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FÖRORD 
 
Myndighetsarkiven bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingar som uppstår i 
myndigheternas verksamhet. Huvudregeln är att arkiven ska bevaras för att tillgodose of-
fentlighetsprincipen, förvaltningens och forskningens informationsbehov och för att myn-
dighetsarkiven är en del av vårt nationella kulturarv. Allmänna handlingar får gallras (för-
störas) under förutsättning att syftena med arkivbildningen inte träds förnär. Gallring kan 
föreskrivas av riksdag, regering eller av Riksarkivet. Begreppet räkenskapshandling an-
vänds av Riksarkivet för de allmänna handlingar som uppstår i de statliga myndigheternas 
ekonomiska redovisning. En handling kan t.ex. vara ett pappersdokument, ett elektroniskt 
dokument eller en informationssammanställning i en databas. 
 
Av arkivlagen framgår även att myndigheterna har det fulla ansvaret för att bevara, hålla 
ordnade och vårda sina arkiv tills dess att dessa överlämnas till en arkivmyndighet. Någon 
fastslagen periodicitet för överlämnande av arkiv finns inte i arkivlagen. I förarbetena till 
lagen framgår att det är lämpligt att arkiven överlämnas först när behoven av insyn och 
förvaltningens eget informationsbehov klingar av och ersätts av ett forskningsintresse. 
Men det framgår att ett tidigare överlämnande kan motiveras om materialet fordrar en 
fackmässig vård och särskilda åtgärder för bevarandet. Enligt arkivförordningen ska ar-
kivmyndigheten träffa överenskommelse med myndigheten om ersättning för kostnader 
för att bevara, vårda och tillhandahålla handlingarna efter överlämnandet och för en-
gångskostnader i samband med övertagandet. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
I föreliggande rapport föreslås struktur och innehåll för uttag av informationssamman-
ställningar som vissa grundläggande uppgifter, grundbok, huvudbok, reskontror och an-
läggningsregister ur redovisningssystemet AGRESSO. För att dessa informationssamman-
ställningar ska kunna bevaras och återanvändas föreslås även struktur och innehåll för den 
kompletterande dokumentation som är nödvändig. För att möjliggöra långtidslagringen av 
digitala uppgifter föreslås även format för denna. Och i de fall överlämnande till arkiv-
myndighet blir aktuellt föreslås en förenklad hantering av den kompletterande dokumenta-
tion som då är nödvändig. Slutligen föreslås att det under hösten 2005 görs en jämförelse 
mellan avställning och leverans enligt den vedertagna relationsdatabasmodellen respektive 
XML för att utvärdera hur en enhetlig och effektiv avställning av uppgifter ur redovis-
ningssystem nås mest optimalt.  
 
 
BAKGRUND 
 
Riksarkivets nya regler om gallring och utlån av räkenskapshandlingar började gälla 
fr.o.m. den 1 januari 2005. Författningen ska tillämpas på räkenskapshandlingar fr.o.m. 
det räkenskapsår som börjar 2001-01-01, men får tillämpas fr.o.m. 1993-07-01. Den prin-
cipiellt viktigaste förändringen jämfört med tidigare regler är att bokföringstransaktioner 
ur redovisningssystemen ska bevaras digitalt så att de kan presenteras i registreringsord-
ning (dagbok), och periodiserade i systematisk ordning (huvudbok) respektive i reskontror 
(kund- och leverantörsreskontror) och i register över inventarier och anläggningstillgång-
ar. 
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Ett möte genomfördes den 21 februari 2005 mellan Riksarkivet och ESV för att diskutera 
hur bevarandet av digitala transaktionsdata enligt de nya reglerna kan underlättas för 
myndigheterna. Då framkom att närmare 90 % av myndigheterna använder redovisnings-
systemet AGRESSO. De övriga redovisningssystem som används bedömdes ha export-
moduler som möjliggör avställning. ESV framförde under mötet att årliga leveransrutiner 
av redovisningsuppgifter till Riksarkivet, precis som sker till ESV och SCB, borde under-
lätta för myndigheterna. Mötet beslutade att bilda en gemensam arbetsgrupp för att hante-
ra frågan om avställning av uppgifter ur AGRESSO.  
 
Syfte 
 
Arbetsgruppens syfte har varit att formulera en kravspecifikation för avställning av räken-
skapshandlingar ur AGRESSO. 
 
