontoret 
besitter. (”Vad är...?”, 2005).  
 
Tidigare användes begreppet elektronisk förvaltning, men idag använder man uttrycket 24-
timmarsmyndigheten, detta med förhoppningen om att det skulle skapa en mer positiv och 
mer serviceorienterad utvecklingsspiral om myndigheterna.  
I dag använder regeringen begreppet 24-timmarsmyndigheten i en vidare mening, där inte 
bara de olika myndigheterna ingår i utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheter, utan även 
kommuner och landsting. Mycket av 24-timmarsmyndighetens uppgifter har under den 
senaste tioårsperioden omformats till olika typer tjänster vilka underlättar självservicetjänster 
på Internet. Det är inom detta område 24-timmarsmyndigheten arbetar med att dra upp 
riktlinjer, IT-infrastruktur. (ibid). 
 
Målet med 24-timmarsmyndigheten är att erbjuda bra service oberoende av kontorstider och 
geografisk belägenhet. Genom att ge kunderna möjlighet till självservice kombinerat med 
telefonsupport så kan myndigheterna avlastas från sin vanliga servicefunktion. År 2000  
undersöktes möjligheterna till utveckling som tex. elektronisk tillgänglighet för 
informationsgivning, ärendehantering och elektronisk självbetjäning dygnet runt.  
I denna utveckling kom man fram till en utvecklingstrappa med fyra olika steg, se figur 1: 

• Steg 1  en webbplats som innehåller paketerad information om myndigheter o dess 
tjänster. 

• Steg 2 en webbplats som innehåller interaktiv information om myndigheten o dess 
tjänster. 

• Steg 3 en webbplats som innehåller kommunikationsfunktioner som tillåter besökaren 
att lämna och hämta personlig information 

• Steg 4 en webbplats som har nätverksfunktioner för samverkan med andra 
myndigheter och samhälleliga insatser. (”De konkreta uttrycken”, 2005) Se fig1.  

Vi gjorde några besök på några stora Svenska myndigheters hemsidor, Steg 1 uppfyller de 
flesta. Beträffande steg 2 är det några och steg 3 är det några få stora som uppfyller.  
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Figur 1 ”Införande mål” (”De konkreta uttrycken”, 2005)  
 

2.2  Statskontoret 
På Statskontorets hemsida finns en stor mängd information om vad just Statskontoret arbetar 
med. Statskontoret är en stabsmyndighet till regeringen. Statskontoret arbetar på regeringens 
uppdrag för att på olika sätt främja utvecklingen av rättssäker, demokratisk och effektiv 
offentlig sektor. (”Om Statskontoret”, 2005).  
 
Ett av de områden där Statskontoret verkar är vad de betecknar som ”Elektronisk 
förvaltning”. Där medverkar Statskontoret i att genomföra det förvaltningspolitiska 
handlingsprogrammet och främjar utvecklingen av offentliga elektroniska tjänster och då bl.a. 
genom utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten.  
Vidare kan man läsa att arbetet med att modernisera förvaltningen sker i samverkan med 
statliga myndigheter, kommuner, landsting och företrädare för forskning och näringsliv.  
Statskontoret ansvarar också för kanslistödet till ”Nämnden för elektronisk förvaltning” och 
även för driften och utvecklingen av webbplatserna ”www.sverige.se” och 
”www.lagrummet.se” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



3  Utredning 
Under denna rubrik går vi igenom den utredning vi gjort. 

3.1       Vad är ett standardmeddelande? 
 
Så vad är då ett standardmeddelade? Statskontorets beskriver det som sådant: 
”Ett Standardmeddelande är en definierad informationsmängd som utgör utdrag ur 
existerande register och som frekvent efterfrågas av ”många” vid handläggning av olika 
ärendetyper, eller indata som frekvent skall lämnas av många till existerande register som”: 
-Är formaterat och strukturerat enligt fastlagda normer 
-Är tillgängliga enligt fastlagda nyttjanderegler 
-Finns publicerat i en öppen och allmänt tillgänglig katalog på webben”. (”Förstudierapport - 
Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och informationsmodellering vid utveckling 
av standardmeddelanden”, 2004) 
Statskontoret skriver vidare: 
”Sammanhållen elektronisk förvaltning innebär samverkan och integration mellan 
myndigheter, genom utbyte av standardmeddelanden. Ett standardmeddelande är en 
efterfrågad informationsmängd som består av utdrag ur befintligt register tex. en 
inkomstförfrågan. I ett standardmeddelande förekommer ett antal myndighetsgemensamma 
begrepp (personnr och datum). För att kommunikationen mellan uppgiftslämnare och 
mottagare inte ska leda till missförstånd så är det viktigt att man enas om begreppens innebörd 
och relation. 
Denna rapport behandlar begreppsanalys, informationsmodellen och schemadesign. Denna 
arbetsprocess är nödvändig för att möjliggöra utbytet av standardmeddelanden och uppnå en 
effektivt sammanhållen elektronisk förvaltning. Entydighet gällande termer och begrepp 
bidrar till ökad säkerhet och bättre kvalitet på informationen vilket i sin tur leder till att 
missförstånden minimeras.” (ibid) 
 
Tittar vi på Elektroniska standardmeddelanden generellt så kan vi se att de länge använts på 
flera olika områden, så utbyte och transaktioner med elektroniska dokument är inget nytt. Det 
har bland annat länge använts i framförallt olika typer av elektroniska affärer.  Ahlberg (2006) 
skriver att e-handel funnits som fenomen sedan -60 talet. Det sägs att föregångaren till 
Internet ”ARPANET”, användes för de första elektroniska transaktionerna.  
 
Senare på 80-talet användes Internet i precis samma syfte, företag började då också använda 
sig av det som kallas för EDI. Dock använde man sig inte av Internet för EDI utan man 
använde sig av slutna system mellan organisationer, detta gjorde att handeln blev något 
begränsad. När World Wide Webb lanserades 1992 förändrades dock situationen. (ibid.) 
EDI kommer från ordet Electronic Data Interchange, fritt översatt på svenska blir det 
elektronisk datautväxling. Lennartsson (1992) skriver att EDI ofta förbinds med handel, detta 
eftersom utvecklingen framförallt funnits inom detta område. Sundblad menar också att EDI 
även kan användas till så mycket mer än bara handel, inom flyget, mellan finansinstitut, inom 
dokumentation och så vidare.  
Lennartsson (1992) tar upp några potentiella vinster med EDI. Han menar att EDI handlar om 
att vinna tid och kvalité, men även att reducera mängden kapital i arbete, minska lager, och att 
höja genomloppshastigheten i produktionen m.m.  
 
Lennartsson (1992) skriver vidare att de tidiga initiativen till datautväxling (EDI) uppstod i 
klart avgränsade arbetsgrupper, oftast så skapade de då egna regler för överföring. När sedan 
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tekniken växte stod det klart att en övergripande samordning och styrning av 
standardiseringen behövdes. 
 
EDIFACT ”Electronic Data Interchange For Administaration, commerce and Transport”, är 
en annan term som används flitigt när e-handel diskuteras. EDIFACT är ett projekt som är 
administrerat av FN, och är en standard för elektroniska meddelanden Fredholm (2005). 
 