Arbetsgruppens mål 
 

• Fastställa urval av uppgifter ur AGRESSO för avställning och bevarande 
• Fastställa systemdokumentation för bevarandet av digitala uppgifter 
• Föreslå format för långtidslagringen 

 
Effektmål 
 

• Uppnå en enhetlig och effektiv avställning av uppgifter ur redovisningssystem 
 
Avgränsningar 
 
Arbetsgruppens arbete har avgränsats till redovisningssystemet AGRESSO i enlighet med 
uppdragsbeskrivningen. Arbetsgruppens rapport torde dock kunna användas även som 
vägledning för avställningen av uppgifter ur andra redovisningssystem. Arbetsgruppen har 
inte berört e-fakturor. Och inte heller funktioner för personal- och löneredovisning. 
 
Arbetsgruppen har inte närmare berört specifikationer för tekniska format eftersom dessa 
framgår i Riksarkivets regler om dessa. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
I arbetsgruppen har följande personer ingått  
 
Elisabeth Jarborn Riksarkivet 
Håkan Lövblad Riksarkivet (sammankallande) 
Tina Olsson Riksarkivet 
Birger Stensköld Riksarkivet 
Inga-Maj Söderberg Kammarkollegiet 
Eva Ålebring ESV 
Anne-Marie Ögren  ESV 
 
Arbetsgruppen har genomfört tre möten under perioden 18 mars – 16 maj 2005. Arbets-
gruppens mål och aktiviteter fastställdes vid det första mötet och arbetet strukturerades 
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därefter efter dessa. Inom arbetsgruppen har olika subgrupper bildats för vissa avgränsade 
uppgifter. I något fall har deltagare utanför arbetsgruppen närvarit i dessa.  
 
Riksarkivets representanter har därutöver genomfört ett studiebesök vid Region- och 
stadsarkivet i Göteborg. Och deltagit i två informationer om användningen av AGRESSO 
arrangerade av Riksarkivets administrativa byrå. 
 
Kontakter har tagits med AGRESSO AB, Landstinget Sörmland, projektet Långsiktigt 
Digitalt Bevarande (Riksarkivet, Luleå tekniska universitet, Bodens kommun), Medic IT, 
Region- och stadsarkivet i Göteborg, Rigsarkivet i Danmark, Stockholms stadsarkiv och 
WM-Data.  
 
 
RESULTAT 
 
Metoder för avställning och bevarande av räkenskapshandlingar 
 
För att få en bild av metoder för bevarande av digitala räkenskapshandlingar genomfördes 
en viss omvärldsanalys. Inom framför allt den kommunala sektorn påträffades exempel på 
att uppgifter ur redovisningssystem hade avställts för digitalt bevarande och långtidslag-
ring längre än tio år. Begreppet avställning innebär i detta sammanhang att uppgifter ex-
porteras ur ett redovisningssystem i en given struktur och format med rutiner för lång-
tidslagring och med kompletterande dokumentation så att uppgifterna bevaras och kan 
återanvändas. En annan form av avställning är att föra uppgifter till en parallellt förvaltad 
historikdatabas i redovisningssystemen. 
 
Ett tillvägagångssätt som påträffades är att digitala grunddata avställs och bevaras. I hu-
vudsak avställs redovisningssystemens transaktionsregister. Exempel på denna strategi fö-
rekommer vid Stockholms stadsarkiv till vilken kommunala förvaltningar levererar 
grunddata ur olika redovisningssystem och vid Rigsarkivet i Danmark till vilket leveranser 
från kommunernas gemensamma ekonomisystem KMD-ØS inkommer. På motsvarande 
sätt levererades Riksrevisionsverkets transaktionsregister i AGRESSO till Riksarkivet i 
samband med att verket upphörde den 30 juni 2003. 
 
Ett annat tillvägagångssätt tar sin utgångspunkt i redovisningsreglernas krav på presenta-
tion av informationssammanställningar som grundbok, huvudbok, reskontror och anlägg-
ningsregister. Denna strategi tillämpas t.ex. vid Region- och stadsarkivet i Göteborg som 
förvaltar deponerade digitala filer lagrade på CD och i en arkivdatabas för direkt tillgäng-
liggörande av informationssammanställningar. Därutöver är det givetvis möjligt att ställa 
egna frågor och sammanställa rapporter för presentation. Till Region- och stadsarkivet har 
för närvarande digitala filer avställts ur WM-datas redovisningssystem Raindance. Regi-
on- och stadsarkivet har även konsultativt deltagit i kvalitetssäkring som följer samma me-
tod för avställningen av digitala filer ur MedicIT:s redovisningssystem MEA för tre lands-
ting.         
 
Valet av metod medför olika konsekvenser. Det förra tillvägagångssättet fordrar omfat-
tande systemdokumentation för att de föreskrivna informationssammanställningarna ska 
kunna presenteras. Det senare tillvägagångssättet medför en viss redundans i lagringen. 
Arbetsgruppen har valt den senare metoden framför allt för att presentationen av informa-
tionssammanställningarna underlättas. 
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Den statliga redovisningsorganisationen m.m. 
 