3.2  Fördelar med standardmeddelanden 
Vilka fördelar finns med standardmeddelanden? Statskontoret tar upp bland annat upp 
fördelen med att standardmeddelanden är återanvändbara. Detta leder till att det är helt fritt 
fram för systemutvecklare från andra myndigheter att använda standardmeddelandena. 
Genom att alla använder dessa standardmeddelanden så minskas utvecklingstiden och 
kostnaderna för utvecklingen, men framför allt så kan det bli en bättre kvalitet på 
informationen. Genom användning av ett standardmeddelande som är utformat för nästan alla 
statliga verksamheter blir systemen mycket stabilare då de är tillverkade för att minimera 
effekten av framtida förändringar. 
Standardmeddelanden leder även till att den offentliga verksamheten blir enklare, bättre men 
framförallt mycket lättare för medborgare och företag att handskas med. Man slipper alla 
dessa papper som man måste sända med ansökningsblanketterna. Ett bra exempel på detta är 
när man ska söka bostadsbidrag från försäkringskassan, de kräver alla möjliga uppgifter 
förutom ansökningsblanketten, papper från CSN, kopia på hyreskontraktet, senaste avin på 
betalningen av hyran mm. (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat 
informationsutbyte med hjälp av elektroniska standarddokument”, 2004) 
 
Vid en utveckling av standardmeddelanden så leder detta till att ett ökat informationsutbyte, 
som i sin tur gör att behandlingstiderna minskar avsevärt, vilket gör att snabbare beslut kan 
fattas. En snabbare och enklare tillgång till nödvändig information, som gör att 
beslutsfattandet uppehåller en högre kvalitet och en snabbare handläggning kan då uppnås. 
Det minskar även sannolikheten för felaktiga utbetalningar till personer som egentligen inte 
behöver dem. Genom detta kan väldigt mycket pengar sparas, som i dag bara blir omedvetet 
svinn.  
(”Förstudierapport - Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och 
informationsmodellering”, 2004) 
”Rätt underlag rätt beslut” (2000) beskriver att IT ger bättre möjligheter till kommunikation 
myndigheter emellan men ger även allmänheten möjlighet att kommunicera med 
myndigheter. Detta innebär att den sökande kan fylla i blanketter via nätet och när något inte 
är ifyllt, så får denne ett felmeddelande. 
 
 

3.3  Vilka efterfrågar elektroniska standardmeddelanden? 
Vilka efterfrågar då elektroniska standardmeddelanden? Vi har tidigare nämnt att det finns ett 
segmentet bestående av organisationer i arbetslivet, dvs. handel mellan företag som kan 
tänkas efterfråga standardmeddelanden men framför allt de statliga myndigheterna. Tittar vi 
på myndigheter ser vi att de statliga registren idag använder sig av elektroniska uttag av 
uppgifter. Kommuner och myndigheter får filer överförda via en fast uppkopplad förbindelse. 
Uppgifterna levereras i specifika format som används via registerhållande myndigheter och 
mottagande myndigheter har anpassat sina lösningar därefter. Vissa register erbjuder 
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myndigheter att genom en webbtjänst eller terminaluppkoppling söka ut och titta på 
efterfrågad information. 
(”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat informationsutbyte med hjälp av 
elektroniska standarddokument”, 2004) 
Inrapporteringen till de stora statliga registren från förvaltningsorganisationerna eller privata 
näringslivet har ännu inte blivit föremål för systematiskt intresse. Carelink, RFV, 
Socialstyrelsen och Skatteverket har inlett aktiviteter i syfte att få elektronisk inrapportering 
från sjukvården till de tre myndigheterna. De inriktas på att utveckla elektroniska 
standarddokument för läkarintyg, dödsbevis och dödsorsaksintyg.  
(ibid.) 
 
De myndigheter som Statskontoret anser ha behov av standardmeddelanden är följande:  
- folkbokföringsregistret (Skatteverket), 
- skatteregistren (Skatteverket), 
- utsöknings- och indrivningsdatabasen (Kronofogdemyndigheten), 
- företagsregistren (Bolagsverket), 
- vägtrafikregistret (Vägverket). (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat 
informationsutbyte med hjälp av elektroniska standarddokument”, 2004, s.7-8) 
 

3.4  Hur bör standardmeddelanden vara utformade?  
Som vi tidigare berört så är målet med standardmeddelanden att det elektroniska 
informationsutbytet mellan myndigheter ska vara så lätt som möjligt, så de får tillgång till de 
berörda uppgifterna ur de statliga registren. Det ska även vara lätt för registeransvariga 
myndigheter att avlämna denna information. Som vi tidigare förklarat, så avses med 
elektroniskt standarddokument, ”en förutbestämd informationsmängd som utgör utdrag ur 
existerade register och som upprepat efterfrågas av många eller indata som frekvent ska 
lämnas av många.” (”Förstudierapport – Standardmeddelanden Bilaga 1: Riktlinjer för 
utveckling av standardmeddelanden(förslag)”, 2004) 
 
Syftet är att göra det så lätt som möjligt för förvaltningens organisation att få tillgång till 
frekvent efterfrågad information i samband med handläggning av enskilt ärende. På 
motsvarande sätt ska det vara möjligt för uppgiftslämnande organisation att utveckla effektiva 
lösningar för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet och för mottagande myndighet att utveckla 
enhetliga lösningar för att ta emot uppgifter från flera olika uppgiftslämnare. 
(”Förstudierapport - Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och 
informationsmodellering vid utveckling av standardmeddelanden”, 2004) 
 
Standardmeddelanden ska vara lätta att förstå dvs. format och innehåll ska vara definierat och 
beskrivet så att det ska vara enkelt för användare med begränsade erfarenheter att förstå och 
implementera tillämpningar som stödjer standardmeddelandet. Standardmeddelanden skall 
implementeras så att de med lätthet kan återanvändas. Det är en klar fördel ifall man kan 
återanvända tekniska lösningar och arbetsmetoder vid konstruktion av standardmeddelanden 
vid olika myndigheter. Detta kan underlättas genom att myndigheterna följer likartade regler 
och rekommendationer. En annan synpunkt är att man utformar standardmeddelanden så att 
det finns en möjlighet till att kombinera uppgifter från olika standardmeddelanden. 
Standardmeddelanden ska även vara stabila och det ska finnas en tydlig planläggning för 
uppdateringar som möjliggör kompabilitet både framåt och bakåt, dvs att man både kan 
återanvända och förnya.  (”Förstudierapport – Standardmeddelanden Bilaga 1: Riktlinjer för 
utveckling av standardmeddelanden (förslag)”, 2004) 
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Något som är väldigt viktigt och som Statskontoret pekar på är att vid utbytet av 
standardmeddelanden så måste termer vara tydliga och det måste finnas regler för hur den 
tillhörande informationen ska anges (termer, siffror etc). Det finns ett stort antal 
myndighetsgemensamma begrepp som kan förekomma i standardmeddelanden. Vi behandlar 
dessa termer noggrannare i efterföljande stycke. Dessa begrepp är person, personnr, namn, 
adress, datum, inkomst. (”Förstudierapport - Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys 
och informationsmodellering vid utveckling av standardmeddelanden”, 2004) 
Se närmare beskrivning i kapitel ”3.3 Verktyg för att skapa ett standardmeddelande?”. 
 
Vissa termer i de uppgifter som skickas myndigheter emellan används av flertalet 
myndigheter som t ex namn och adressuppgifter. Därför kan det vara bra att gemensamt 
definiera dessa alternativt att man har en tydlig ansvarsfördelning av uppgifterna. 
 På sikt behövs ett myndighetsgemensamt register inrättas, där systemutvecklarna kan söka 
vilka standarddokument, scheman och centrala element som är definierade och klara att 
återanvända eller anpassa.  
Det kan även vara nödvändigt att placera de termer man finner centrala och 
myndighetsgemensamma i ett eller flera separata scheman, som kan göras gemensamma för 
alla myndigheter. Eventuellt även en ansvarig myndighet för dessa scheman. 
Utbytet av standardmeddelanden myndigheterna emellan bör ske på den gemensamma 
myndighetens publika webbplats. På sikt bör en myndighetsgemensam sökfunktion och 
katalog inrättas. 
När man utvecklar xml-scheman bör man tänka på att de termer som andra myndigheter kan 
tänkas nyttja i konstruktion av standardmeddelanden ska vara definierade i ett eget 
återanvändbart schema. (”Förstudierapport – Standardmeddelanden Bilaga 1: Riktlinjer för 
utveckling av standardmeddelanden (förslag)”, 2004) 
 
Nationalencyklopedin beskriver XML som ”standard för strukturmärkning av textbaserade 
elektroniska dokument. Språket ger ett ramverk för att definiera s.k. märkord som sedan kan 
användas i dokument för att ge dem en innehållsmässig struktur (t.ex. adressfält, orderrader 
eller totalsumma). XML är en något förenklad version av SGML - bl.a. är det enklare att 
skriva program för hantering av XML-dokument än för hantering av SGML-dokument. 
Exempelvis kan ett godtyckligt XML-baserat dokument läsas med korrekt struktur utan 
kännedom om definitionerna av de märkord som används. XML har också en del tillägg som 
inte ursprungligen fanns med i XML, t.ex. att teckenkodningssystemet Unicode måste kunna 
hanteras. XML har samma användningsområden som SGML och används därutöver t.ex. för 
dokument på World Wide Web, för konfiguration av datorprogram samt vid elektronisk 
datautväxling av olika slag (t.ex. vid elektronisk handel). Jfr Unicode och World Wide Web.” 
(XML, 2005) 
 
För att underlätta användandet av xml så bör man publicera gemensamma nyttjanderegler för 
standardmeddelanden. Dessa bör fungera som villkor när ett utbyte sker mellan myndigheter 
och som ett avtal ifall mottagaren inte är en statlig myndighet. Dessa regler bör ha 
gemensamma mallvillkor, för att arbetet ska flyta på så lätt som möjligt. 
Schemakonstruktionen bör bygga på en informationsmodell. Informationsmodellens uppgift 
är att definiera och modellera information som skall utbytas, identifiera alla datatyper, 
element och attribut i den datamodell som ingår i standardmeddelandet. 
Man bör även gruppera scheman i olika varianter med olika syfte, för att kunna skapa en 
strategi för hur organisationen ska strukturera sina framtida scheman. 
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Det är viktigt att tidigt identifiera centrala typer och element av scheman då dessa kan 
minimera arbetsbördan vid kommande konstruktioner. 
För att underlätta behandlingen av uppgifter så bör man för varje datatyp, element och attribut 
bestämma vilka begränsningar som bör gälla. Detta gör man med hjälp av ”typkontroll” vars 
uppgift är att kontrollera innehållet redan vid validering. (”Förstudierapport – 
Standardmeddelanden Bilaga 1: Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden (förslag)”, 
2004) 
 
Namespace 
I Namespace är användning av namnrymder centralt för möjligheten att återanvända typer och 
element utan att drabbas av namnkollisioner. Användningen av namnrymder gör att element 
och typers ursprung tydligare framgår. Namnrymder bör användas i alla scheman. (ibid) 
 
Dokumentation 
Dokumentationen används för att underlätta återanvändbarheten. Man bör utgå ifrån hur 
mycket som behövs för att kunna hitta, förstå och använda organisationens 
standardmeddelande. (ibid) 
 
Kompabilitet och versionsbehandling 
Standardmeddelanden är gränssnitt och bör designas för att ge största möjliga stabilitet hos 
användarna. Man bör bestämma ambitionsnivån gällande framåt- och bakåtkompabilitet 
gentemot användarna. Framåtkompabilitet innebär möjligheten för en mottagare att utan 
uppgradering klara att ta emot nya versioner av ett standarddokument av samma resultat som 
vid mottagande av den gamla versionen. Bakåtkompabilitet innebär möjligheten för en 
avsändare att skicka gamla versioner av ett dokument efter det att mottagarens system har 
uppgraderats. (ibid) 
 
Modern och effektiv ärendehantering karakteriseras av:  
Registerinformation kan hämtas transaktionsorienterat (i direkt anslutning till handledaren) 
Utväxling av frågor och svar kan ske automatiskt mellan ärendeansvarig och registrerande 
myndighet. 
 
Handläggaren ska inte behöva avbryta handläggningen ifall vissa registeruppgifter saknas. I 
vissa fall ska man även kunna inhämta uppgifter medan den sökande fyller i en 
ansökningsblankett. (”Förstudierapport – Standardmeddelande Bilaga 2: 
Standardmeddelanden hos några registermyndigheter en kartläggning av behov och 
möjligheter”, 2004) Ett tydligt exempel på detta är deklaration via Internet, där kunden kan 
lägga till uppgifter som saknas på ett enkelt och smidigt sätt.   
 

3.5  Verktyg för att skapa standardmeddelanden 

3.5.1 Begreppsanalysen 
Anledningen till att man använder en begreppsanalys är för att kommunikation i tal och skrift 
är oklar och behöver förtydligas. Tvetydiga termer och luddiga definitioner skapar problem då 
denna information kan tolkas olika. Därför krävs det att data är strukturerade och lagrade på 
ett standardiserat vis och att begreppen som beskrivs är väldefinierade. Dessutom måste regler 
fastställas för hur data ska registreras.  
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I begreppsanalysen ringas centrala begrepp in och det utreds vad något är och vad det inte är. 
Där beskrivs hur olika begrepp förhåller sig till varandra men även skillnaden mellan 
begreppen. (”Förstudierapport - Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och 
informationsmodellering vid utveckling av standardmeddelanden”, 2004) 
 
Exempel 
De olika begreppen (namn, personnr osv) behöver hanteras i förhållande till varandra. Man 
kan tänka sig att en person har alla begreppen utan begreppets datum. Det räcker inte med att 
beskriva de förhållande begreppen har till varandra utan man bör även titta på varje begrepps 
kärna. Då kan det vara lämpligt att ställa följande frågor: 
Vad är det för egenskaper som gör att ett visst föremål omfattas av begreppet (vad gör en stol 
till en stol).  
(ibid.) 
 
Olika begrepp innebär olika svårigheter, vilket beror på vilken grad av precision de används 
med i allmänspråket. 
Person Menas fysisk eller juridisk person eller kanske båda? Man måste lägga upp regelverk 
för vad person är. I en informationsmodell skulle person beskrivas med en rad attribut 
(personnr, namn etc) som i begreppsmodellen är separata begrepp med egna definitioner. 
Personnr Person-id som registreras i folkbokföringen, är en identitetsbetäckning för en fysisk 
person. Man bör undersöka ifall det är person-id man är ute efter snarare än personnummer. 
Annars kan problem uppstå med personer som inte har svenska personnummer, om man även 
ska ha med juridiska personer så måste man även införa organisationsnummer i 
begreppsanalysen. 
Namn Vilken typ av namn är man ute efter? Personnamn, förnamn, efternamn, mellannamn, 
tilltalsnamn, produktnamn, organisationsnamn osv. I en informationsmodell kan det behöva 
delas upp i flera underkategorier. 
Adress Vilken typ av adress? Utdelningsadress, postadress, postorderadress osv. Vilka 
standarder gäller? 
Datum ställer i allmänhet inte till med några kommunikationsproblem. Det svåra är att 
bestämma vad datumet gäller för, datumet när standardmeddelandet skrevs? Datum då 
förfrågan skickades? Datumet då ärendet registrerades?, det måste helt enkelt framgå vad 
datumet gäller för. Lämpligen tillämpar man ss-iso 8601:s rekommendationer (20040706 el. 
2004-07-06) 
Inkomst vilken typ av ekonomisk ersättning ingår i inkomst? Hur skiljer sig begreppet intäkt 
och lön? Avses taxerad inkomst eller någon annan typ av inkomst? (ibid.) 
 