Utgångspunkterna för den statliga redovisningsorganisationen är de myndigheter som har 
att följa förordningarna om årsredovisning och budgetunderlag, om myndigheters bokfö-
ring och om statliga myndigheters redovisningssystem. Ekonomistyrningsverket leder och 
samordnar den statliga redovisningsorganisationen och förvaltar bl.a. koncernredovis-
ningssystemet Hermes. Kammarkollegiet sköter ekonomiadministrativ service åt ett åt-
tiotal små och medelstora statliga myndigheter.  
 
Arbetsgruppen har med hjälp av ESV:s myndighetsregister kartlagt de redovisningssystem 
som användes i den statliga redovisningsorganisationen 2004-12-31. I denna ingick då 
238 myndigheter. Av dessa använde 210, dvs. 88 %, AGRESSO. Tretton myndigheter an-
vänder antingen redovisningssystemen Raindance (7) eller FS (6). Resterande dussinet 
myndigheter använder något av redovisningssystemen IFS (3), Formula (2), Oracle (2), 
CROM (1), Horisonten (1), Bravo (1), PX Control (1), XOR (1), Adeeko (1) eller SAP 
(1). 
 
Ett fåtal statliga myndigheter ingår inte i den statliga redovisningsorganisationen. Utifrån 
en enkätundersökning genomförd av Riksarkivet har ytterligare redovisningssystem förut-
om ovan nämnda påträffats: FDT Advance, Plus, iScala, Hogia, Jeeves SQL, SPCS, 
VISMA, Foxtrot, Eabas, Economa A+ och ORFI. Av Riksarkivets kartläggning framgår 
dock inte om dessa användes vid tiden för undersökningen.  
 
Urval av uppgifter ur AGRESSO för avställning och bevarande 
 
Utgångspunkten är att de informationssammanställningar som ställs av årligen och beva-
ras är vissa grundläggande uppgifter, grundbok, huvudbok, leverantörsreskontra och i fö-
rekommande fall kundreskontra och anläggningsregister. Vidare har de leveransmallar 
som upprättats av Region- och stadsarkivet i Göteborg för avställning ur Raindance tjänat 
som vägledning för bestämningen av urvalen även ur AGRESSO. Förslagen avgränsas till 
tabeller med termer, men förutsätter definitioner av termer och i vissa fall kompletterande 
värdeförråd liksom att unika logiska nycklar fastställs. Den närmare normaliseringen beror 
bl.a. på val av format och behoven av validering av uttagen.  
 
För att skapa unika filidentiteter är det lämpligt att organisationsnummer, räkenskapsår 
och förkortningar av tabellbenämningar dokumenteras i filnamnen. 
 
Sorteringsordningen följer som regel naturligt ur tabellernas syfte. För journalerna är den 
kronologisk. Grundbokens kronologi följer av verifikationsnumren, reskontrornas av fak-
turadatum.  
 
Följande tabeller bör innehålla följande kolumner: 
 
Tabell – Företagskoder 
Organisationsnummer 
Myndighetsnamn 
Företagskod i AGRESSO 
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Tabell – Kontoplan 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Kontonummer 
Kontotext 
Period 
 
Kommentar: I AGRESSO ligger kontona i en tabell med periodavgränsning, medan kon-
totexterna ligger i en tabell utan periodavgränsning. När myndigheterna inte är medvetna 
om detta utan återanvänder konton blir det problem när man tar ut data i efterhand. Vid 
löpande årsvis överföring är problemet borta, det är ett övergångsproblem. 
 
Tabeller – Övriga konteringsdimensioner 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Begrepp 
Begreppstext 
Begreppsvärden för begreppen 
Begreppsvärdestexter 
Period 
 
Kommentar: Antagligen måste de olika begreppen ges egna tabeller som i avställningen 
ur Raindance där vissa begrepp har valts ut. Det finns ingen möjlighet att ovanifrån avgöra 
vad begreppen står för på respektive myndighet och vilka som är väsentliga för förståelse 
av internredovisningen. Därför måste alla konterbara begrepp tas med om internredovis-
ningen skall vara med. 
 
I AGRESSO kan begreppen vara upplagda med eller utan periodavgränsning på be-
greppsvärdena. Myndigheterna har ofta inte medvetet gjort ett val vid uppläggningen, utan 
det kan vara väldigt blandat hur uppsättningen ser ut även på likartade begrepp inom 
samma myndighet. Även om begreppsvärdena ibland har periodavgränsning har beskriv-
ningstexterna inte det. Om myndigheten återanvänder begreppsvärden blir det problem när 
man tar ut data i efterhand. I samband med att myndigheter har tagit nya moduler i bruk 
har ibland begreppskonvertering gjorts, dvs. ett konterbart begrepp har flyttats från en di-
mension till en annan. Detta försvårar tolkningen av data som tas ut i efterhand. Vid lö-
pande årsvis överföring är problemet borta, det är ett övergångsproblem. 
 