3.5.2 Begreppsdiagram och begreppsmodellen 
För att förtydliga begreppens relationer till varandra kan man grafiskt rita in dem i 
begreppsdiagram eller begreppsmodeller. Grafiska presentationen skapar överblick över 
begreppen och deras relationer, därför är det bra stöd till begreppsanalysen. Ofta används 
begreppsdiagram som en slags presentationsform. Vilket modelleringsspråk som helst kan 
användas för notationen.  (ibid.) 
 

3.5.3 Definitionsskrivande 
En definition är en språklig beskrivning av ett begrepp exempel på detta är ”dörr” beskrivs 
som att den är en öppningsbar anordning, är avsedd för genomgång av gående personer i mer 
eller mindre uppställd ställning. Detta ger en bild av begreppet ”dörr” genom att räkna upp de 
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kännetecken som gör den unik. Definitioner finns för att kunna avgöra vad som inte omfattas 
av begreppet. En definition får heller inte vara för snäva eller för vid. (ibid.) 
 

3.5.4 Tips och råd om begreppsanalys 
När man arbetar med en begreppsanalys så ska man jobba som en grupp och absolut inte 
ensam. Man bör se till att en vid spridning av folk finns i arbetsgruppen. Tänk igenom de 
begreppen som behöver definieras och vilka begrepp som snarare behöver preciseras. Leta 
efter redan gjorda definitioner ur relevanta källor, så kan man underlätta jobbet för den egna 
arbetsgruppen. Ta reda på om termen används bland språkbrukarna inom fackområdet och om 
de använder termen i dens avsedda betydelse. (ibid.) 
 

3.5.5 Informationsmodellering 
Syftet är att strukturera informationen för att verksamheten ska kunna hantera olika 
företeelser på ett bra sätt. Man fokuserar på den informationsmängd som det specifika 
systemet ska arbeta med.  Detta innebär att endast en del av en verksamhets begreppsmodell 
ingår i informationsmodelleringen för systemet. (ibid.) 
 

3.5.6 Schemadesign 
Informationsmodelleringen implementeras i alla delar av ett system, tex i programkod i form 
av klasser, i databasen exempelvis i form av tabeller och kolumner i xml – schemat. 
Det första som bör göras innan man påbörjar schemadesign är att undersöka om någon annan 
redan utrett det aktuella begreppet. I sådant fall är det oftast bäst att undersöka ifall 
möjligheten till att återanvända dessa finns. Det mest tidskrävande är att identifiera 
gemensamma datatyper och element. (ibid.) 
 

3.6  Vad bör hänsyn tas till när standarddokument utformas 
Ofta så kan standardmeddelanden ge lite för överflödig information, för att 
standardmeddelandet ska kunna täcka efterfrågan till alla myndigheter. Då är det upp till 
mottagaren själv att sortera ut informationen denne har användning för. Det kan tänkas vara 
nödvändigt med en elektronisk filtrering av standardmeddelandet så att man enbart får den 
information som man har användning för. Anledningen till att man bör göra denna filtrering är 
pga. prestandaskäl så att behandlingen går snabbare, men framförallt beror det på sekretesskäl 
då myndigheten inte bör ta del av information som denne inte har rätt till eller användning för. 
Innan ett standardmeddelande utformas så bör man komma överens med IT-leverantörer om 
hur det standardiserade gränssnittet skall se ut. De bör även vara överens om en lägsta 
godtagbar standardiseringsnivå som är allmänt accepterad av de inblandade. Detta kommer 
sedan vara grunden för den fortsatta standardiseringen. (”Standardmeddelanden - En förstudie 
om förenklat informationsutbyte med hjälp av elektroniska standarddokument”, 2004) 
 
Hänsyn bör också tas till andra organisationer också kan ha användning för ett elektroniskt 
läkarintygs som tex Folkbokföringsregistret(FOLKE), FOLKE är under omstrukturering och 
kan beröra inrapporteringsflöden till andra myndigheter tex domstolar, migrationsverket, PRV 
och kommunerna. (ibid) 
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Utöver RFV så finns det andra myndigheter som är intresserade av elektroniska läkarintyg vid 
handläggning av ärenden tex. länsstyrelsen, CSN, pliktverket, luftfartsverket och 
kommunerna.(ibid) 
Därför beskriver vi några andra myndigheters sätt att behandla information. 
 
Navet – folkbokföringsinformation 
Beställaren kan skräddarsy sin beställning via Internet med avseende på exempelvis: 
Vilka är de 26 olika elementen i folkbokföringspost som ska levereras. 
Vilka förändringar som ska aviseras. 
Vilka personer som ska ingå i uttaget. 
Vilken kategori som ska ingå, ex folkbokförda, avlidna. 
Vilken posttyp som ska användas vid ändringsaviseringen. 
Navets beställningsblankett täcker in alla tillgängliga alternativ. Rutinerna för att ta hand om 
nya beställningar är också välutvecklade. Många beställningar går direkt från 
beställningsblanketten, utan ytterligare kontakt mellan skatteverket och kunden. Den är 
konstruerat att automatiskt och omedelbart tillgodose önskemål om registerdata. (ibid) 
 
PRV – svenskt näringsliv 
PRV innehåller information om det offentliga och privata näringslivet. Utveckling av 
elektroniska standardmeddelanden anses som mycket intressanta, men även samarbetet 
mellan andra myndigheter. PRV:s mål är att på sikt kunna erbjuda 3 kanaler för elektronisk 
tillgång till information ur registret:  
Webbtjänst för att läsa det som finns i dagen produktutbud. 
Webbtjänst som har påloggning och möjligheter till integration och anpassning. 
Webbtjänst som har automatisk påloggning och möjlighet till fullständig integration med 
handläggnings- eller verksamhetssystem.  
De planerar att förbättra sina onlinelösningar då dessa är ålderdomliga, de nya ska innefatta 
XML –baserade elektroniska standarddokument. Man planerar att göra hela företagsregistret 
tillgängligt i XML-format. De har i dagsläget informationsutbyte med SHS, Skatteverket och 
SCB. Det första transaktionsorienterade informationsutbytet ska vara med länsstyrelsen i 
Stockholms län. (ibid) 
 
Vägverket 
De har hand om information inom både offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Den 
som har behov av information är ofta också uppgiftslämnare till registret, vilket gör att man 
får in information samtidigt som man ger ut information. De planerar och utför just nu en 
stegvis övergå till XML och har tillkännagett att de gärna samarbetar med andra myndigheter. 
De anser att utveckling av standardmeddelanden verkar väldigt intressant och vill gärna vara 
delaktiga. I dagsläget så omfattas informationsutbytet av tunga filöverföringar såväl som 
frågor via en terminal. Vägverket har gjort försök till att standardisera sitt utbud, men tyvärr 
så har behovet av informationen haft väldigt stor variation vilket gör att bearbetningen blivit 
väldigt tung. (”Förstudierapport – Standardmeddelande Bilaga 2: Standardmeddelanden hos 
några registermyndigheter en kartläggning av behov och möjligheter”, 2004) 
 

3.7  Sekretess och Lagar 
Informationen i standardmeddelanden hos statliga myndigheter skall tillhandahållas för att 
utgöra underlag för beslut om förmåner, ersättningar och andra stöd. Uppgifterna ska vara 
anpassade utefter personuppgiftslagen , dvs personuppgifter som endast får samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål. Uppgifterna får senare inte behandlas 
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för något ändamål som är offentligt än de för vilka uppgifterna samlas in. De ändamål som 
anses och de uppgifter som får registreras enligt en särskild registerförfattning anger ramen 
för hanteringen av personuppgifter för en viss verksamhet. Detta innebär att utlämnandet av 
uppgifter från ett register eller en databas i en statlig verksamhet till en annan utgör 
behandling i personuppgiftslagens mening.(Rätt underlag rätt beslut, 2000). Vi kommer lite 
längre fram i texten behandla några utdrag ur personuppgiftslagen (PUL). 
 

3.7.1 Sekretess  
Automatiserad behandling av personuppgifter kan innebära nackdelar ur en 
integritetssynpunkt. Genom att införa datoriserade myndighetsregister så ökar också statens 
kontroll över medborgare. En förutsättning för att öka informationsutbytet är att det inte 
innebär ett oacceptabelt intrång i den personliga integriteten. Integritet innebär att det 
allmänna ska värna om den enskildes privatliv. 
 
Uppgifter lämnas ut av myndigheter när skaderisken vid ett utlämnande är fastställt. Det är 
viktigt att endast de uppgifter som mottagaren behöver i ett ärende lämnas ut och inte allt 
annat. För varken utlämnaren eller mottagaren har rätt att behandla andra uppgifter än de som 
framgår av den lag som reglerar behandling av personuppgifter. De uppgifter som inte 
omfattas av en uttrycklig uppgiftsskyldighet får endast lämnas ut efter det att en 
sekretessprövning gjorts. De flesta integritetskänsliga uppgifter får och bör inte vara 
offentliga. Det är bara de uppgifter som är föreskrivna i lag o förordning som skall överföras 
utan hinder och sekretess. (Rätt underlag rätt beslut, 2000) 
 
Uppgiftsskyldighet mellan försäkringskassor, RFV, CSN, arbetslöshetskassorna och 
länsarbetsnämnden.  
Uppgiftsskyldigheten skall regleras i lagen och det ska även förekomma sekretessbrytande 
bestämmelser. Med socialförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och studiestödsärenden så 
gäller rakt skaderekvisit, dvs offentligt material om ej annat anges. Ärenden i 
arbetsförmedlingen så gäller omvänt skaderekvisit, som är ett högre skaderekvisit än 
föregående skaderekvisit. (ibid) 
 
Utlämnandet av uppgifter från ett register eller en databas i en statlig verksamhet till en annan 
utgör behandling i personuppgiftslagens mening. 
”Informationen skall tillhandahållas för att utgöra underlag för beslut om förmåner, 
ersättningar och andra stöd. Uppgifterna ska vara anpassade utefter personuppgiftslagen , dvs 
personuppgifter som endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigande 
ändamål. Uppgifterna får senare inte behandlas för något ändamål som är offentligt än de för 
vilka uppgifterna samlas in. De ändamål som anses och de uppgifter som får registreras enligt 
en särskild registerförfattning anger ramen för hanteringen av personuppgifter för en viss 
verksamhet”. (Rätt underlag rätt beslut, 2000, s.260) 
  

3.7.2 Juridiska bakgrunder 
Direktåtkomst och utlämnande på medium för ADB (behandling av personuppgifter inom 
skatt, tull och exekution) proposition 2000/01:33 
Med direktåtkomst menas att den som använder registret själv ska kunna söka i detta, men 
han ska inte kunna bearbeta eller påverka innehållet. Den enskilda ansvariga myndigheten 
som ger ut uppgifter måste ha kontroll över vilka uppgifter som lämnas ut. Det kan även vara 
svårt att dra en gräns mellan direktåtkomst och andra utlämnandeformer, pga den tekniska 
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utvecklingen så kan skillnaderna nästan vara obetydliga. ”Förstudierapport - 
standardmeddelanden Bilaga 4: Juridiska bakgrundstexter” sida 3, 2004 ) 
 
” Även i propostion 2000/01:33 s. 112 noterades rörande 2 kap. 6 § skattedatabaslagen 
att gränsen mellan utlämnande på ADB-medium och direktåtkomst 
delvis bryts igenom av ny teknik och nya rutiner samt att det inte 
behövs någon reglering beträffande utlämnande av uppgifter på medium för 
automatiserad behandling till en myndighet. (ibid.) 
Härvid anfördes bl.a. följande: 
”Någon risk för att mottagande myndigheter skall behandla personuppgifter 
som hämtas in på medium för automatiserad behandling på ett sätt som inte 
är avsett torde inte finnas. Under förutsättning att den utlämnande myndigheten 
har möjlighet att avgöra vilka uppgifter som skall lämnas ut saknas 
det därför enligt regeringens mening anledning att reglera när uppgifter får 
lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Det finns med andra 
ord inte några bärande skäl för att i informationsutbytet mellan myndigheter 
skilja på utlämnande som görs på papper och utlämnande som sker 
elektroniskt. Om en myndighet får eller skall lämna ut uppgifter till annan 
myndighet, t.ex. med stöd av sekretesslagen eller andra författningar, bör 
det således vara upp till myndigheterna att avgöra på vilket sätt det skall 
göras. Någon reglering av möjligheterna för myndigheterna att lämna ut 
uppgifter till andra myndigheter på medium för automatiserad behandling 
behövs inte.” Propostion 2000/01:33 s. 112 rörande 2 kap. 6 § skattedatabaslagen 
 (ibid.) 
 
I detta sammanhang bör också följande beskrivning nämnas från 
Domstolsdata-utredningens delbetänkande, Domstolarnas register och 
personuppgiftslagen – En rättslig anpassning (SOU 2001:100): 
 
”Med direktåtkomst avses vanligtvis att någon har direkt tillgång till ett 
register eller databas och på egen hand kan söka efter information, dock 
utan att kunna påverka innehållet i registret eller databasen. I begreppet 
direktåtkomst ligger också att den som är ansvarig för registret eller databasen 
inte har någon kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid ett 
visst tillfälle tar del av. Det innebär att om en enskild har direktåtkomst till 
samtliga uppgifter i en myndighets register, så kan den enskilde själv välja 
vilka uppgifter han eller hon vill ta del av vid ett visst tillfälle, utan att 
myndigheten först fattar ett beslut om att uppgifterna skall lämnas ut” (”Förstudierapport- 
standardmeddelanden Bilaga 4: Juridiska bakgrundstexter” sida 3, 2004 ) 
 
Proposition 2002/03:135 om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens 
administration ger en mera teknikrelaterad beskrivning. Den kan beskrivas på detta sätt. 
Automatiserad behandling borde omfatta utlämnande av uppgifter på en rad olika sätt såsom 
e-post, diskett, direkt överföring av filer via fasta förbindelser via Internet. 
Att utlämnandet av uppgifter ser på medium för automatiserad behandling betyder att 
informationen lämnas ut i elektronisk form på ett sådant sätt att mottagaren kan bearbeta 
informationen. Direktåtkomst innebär nämligen att information om enskild lämnas ut från 
socialförsäkringens administration till andra organ utan att en sekretessprövning i det enskilda 
fallet görs. (Statskontoret,”Förstudierapport- standardmeddelanden Bilaga 4: Juridiska 
bakgrundstexter”, 2004) 
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3.7.3 Gränsdragning mellan direktåtkomst och utlämnande på 
medium för ADB 

Skillnaderna mellan direktåtkomst och ADB – medium är inte så stor som exempel kan man 
jämföra att överlämna information på ett papper med att överlämna information på cd - skiva 
eller via en diskett. Myndigheterna har i dessa fall kontroll över informationen som lämnas ut 
och har kontroll över vad som lämnas ut så att integritetsintresset inte kränks. Men om man 
istället använder sig av en webbplats så kan mottagaren själv välja den information han 
behöver, utan att den personuppgiftsansvarige har någon kontroll över vilka handlingar och 
uppgifter som lämnas ut. (ibid.) 
 