Tabell – Grundbok 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Verifikationsdatum 
Verifikationsnummer 
Verifikationsrad 
Verifikationstyp 
Kontonummer 
Konteringsdimensionerna 1 - 7, se ovan övriga konteringsdimensioner 
Verifikationstext 
Belopp 
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Tabell – Huvudbok 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Kontonummer 
Kontotext 
År 
Årets ingående balanser 
Årets utfall (aggregerat) 
Årets utgående balanser 
 
Tabell – Kundreskontra 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Kundnummer 
Fakturanummer 
Fakturadatum 
Förfallodatum 
Verifikationsnummer 
Verifikationsdatum 
Belopp 
 
Tabell – Kundlista 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Kundnummer 
Kundnamn 
 
Tabell – Leverantörsreskontra 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Leverantörsnummer 
Fakturanummer 
Fakturadatum 
Förfallodatum 
Verifikationsnummer 
Verifikationsdatum 
Belopp 
 
Tabell – Leverantörslista 
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Leverantörsnummer 
Leverantörsnamn 
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Tabell – Anläggningsregister   
Organisationsnummer 
Företagskod i AGRESSO 
Anläggningsnummer 
Beskrivningstext 
Från datum 
Avskrivningsmetod 
Avskrivningsfrekvens 
Avskrivningstid 
Avskrivningssats 
Anskaffningsvärde 
Avskrivning innevarande år 
Ackumulerad avskrivning 
Restvärde 
 
Kommentar: Tabell för anläggningsregister finns inte specificerad för avställningen ur 
Raindance. 
 
 
Systemdokumentation för bevarandet av digitala uppgifter 
 
Utgångspunkten är Riksarkivets regler om dokumentation av ADB-upptagningar och reg-
lerna om systemdokumentation och behandlingshistorik i 18 § förordningen om myndig-
heters bokföring. Avsnittet avgränsas till den dokumentation och behandlingshistorik som 
är en nödvändig förutsättning för att återanvända avställda och långtidslagrade digitala fi-
ler.  
 
Tillämpning 
 
I inledningen till Riksarkivets regler (RA-FS 2003:2) framgår att föreskrifterna i tillämpli-
ga delar gäller för ADB-upptagningar som ska bevaras och långtidslagras som ADB-
upptagningar. Med tillämpliga delar menas de regler som är relevanta för varje typ av sy-
stem/applikation. 
 
Kommentar: ADB-upptagningar inkommer och upprättas i statliga myndigheters redovis-
ningssystem (legalbenämning). Andra begrepp förekommer som ekonomisystem, affärs-
system, ekonomiadministrativa system och bokföringssystem. 
 
Avgränsning kan inte göras till typen av system eftersom vissa hanterar andra funktioner 
än de som följer av förordningarna om bokföring, årsredovisning och om statliga myndig-
heters redovisningssystem, dvs. löpande bokföring, avslutande av bokföringen i en årsre-
dovisning och rapporteringen till statsredovisningen. Det är alltså nämnda funktioner som 
utgör avgränsning. I affärssystem kan t.ex. funktioner för personal- och/eller löneredovis-
ning ingå. Dessa faller utanför avgränsningen. I de fall verksamhetssystem eller delar av 
sådana kan sägas utgöra antingen för- eller eftersystem till bokföringen eller ingå som res-
kontror i denna får dessa lösas ad hoc. 
 
Bokföring måste anses vara en verksamhet som är väl känd i samhället. Närmandet mellan 
enskild, kommunal och slutligen statlig bokföring innebär även att inga avgörande skill-
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nader längre finns. Därför torde dokumentationen av verksamheten bokföring kunna tonas 
ner, för att istället inriktas på andra relevanta delar. En viss förförståelse fordras för tolk-
ningen. 
 
Dokumentation över systemet/applikationen under driften 
 
I den del av Riksarkivets regler (RA-FS 2003:2) som rör dokumentation framgår att det 
under driften av ett system eller en applikation för ADB ska dokumentation med följande 
innehåll upprättas eller sammanställas ur befintlig dokumentation. Dokumentationskraven 
har strukturerats i sex punkter. Detta innebär dock inte att dokumentationen hos myndig-
heten måste disponeras efter denna struktur. De sex punkterna används dock i detta avsnitt 
som utgångspunkt för analysen. 
 
1. En översiktlig beskrivning av systemet/applikationen bör innehålla uppgifter om syste-
mets ändamål, en historik över systemet samt uppgifter om sambanden mellan manuella 
och datoriserade rutiner/funktioner.  
   Hämtas/överförs uppgifter regelmässigt från/till andra system bör det redovisas vilka 
uppgifter det gäller samt hur och när hämtning/överföring sker. 
 
Kommentar: ESV:s exempel ”Systemdokumentation och behandlingshistorik för 
AGRESSO” som är en tolkning av 18 § bokföringsförordningen och tänkt som en mall för 
myndigheterna att kopiera och anpassa efter den egna verksamheten, bedöms utgöra en 
översiktlig beskrivning av systemet. Och exemplet skulle som mall även kunna användas 
och anpassas för andra system än AGRESSO. Exemplet innehåller uppgifter om samband 
mellan manuella och datoriserade rutiner/funktioner. Och innehåller även uppgifter om 
externa och interna överföringar av uppgifter från/till andra system/funktioner. Använ-
darmanualer torde även kunna belysa sådana samband och överföringar. Ändamålet med 
den ekonomiska redovisningen får implicit anses framgå. Historik saknas dock och på den 
punkten är det tänkbart att utdrag ur arkivförteckningen skulle kunna vara värdefulla. Av 
ESV:s EA-värdering 2004 framgår att de allra flesta myndigheterna uppfyller kriterierna 
för arkivredovisning av räkenskapsinformation i arkivförteckningen. Annan komplette-
rande kontextdokumentation kan återfinnas i eventuella förekommande styrdokument som 
myndigheternas ekonomihandböcker och liknande, men även bland de diarieförda ärende-
na. 
  
2. Redogörelsen för indata och utdata bör omfatta alla formulär (blanketter, utskrifter, 
skärmbilder m.m.) som regelmässigt används. Om blanketter används vid hanteringen bör 
redogörelsen kompletteras med ett exemplar av varje blankett. 
 
Kommentar: Blanketter används inte i AGRESSO. En hel del utskrifter tas framför allt 
för kontroll, avstämning och uppföljning. Skärmbilder framgår av användarmanual. ESV 
arkiverade tidigare generella användarmanualer avseende AGRESSO. Sedan Agresso-
verksamheten överläts till Agresso AB åligger detta varje enskild myndighet.  
 
Presentationen av sammanställningar har avgränsats till grund- och huvudbok, reskontror 
och register över inventarier och anläggningstillgångar. Hur dessa sammanställningar ska-
pas följer av reglerna för bokföring.  
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3. Redogörelsen för registrerings- och uttagsmöjligheter bör omfatta uppgifter om hur 
dessa är knutna till funktioner/organisatoriska enheter. Sådana delar av användardoku-
mentation, programdokumentation och dokumentation av behörighetskontrollsystem vilka 
bidrar till att klargöra dessa samband bör bifogas. 
 
Kommentar: Bokföringen sköts vanligtvis av särskilda funktioner/organisatoriska enheter 
inom vilka ansvarsfördelning bl.a. av säkerhetsskäl är klargjord, varför kravet torde sakna 
relevans. I den årliga revisionen kan även felaktigheter upptäckas och rättas till. I de fall 
koncernredovisning förekommer kan det dock vara värdefullt att dokumentera ansvarsför-
delningen.  
 
4. Beskrivningen av systemets/applikationens rutiner bör omfatta både regelbundna och 
enstaka bearbetningar, avställningar och avstämningar. Även gallring bör dokumenteras. 
Detta kan ske genom hänvisning till gallringsföreskrifter/beslut. 
   Till beskrivningen bör även fogas sådan dokumentation över program eller parameter-
styrning som är av betydelse för förståelsen av systemets/applikationens funktioner. Det 
gäller t.ex. vid beslutsfattande med datorstöd i de fall förutsättningarna för besluten endast 
finns dokumenterade på detta sätt. I vissa system kan det vara nödvändigt att redovisa den 
kedja av behandlingsregler som tillämpats för en dataenhet (t.ex. post eller dokument). 
 
Kommentar: Vissa rutiner framgår av ”Systemdokumentation och behandlingshistorik för 
AGRESSO” och användarmanualer och en del rutiner följer av räkenskapsåret och redo-
visningens periodisering. Några egenutvecklade redovisningssystem förekommer inte, 
därför finns den tekniska dokumentationen uteslutande hos de företag som utvecklar och 
stödjer användningen av dem. En del rutiner är därför inte transparenta pga. att systemen 
är kommersiella. Rutiner för avställning till historikdatabas eller liknande bör dokumente-
ras. Parameterstyrning, dvs. myndighetens egna skapade relationer och hanteringsregler i 
systemen, har sin grund i principerna för den dubbla italienska bokföringen och kan i 
AGRESSO enkelt dokumenteras genom att följa punkten 3. Behandlingshistorik i 
AGRESSO-meddelande 2004:1. 
 