 
Med direktåtkomst så kan den som använder registret på egen hand söka i registret och få svar 
på frågor utan att den ansvariga myndigheten har kontroll över de uppgifter som lämnas ut. 
En sekretessprövning om ett sådant utlämnande skulle medföra att uppgifterna går i strid med 
Personuppgiftslagen (PUL) 1:30. När det gäller uppgiftsutlämnande enligt ADB – medium så 
är det den personuppgiftsansvarige som har avgörandet om utlämnande av handlingen eller 
uppgiften. De har inga planer på att fråga privatpersoner om de har deras samtycke gällande 
direktutlämnande av uppgifter eller användande av personnummer, detta strider i sin tur med 
PUL 1:10 och 1:22. Att de inte har några planer på detta beror nog på att processen att fråga 
och få samtycke av alla Sveriges medborgare skulle bli omöjligt. En av de svåra problemen 
blir att se till att personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet följer de bestämmelser 
som finns, de skall också vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas enligt PUL 1:30 respektive 1:31. 
En annan skillnad är att en användare vid direktåtkomst inte skall kunna bearbeta eller på 
annat sätt påverka innehållet. Medan ett utlämnande via ADB – medium skulle innebära att 
informationen lämnas ut på ett sådant sätt att mottagaren kan bearbeta informationen. Men 
med dagens teknik så kan man relativt enkelt spara information som han får tillgång till i ett 
sådant format så att uppgifterna kan databehandlas oavsett vilket medium som används.  
(ibid.) 
Det finns även ett par intressanta stycken i PUL (1998:204) som berör den personliga 
integriteten. 
 
När behandling av personuppgifter är tillåten 
”10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att 
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade 
begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, 
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall 
kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller 
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en 
sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta 
intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 
integriteten.” 
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Behandling av personnummer 
”22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas 
bara när det är klart motiverat med hänsyn till 
a) ändamålet med behandlingen, 
b) vikten av en säker identifiering, eller 
c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059).” 
 
Personer som behandlar personuppgifter 
”30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller 
den personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
   Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter 
för den personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att 
personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från 
den personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder 
som avses i 31 § första stycket. ” 
   Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om behandlingen av 
personuppgifter i det allmännas verksamhet i frågor som avses i första stycket, skall dessa 
gälla i stället för vad som sägs i första stycket.” 
 
Säkerhetsåtgärder 
”31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en 
säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av 
a) de tekniska möjligheter som finns, 
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och 
d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 
   När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den 
personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de 
säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar 
åtgärderna.” 
 
Det finns även ett par paragrafer ifrån tryckfrihetsförordningen (1949:105:2) som är värda att 
nämna då dessa syftar till att beskriva myndigheternas skyldighet att utlämna information till 
den individ som efterfrågar den (2:1). Det finns en rad undantag som kan göras att 
meningsutbytet begränsas (2:2). Med andra ord så jobbar Tryckfrihetsförordningen och 
Personuppgiftslagen emot varandra då Tryckfrihetsförordningen hävdar att alla har rätt till 
allmänna handlingar, medan i PUL så finns det vissa bestämmelser som man måste följa för 
att inte kränka personers integritet. Detta är ett tydligt dilemma man står inför vid införandet 
av standardmeddelanden, vad säger lagen att vi får och inte får göra. Vilka lagar måste ändras, 
eller måste nya lagar komma till för att direktåtkomst av information ska bli möjligt. 
 
2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 
”1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 
medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954). 
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med 
hänsyn till 
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, 
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 
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3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 
4. intresset att förebygga eller beivra brott, 
5. det allmännas ekonomiska intresse, 
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 
7. intresset att bevara djur- eller växtart. 
   Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse 
i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda 
lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom 
förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet. 
   Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen 
tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag 
(1976:954).” 
 
 

3.8 Hur fungerar det nu, innan man infört standardmeddelanden 
för myndigheterna? 

Det nuvarande elektroniska informationssystemets uppgift är att ge mottagaren ett nödvändigt 
underlag för att kunna fatta beslut. Denna rutin innebär oftast att mottagaren skickar en 
begäran efter en uppgift som sedan den berörda myndigheten skickar till vederbörande. Dessa 
uppgifter består av en datafil som skickas på begäran, datafilen består av den nödvändiga 
informationen. Detta informationsutbyte behövs för att kontrollera riktigheten i pågående 
utbetalningar. Ibland händer det att information lämnas över på rutin utan att någon begäran 
görs av mottagaren. 
 
Ett exempel kan lättare tydliggöra denna rutin: Arbetslöshetskassorna behöver få information 
från länsarbetsnämnderna för att den sökande vid arbetsförmedlingen ska kunna bevilja 
arbetslöshetsersättning. Man använder elektroniska informationssystem för att förhindra en 
person att få dubbla förmåner, t.ex. att han får A-kassa när han studerar. (”Förstudierapport - 
Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och informationsmodellering vid utveckling 
av standardmeddelanden”, 2004) 
 

3.9 Hur långt har myndigheterna i dagsläget kommit med 
utvecklingsprojektet av standardmeddelanden?  

I Statskontorets projekt (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat 
informationsutbyte…”, 2004) som påbörjades november 2003 till april 2004 då Statskontorets 
projektgrupp besökt skatteverket, PRV:s bokföringsavdelning, Vägverkets trafikregister och 
Lantmäteriverket. Med dessa myndigheter har man diskuterat användningen av 
standardmeddelanden som de har ställt sig väldigt positiva till, däremot så har de inte varit 
lika positiva till den snabba införandeplanen och detta har i huvudsak att göra med planerings- 
och resursskäl.  
 
Statskontoret tycker att de lyckats med att få insikt i att på sikt satsa på införandet av 
standardmeddelanden som systemgränssnitt hos berörda myndigheter. 
Målet för detta projekt var att det i augusti 2004 skulle finnas ett standardmeddelande i 
produktion, vilket man inte lyckats med. Det man däremot lyckats komma fram till är 
följande: (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat informationsutbyte…” s.11, 
2004) 
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” 
- Förslag till tekniska och juridiska riktlinjer finns framtagna 
- Informationsmängder som skulle kunna bli standardmeddelanden finns framtagna 
- De närmast berörda myndigheterna har deltagit aktivt och påbörjat en egen planering för hur 
utvecklingen av standardmeddelanden kan utövas. 
Exempel på detta är skatteverket som gjort en förstudie för hur standardmeddelanden för 
folkbokföringsuppgifter skall genomföras.” 
 

3.10 Hur skall myndigheterna göra för att leda utvecklingen framåt 
till målet? 

En utav de viktigaste grundbultarna i utvecklingen av standardmeddelanden är att försöka få 
fler myndigheter intresserade av standardmeddelanden. Då måste man göra fler medvetna om 
vilka möjligheter detta kan ge. För att detta ska kunna uppnås så måste bra förebilder skapas 
men även visa upp praktiskt vad som kan uppnås och hur det bör bedrivas. Därför bör 
statskontoret fortsätta sitt arbete att agera som pådrivare och samordnare, tillsammans med  
e-nämden, registerkansliet och alla de andra registeransvariga myndigheterna. 
För att standardmeddelanden ska bli verklighet inom en snar framtid så kommer det troligtvis 
att krävas politiska initiativ och beslut. De har även kommit fram till fyra aktiviteter som 
kommer att leda arbetet med standardmeddelanden framåt. 
- Tydliga och klara riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden 
- De bör skapa ett nätverk för att främja utvecklingen av semantisk interoperabilitet, 
Semantisk interoperabilitet handlar om att på PAN-europeisk nivå kunna söka, förstå, 
återanvända, kombinera och bearbeta information från olika källor på ett bra sätt. 
- De bör även skapa en öppen webbkatalog, med fast redaktion för publicering av 
standardmeddelanden. 
- De ska även ge stöd vid en lönsamhetsberäkning av ett standardmeddelandeprojekt enligt 
statskontorets nya modell.  
(”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat informationsutbyte med hjälp av 
elektroniska standarddokument”, 2004) 
 