5. Beskrivningen av lagrade data bör omfatta dataelement (t.ex. fält), dataenheter (t.ex. 
poster eller dokument) samt relationer mellan dessa. 
 
Kommentar: Infologisk modell över avställda databasfiler eller DTD över XML-filer med 
begreppsvärden för dataelement/termer är nödvändig för presentation och framtida förstå-
else.  
 
6. Betydande ändringar i systemets/applikationens funktioner bör dokumenteras. Ändring-
ar i strukturen, t.ex. vid avställning, bör redovisas på ett sådant sätt att det klart framgår 
till vilken avställning dokumentationen hör. 
 
Kommentar: Nya versioner och moduler kan påverka dokumentationens omfattning vilket 
fordrar uppdateringar. 



 11

 
Överlämnande 
 
Leveransperspektivet, att avställda filer överlämnas till arkivmyndighet årligen, innebär 
vissa ytterligare krav på dokumentation av framställningen av filer m.m. samtidigt som en 
sådan återkommande rutin talar för ett förenklat förfarande. 
 
I inledningen till Riksarkivets regler om överlämnande av ADB-upptagningar (RA-FS 
2003:3) framgår att arkivmyndigheten kan medge undantag från delar av författningen. 
Undantag kan t.ex. medges vid fortlöpande överlämnande från ett system eller applikation 
eller vid överlämnande från likartade system/applikationer. Arkivmyndigheten kan även 
besluta om ett förenklat förfarande vid överlämnande av ADB-upptagningar av mindre 
omfattning och/eller komplexitet. 
 
Kommentar: Överlämnande av ADB-upptagningar från redovisningssystem som sker 
fortlöpande synes kunna omfattas av undantag. Datamängder blir omfattande men kom-
plexiteten är mindre. Systemen är moduluppbyggda och inte beroende av andra system. 
Den omvärldsanalys som genomförts pekar på att arkivurvalen blir ganska begränsade om 
man beräknar dessa i t.ex. antalet tabeller och relationer.  
 
I Riksarkivets regler framgår bl.a. att framställningen av de ADB-upptagningar som över-
lämnas ska dokumenteras i den utsträckning som behövs för att informationen ska kunna 
läsas och överföras till arkivmyndigheten. 
   Med det avses t.ex. uppgifter om tid och plats för framställningen, namn på ansvarig 
person hos myndigheten, namn på kontaktperson/operatör, eventuell kontrollutskrift om-
fattande en eller flera dataenheter, benämning på överförda datamängder samt storlek eller 
annan uppgift som kan användas för att verifiera att överföringen omfattar samtliga av-
sedda data. Uppgifter om maskinell utrustning, operativsystem och andra program som 
använts när systemet/applikationen kan i vissa fall krävas.  
   Om fysiska databärare används för överföringen är det nödvändigt att kunna koppla da-
tamängderna till respektive databärare och uppgift om hur och på vilken utrustning ADB-
upptagningarna har framställts. 
 
Vidare framgår att varje överlämnande ska omfatta 
- ADB-upptagningar, 
- dokumentation över systemet/applikationen (enligt föregående avsnitt), 
- dokumentation över framställningen av ADB-upptagningar, och 
- leveransreversal (blanketter). 
   Myndigheten får, om arkivmyndigheten medger det, överlämna dokumentation eller de-
lar av den i form av ADB-upptagningar. 
   För att ADB-upptagningar ska kunna tillhandahållas kan arkivmyndigheten vid behov 
begära utdrag ur myndighetens arkivförteckning. 
 
Slutligen framgår att vid fortlöpande överlämnande från samma system/applikation ska 
fullständig dokumentation lämnas vid första överlämnandetillfället. I det fall systemet för-
ändras ska kompletterande dokumentation bifogas. Om förändringarna är omfattande ska 
en helt ny uppsättning dokumentation lämnas. 
 
Kommentar: Dokumentation bör i första hand överlämnas digitalt och helst helt och hål-
let. Behandlingshistorik kan t.ex. lagras som textfiler. I de fall det rör sig om ordbehand-
lingsdokument eller liknande måste formatet även bestämmas för dessa, t.ex. PDF(A) som 
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är en nära förestående internationell standard. Utdrag ur arkivförteckningen kan dokumen-
tera från när myndigheten gick över från Cosmos till något annat system och från när 
myndigheten bevarar räkenskapshandlingar digitalt. Därför kan det vara bra att direkt ha 
tillgång till uppgifter ur arkivförteckningen om från när det finns digitala data. Eller också 
hanteras detta i en hjälptabell enligt den danska modellen i vilken t.ex. uppgifter om av-
ställda filer i leveransreversal och uppgifter ur arkivförteckningen ingår. 
 
 
Format för lagringen 
 
Utgångspunkterna för frågan om lagringsformat för de digitala filerna är att detta tekniskt 
sett ska vara stabilt, oberoende och kompakt. Därutöver bör formatet kunna hanteras på 
enklast möjliga sätt, t.ex. för tester av att avställningen har genomförts på avsett sätt. Till 
detta kommer att formatet även bör stödja användningen, tillgängliggörandet av informa-
tionen, så effektivt som möjligt. 
 
Vår omvärldsanalys visar att relationsdatabasmodellen har följts vid de avställningar som 
har genomförts. För denna gäller i korthet att tabeller tas ut som sekvensiella filer. Se-
kvensiella filer får normalt endast innehålla en posttyp, med fast fält- och postlängd, utan 
repeterande grupper. Genom unika logiska nycklar i tabellerna och dokumentation av rela-
tionerna mellan dessa kan informationssammanställningar återskapas. Av Riksarkivets fö-
reskrifter om tekniska krav för ADB-upptagningar framgår närmare specifikationer för 
formatet. 
 
SIE-formatet lanserades 1992 av SIE-gruppen och presenteras som en de facto-standard 
för överföring av redovisningsdata mellan programvaror av olika format. År 2003 presen-
terades SIE-XML som har kompletterats med viss begränsad kund- och leverantörsres-
kontrainformation. SIE-XML har dock ännu inte implementerats av några programvaru-
tillverkare. Det som av SIE-gruppen framhålls som den stora fördelen med XML-formatet 
är enkelheten vid validering, dvs. kontrollen av att filer uppfyller standarden. En annan 
fördel med XML-formatet är att man inte är bunden av fasta fältlängder. En nackdel är att 
XML-filer kräver större lagringsutrymme. 
 
Vid Landstinget Sörmland har projektet Digital långtidsarkivering genomförts i samarbete 
med PerfData AB och Oopera Konsult AB för konvertering av utdata ur det tidigare an-
vända ekonomisystemet Mistral till XML-filer för tillgängliggörande på webben och lag-
ring. Det verktyg som har utvecklats benämns Oopera XML Converter och mallar har 
gjorts och tester genomförts.  Någon leverans av XML-filer till landstingsarkivet har dock 
ännu inte genomförts. 
 
Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande arbetar med att utveckla en ny framåtsyftande 
metod för leveranser av digital arkivinformation till Riksarkivet och landsarkiven. 
Metoden baseras på XML och etablerade webbservicetekniker.   
 
Inriktningen är mot systemtypen ärende- och dokumenthanteringsystem, som blir allt 
vanligare inom offentlig förvaltning, och som praktikfall har valts Försäkringskassans 
system ÄHS. Målet är att gå igenom alla steg i processen från att systemet är i drift hos 
Försäkringskassans lokalkontor via deras digitala arkiv IVAR till leverans till Riksarkivet 
och slutligen tillgängliggörande av innehållet via arkivinformationssystemet ARKIS II. 
Leveransstrukturen bygger på fyra XML-scheman: Encoded Archival Description 
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(EAD)/Encoded Archival Context (EAC) för arkivbeskrivning, Electronic Records 
Management System (ERMS) för akter och handlingar och Metadata Encoding & 
Transmission Standard (METS) som kuvert. Hela informationspaket kommer troligen att 
överföras med Statskontorets Spridnings- och Hämtningssystem (SHS). 
 
Om systemtypen redovisningssystem hanteras med samma metod fås en enhetlighet i 
lagring och tillgängliggörande. I praktiken skulle det innebära att man byter ut 
ovannämnda ERMS-schema mot ett som kan hantera räkenskapsinformation och ansluter 
särskilda stilformulär för presentation av innehållet i form av grundbok m.fl. 
 
 
ANALYS 
 
Resultaten berör direkt 210 myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen, dvs. de 
som använder AGRESSO. Övriga statliga myndigheter kan hämta vägledning i resultaten 
för avställning av uppgifter i de redovisningssystem som används.  
 