3.11  Vilka andra myndigheter är också delaktiga i utvecklandet av 
standardmeddelanden?    

3.11.1 EU/IDA 
En utav de myndigheter som kommit en bit på vägen gällande standardmeddelanden är  
EU-kommissionens IDA-program  (Interchange of Data between Administrations). Deras 
uppgift är att främja informationsutbytet inom Europeiska Unionen (EU) de har kommit fram 
till något som kallas EIF (”European Interoperability Framework v 1.0”, 2005) 
 som främst behandlar följande:   
- organisatorisk interoperabilitet: 
 “is about being able to identify the actors and organisational processes involved in the 
delivery of a specific e-government service and achieving agreement among these on how to 
structure their interactions, i.e. defining their “business interfaces”” 
- teknisk interoperabilitet: 
“is about knitting together IT-systems and software, defining and using open interfaces, 
standards and protocols; covering the technical issues of linking-up computer systems, 
including open interfaces, middleware, accessibility and security services” 
- semantisk interoperabilitet:   
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“is about ensuring that the meaning of the information exchanged is not lost in the process, 
that it is contained and understood by the involved people, applications, and institutions.” 
 
För att jämföra dessa begrepp med de som statskontoret använder sig av så kan man nämna att 
deras koncept bygger på rekommendationer och metoder som EIF föreslagit i semantisk 
interoperabilitet. (”Förstudierapport - Standardmeddelanden Bilaga 3: Begreppsanalys och 
informationsmodellering vid utveckling av standardmeddelanden”, 2004) 
 
De definierar även ett antal väl kända underliggande principer som kan vara viktiga att ha i 
åtanke vid elektronisk överföring mellan myndigheter:  

• “Accessibility (e-Inclusion, compliance to Web Accessibility Guidelines etc.);  
• multilingualism (facilitating multilingual services);  
• security (e.g. agree on a policy for pan-European level);  
• privacy (full compliance with existing national and European legislation);  
• subsidiarity (the EIF does not interfere with the internal workings of administrations);  
• use of open standards (adopted and maintained by an open not-for-profit 

organisation, and defined as freely available on royalty-free basis);  
• assessing the benefits of open source software;  
• use of multilateral (or 'many-to-many') solutions.” (”European Interoperability 

Framework v 1.0”, 2005) 

3.11.2 Danmark 
Danmark är ett av de länderna i Norden som har kommit väldigt långt gällande att få 
myndigheter att samarbeta med elektronisk överföring av standardmeddelanden. De har sedan 
2001 jobbat med att införa XML i den offentliga sektorn. De har bland annat utvecklat 
standardiserade XML-scheman för de offentliga registren men även lyckats publicera dem i 
en öppen infostrukturbas. (”OIOXML skema regelsamlingen Navngivnings- og Design 
Regler (NDR)”, 2005) 
 
Statskontoret har använt sig av det danska projektet för att få erfarenhet och inspiration för att 
skapa sitt eget koncept. Det danska projektet är visserligen mer invecklat, omfattande och har 
delvis en annan inriktning än deras målsättningar gällande standardmeddelanden.  
De har framför allt använt sig av den danska schemaregelsamlingen som innehåller 
beskrivningar av hur namngivning av attribut, element, scheman och namespaces ska 
genomföras. (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat informationsutbyte med 
hjälp av elektroniska standarddokument”, 2004) 

3.11.3 Storbritannien  
Det brittiska projektet heter Govtalk och är relativt likt det danska projektet då man XML-
standarder i den offentliga verksamheten. Projektet leds av the eGovernment Unit inom 
Cabinet Office. Projektet omfattas av att man utvecklat ett antal tekniska standarder som i sin 
tur utgör grunden inom e-Goverment området. Meningen med dessa standarder är att de ska 
ge ett enklare informationsflöde inom den offentliga förvaltningen, men även att medborgare 
och företag enklare skall kunna få tillgång till de publika tjänsterna.  
 
Gällande de standarder de utvecklar så berörs bla XLM-scheman, metadatastandarder och 
ramverk för e-tjänster. Det nämns även ett ramverk för interoperabilitet, e-GIF, 
”eGovernment Interoperability Framework”. Som har till syfte att godta och anta Internet och 
World Wide Web-Standarder för att utveckla de offentliga systemen. Huvudsyftet är att man 
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vill hålla kostnaderna och riskerna nere samtidigt som man inte vill komma efter med den 
globala utvecklingen inom IT. (”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat 
informationsutbyte med hjälp av elektroniska standarddokument”, 2004) 
 

3.12  Förvaltningsprocesser 
En informationsansvarig organisation känner själv av när det är dags för en nyutveckling eller 
när en förändring av systemet behövs. Den sköter nyutveckling och uppdatering automatiskt 
men informerar först om detta. 
 
Om någon verksamhet efterfrågar uppdateringar av schemat så kan detta göras via en 
gemensam funktion. Förfrågningen om uppdateringen vidarebefordras, den 
informationsansvarige myndigheten kontaktar då den myndighet som bedöms vara bäst 
lämpad att ta fram det nya schemat. Den informationsansvariga myndigheten tar därefter 
ställning till önskemålet om uppdatering, när schemat är klart så överlämnas det till den 
gemensamma funktionen. Genom att använda detta system så får myndigheterna ett klart 
avgränsat och fördelat ansvar, vilket i sin tur leder till att informationsstrukturen blir tydligare. 
(”Standardmeddelanden - En förstudie om förenklat informationsutbyte med hjälp av 
elektroniska standarddokument”, 2004) 

3.13  Spridnings och hanteringssystem 
Spridning och hanteringssystemet (SHS) underlättar informationsarbetet mellan 
myndigheterna genom att använda en och samma standard för att sprida och hämta 
information. Till exempel om en person lämnar in uppgifter till en myndighet så kommer de 
andra myndigheterna också få denna information.  
Ett problem är att det finns sekretesslagar (se mer under sekretess o lagar) som hindrar 
myndigheter att överföra viss typ av information tex. läkarintyg eller läkarutlåtanden till 
försäkringskassorna. En förutsättning för att shs-system och interaktiva tjänster ska kunna 
införas är därför att säkerheten höjs markant. Arbetet är därför inriktad på gemensamma 
säkerhetslösningar gällande hantering av elektronisk signatur, kryptering och certifiering.  
Statsförvaltningen lämnade därför en rapport 26 september 2000 (Rätt underlag rätt beslut, 
2000, s. 169) som har föreslagit att man ska göra en indelning av säkerhetsnivåer i 
myndigheternas verksamhet i hög, medelhög och låg nivå. Enligt rapporten så torde 
utvecklingen leda till en ökad användning av elektronisk identifiering som bygger på hög 
säkerhetsnivå. Ambitionen är att man på sikt skall kunna lämna in deklarationen till 
skattemyndigheten via Internet. Vilket man i dagsläget faktiskt har lyckats med, det består i 
att man skaffar en kod och inlogg från sin bank som man sedan kan använda på skatteverkets 
hemsida för att göra deklarationen elektroniskt. (Rätt underlag rätt beslut, 2000) 
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4  Resultat och diskussion 
 
Problemen som finns med standardmeddelanden är omfattningen då så många myndigheter är 
inblandade eller som har en vilja att vara inblandade. En annan omständighet är att man måste 
få alla eller de flesta myndigheter att inse nyttan med standardmeddelanden och kunna bistå 
de intresserade med tillgängligt material för att kunna utföra införandet av 
standardmeddelanden. Många ser även Statskontoret som en pionjär för införandet av 
standardmeddelanden, i och med detta kan det vara bra för dem att inte bara prata om 
standardisering utan dessutom införa standardmeddelanden i deras verksamhet så kanske de 
andra myndigheterna skulle följa med tåget till flera mer standardiserade system och kanske 
även ett stort system för alla myndigheter. Efter att ha undersökt statskontorets material så 
framkommer det väldigt väl att de endast har ett önsketänkande om införandet av 
standardmeddelanden men inget fastställt mål. De har bara gjort en undersökning och det ser 
inte ut att ha några som helst fastställda mål om när eller hur de ska införa 
standardmeddelanden. En annan försvårande omständighet är hur man ska få de olika 
myndigheterna att lära sig att samarbeta med varandra och komma överrens. Man kan tänka 
sig att det inom kort kan förekomma ett maktspel och konflikter mellan de olika 
myndigheterna, t ex vilka attribut som ska vara med i standardmeddelanden och vilka som 
inte bör ingå. Man har även sett att det lätt kan bli problem med de väldigt stora transaktioner 
som kommer att förekomma samtidigt, t ex många kommer att deklarera i sista sekund. Även 
ur ett integritetsperspektiv så finns det väldigt mycket tveksamheter t ex att de måste försöka 
avgränsa informationen i standard meddelandet tillfälligt så att en myndighet bara får den 
information som de är berättigade till och att den resterande informationen inte når denna 
myndighet. Om detta inte görs på ett ytterligt försiktigt sätt så kommer man väldigt snabbt att 
kränka individers integritet. Man bör även ha i åtanke att alla de olika myndigheterna består 
av olika offentlighetsgrad vilket gör att material lättare kan erhållas av vissa myndigheter än 
andra. Det kan även finnas behov för en tillträdande lagändring som gör att myndigheter 
måste bli mindre offentliga, pga. förändringen som standardmeddelanden medför så kommer 
det troligen bli betydligt lättare att få tillgång till känsligt material som måste skyddas av 
sekretess så att den personliga integriteten hos individer inte blir kränkt. 
 
En rad problem vi stött på i vår undersökning: 
-Problem på grund av att så många myndigheter är inblandade i systemet 
-De statliga myndigheterna inser inte nyttan med standardmeddelanden. 
-Statskontoret måste skapa intresse hos myndigheter och ha klart fastställda mål 
-Kommer standardmeddelanden påverka personers integritet negativt? 
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De eventuella fördelarna som standardmeddelanden kan ge är bland annat att kortare 
behandlingstid både för de som söker ett ärende men även för de personer som handleder 
detta ärende. Detta kommer troligen i sin tur att leda till minskade kostnader då 
behandlingstiden för ett ärende minskar, då behövs mindre anställda som i sin tur kan 
användas för andra ändamål eller eventuellt avskedas så personalkostnaderna minskar.  
Även förbättringen i kommunikationen myndigheterna i mellan tror vi kommer att 
effektivisera och minska kostnaderna för ärendehanteringen. Detta ger upphov till att mer 
rättvisa beslut tas. Får de bukt med integritetsproblemen så kommer även myndigheterna få en 
säkrare hantering av olika handlingar, vilket leder till att individers personliga integritet 
skyddas, något som kan komma att leda till en förtroendehöjning för myndigheter.  
 
En rad fördelar vi lyckats urskilja: 
-De kan får kortare behandlingstid av användarna 
-De kan minska personalkostnader 
-De kan förbättra kommunikationen myndigheterna emellan 
-De kan eventuellt  få en säkrare hantering av material när integritetsproblemet slutligen lösts 
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5  Slutsatser 
Med vår undersökning har vi kommit fram till en rad intressanta resonemang men det är två 
som är speciellt viktiga:  
- Vad behövs för att ett utvecklande av standardmeddelanden hos de statliga myndigheterna 
ska fungera så bra som möjligt? Ett svar på detta skulle kunna vara en gemensam myndighet 
som tillhandahåller nödvändig information om alla de statliga myndigheterna, som så många 
myndigheter som möjligt varit med att grunda tillsammans med regeringen. 
- Så läggs även vikt på att skapa delaktighet hos myndigheterna med genomförandet av 
standardmeddelanden. 
  
För att man ska få alla de olika myndigheterna delaktiga i utvecklingen av 
standardmeddelanden så anser vi att man först och främst ska gå ut i god tid med nödvändig 
information t.ex. genom att ha obligatoriska seminarier. På dessa seminarier så ska det finnas 
personal från alla de statliga myndigheter som ska vara med i utvecklingen. Dessa personer 
ska i ett senare skede även genomföra förändringsprocessen till att införa 
standardmeddelanden till myndigheten. 
Personerna som sköter dessa obligatoriska seminarier ska vara från en bestämd myndighet 
som regeringen grundat. Regeringen ska även ha kommit fram till en lag som tvingar alla 
andra statliga myndigheter att följa denna myndighets anbefallningar.  
Denna framtida myndighet är även grundad för att minska maktkamp och konflikter 
myndigheter emellan, då det väldigt lätt kan bli så att en myndighet anser sig bättre insatta om 
informationen gällande standardmeddelanden och därför förkastar viktig information från en 
annan myndighet för de anser den informationen som försumbar. Denna information kanske 
må vara försumbar för deras myndighet men den kan vara livsviktig för andra myndigheter. 
För att denna framtida myndighet ska kunna fungera på ett bra sätt så behövs tvingande 
direktiv eller lag från regeringens sida som tvingar myndigheterna att införa 
standardmeddelanden i sina verksamheter. Annars finns en risk för att de statliga 
myndigheterna är för fega för att starta utvecklandet med standardmeddelanden eller att de 
inte inser nyttan som införandet av standardmeddelanden kan ge. Det är även en bra ide att så 
många myndigheter som möjligt är med i en del av besluten tillsammans med den 
gemensamma myndigheten och regeringen. 
 
Denna framtida myndighet ska även tillhandahålla all nödvändig information från alla de 
statliga myndigheterna. Den ska även fungera som ett bollplank mellan de statliga 
myndigheterna, när någon myndighet behöver uppdatera sin information eller information 
från någon annan myndighet så ska de väldigt lätt kunna göra detta genom att kontakta den 
framtida myndigheten. Däremot så ska datasystemet som sköter dessa överföringar ha väldigt 
höga sekretesskrav, den får absolut inte ge ut information till en myndighet som denna 
myndighet inte är berättigad till dvs. den ska ha ett avancerad hierarkiskt arkiv för att kunna 
filtrera bort känslig information. Ett exempel kan vara när försäkringskassan vill ha 
information ifrån ett sjukhus om en långtidssjukskrivning gällande en person med ryggont, då 
ska de bara få den absolut nödvändigaste informationen tex. ”Utlåtandet från läkaren hur hans 
ryggs tillstånd är” och inget annat. 
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6 Resultatets trovärdighet och vidare forskning 
Vårt resultats trovärdighet kan givetvis ifrågasättas. Då utbytet med elektroniska 
standardmeddelanden i Sverige endast befinner sig på forskningsstadiet, då det inte finns 
beprövade slutsatser och resultat att förlita sig till. Vi har även tittat på andra länders 
myndigheter och hur utbytet med standardmeddelanden fungerar där. Dock är skillnaderna 
mellan dessa länders myndigheter och Sveriges stora, då standardmeddelanden måste 
specialanpassas utefter rådande behov.  
Vidare forskning på området är givetvis mycket intressant speciellt efter att 
standardmeddelanden blivit beprövade mellan flera stora myndigheter. Då skulle mer precisa 
och exakta slutsatser kunna dras om hur standardmeddelanden påverkar myndigheter och 
medborgare.     
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