För urval av uppgifter ur AGRESSO föreslås en struktur med ett antal tabellfiler för 
grundläggande uppgifter som företagskoder, kontoplan, övriga konteringsdimensioner, 
kund- och leverantörslistor samt tabellfiler för grundbok, huvudbok, reskontror och an-
läggningsregister. Tabellfilerna ges unika identiteter som innehåller organisationsnummer, 
räkenskapsår och förkortning av tabellens benämning. Innehållen i tabellerna beskrivs 
med benämningen på termer. Den närmare normaliseringen av struktur och innehåll har 
dock inte slutförts. Detta får anstå tills en avställning genomförs och testas eftersom beho-
vet av validering kan påverka strukturen. De datakvalitetsproblem som kommenterats och 
som beror på ”återanvändning” av termer talar för en årsvis avställning av uppgifter ur 
AGRESSO. 
 
Den dokumentation som föreslås komplettera de avställda filerna, förutom de metadata 
som beskrivs i dessa, tar sin utgångspunkt i att bokföring är en känd verksamhet i samhäl-
let. En förutsättning för tolkning av informationen är en viss förförståelse. En föreslagen 
miniminivå för dokumentation kan sammanfattas i följande punkter: 

• Myndighets egen tillämpning av ESV:s exempel ”Systemdokumentation och be-
handlingshistorik för AGRESSO” 

• Användarmanual för AGRESSO 
• Notering i arkivförteckningen 
• Behandlingshistorik avseende egna skapade relationer och hanteringsregler enligt 

3. Behandlingshistorik i AGRESSO-meddelande 2004:1 
• Infologisk modell över avställda filer med relationer och begreppsvärden för ter-

merna 
 
Beroende på verksamhetens omfattning och organisering kan det i vissa fall vara önskvärt 
med ytterligare dokumentation om ansvarsfördelning m.m. Dokumentationen måste gi-
vetvis hållas aktuell och det måste framgå till vilken avställning dokumentationen hör.  
 
Om leverans till arkivmyndighet blir aktuell antingen som överlämnande eller deponering 
fordras ytterligare dokumentation om framställningen av filer m.m. För detta syfte föreslås 
att en hjälptabell utvecklas som ersätter dagens blanketter för leveransreversal och utdrag 
ur arkivförteckningen. 
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Resultaten bygger huvudsakligen på att relationsdatabasmodellen har varit mer eller mind-
re styrande som en fungerande metod med känd stabilitet. Detta innebär för långtidslag-
ringen att sekvensiella textfiler enligt de specifikationer som återfinns i Riksarkivets före-
skrifter om tekniska krav för ADB-upptagningar följs. Samtidigt förs XML fram som ett 
alternativ, särskilt som det för närvarande pågår ett forskningsprojekt för att finna metoder 
för detta. Det som i detta sammanhang talar för XML är framför allt att valideringen av 
avställningen underlättas. Ett sådant val påverkar givetvis ovan föreslagna informations-
struktur och till viss del dokumentationen. 
 
Mycket talar för ESV:s ståndpunkt att årliga leveransrutiner av redovisningsinformation 
till arkivmyndighet skulle underlätta genomförandet. En årlig rutin motiverar dessutom en 
fortlöpande aktualisering av dokumentationen och innebär en kontroll av datakvaliteten i 
olika avseenden som är förutsättningar för ett bevarande och långtidslagring. Överläm-
nande till arkivmyndighet avser i första hand arkivmaterial som har ett forskningsintresse 
och förutsätter överenskommelser mellan parterna om detta. En medelväg kan vara att i 
överenskommelser villkora att myndigheten ansvarar för tillhandahållandet av uppgifter 
under en viss period. Detta skulle kunna lösas genom att ett exemplar av avställda filer 
deponeras hos arkivmyndigheten och ett exemplar behålls av myndigheten under den 
överenskomna perioden för tillhandahållandet.  
 
 
SLUTSATSER 
 
Resultaten visar att målen med arbetet har uppnåtts. Urval av uppgifter ur AGRESSO för 
avställning och bevarande har fastställts även om slutgiltig normalisering av struktur och 
innehåll inte kunnat genomföras i detta skede. Kompletterande systemdokumentation för 
bevarandet av digitala uppgifter har även fastställts. För dokumentation av framställningen 
av filer vid leverans till arkivmyndigheten föreslås att nuvarande rutiner med blanketter 
ersätts med en digital hjälptabell som dokumenterar detta. Relationsdatabasmodellen med 
flata filer föreslås som format för lagringen av pragmatiska skäl, det fungerar och innebär 
stabilitet. Samtidigt finns en öppning för XML som format.      
 
 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
För att utvärdera att effektmålet, att uppnå en enhetlig och effektiv avställning av uppgif-
ter ur redovisningssystem, nås på bästa sätt föreslås att det under hösten 2005 genomförs 
en jämförande analys av avställning och leverans av redovisningsinformation enligt rela-
tionsdatabasmodellen respektive XML utifrån rapportens förslag om urval av uppgifter 
och kompletterande dokumentation.  
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