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SAMMANFATTNING 

Denna rapport har sammanställts med hjälp av medel från Tillväxtverket via Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet och Riksarkivet Härnösand. Syftet 
med förstudiens har varit att ta fram ett underlag för en övergripande strategisk plan för regionen med 
fokus på god informationsförvaltning. Planen skall identifiera viktiga områden för fortsatt forskning 
och utvecklingen inom domänen informationsförvaltning och utgöra grunden för fördjupande projekt. 
Förstudien ingår i ett strategiskt arbete för att bibehålla och kraftigt utveckla regionens kapacitet och 
förmåga att producera, kommunicera och bevara digital information. Mer konkret har vi i förstudien 
arbetat med förslag till:  
 
 *   En genomlysning av begreppet (god) informationsförvaltning och dess läge i regionen. 
 *   Stärkt teknisk utvecklingkompetens bland annat via e-tjänstutveckling av      "uttagsmoduler" från 
verksamhetssystem och anpassning till e-delegationens och Riksarkivets FGS 
(Förvaltningsgemensamma specifikationer). 
 *   Hur regionen skall organisera sig och arbeta för en bättre informationsförvaltning 
 
Via omvärldsanalyser kring samtliga områden ovan har vi i rapporten påbörjat arbetet med att 
definiera begreppet informationsförvaltning samt urskilja ett antal verksamhetsområden som samtliga 
hanterar  information och dokumenterat potentiella  samverkansområden. Studien har också via en 
enkät skapat en lägesbeskrivning av informationshantering och förvaltning i regionen och inom  vilka 
områden det finns behov av samverkan. För det fortsatta arbetet har vi också analyserat och skissat på 
tänkbara kluster och nätverkskonstellationer för att driva arbetet med informationsförvaltningen 
vidare. Som ett konkret exempel på både samverkan och utveckling av vissa funktioner inom området 
informationsförvaltning har vi konkretiserat en tänkbar e-tjänst. Tjänsten syftar till att skapa 
förutsättningar för mer automatiserade uttag av information ur verksamhetssystem med målet att 
generera enhetliga informationspaketet för leverans till olika e-arkivlösningar. De olika önskvärda 
aktiviteterna inom de tre områden ovan har avslutningsvis konkretiserats i en handlingsplan för 
regionen som syftar till att stärka regionens handlingskraft och kompetens inom området. 
 
Mer konkret kan vi se ett fortsatt arbete som handlar om att; 
 
Identifiera kvalitetskrav vid skapande och fångande av information för att säkerställa det långsiktiga 
bevarandet och återanvändningen av information.  
 
Det innebär att vi studerar de olika delarna i vår operationalisering av begreppet 
informationsförvaltning där det för de tre första funktionerna: Dokumentation, Registratur och 
Dokumenthantering handlar om att:  

• vi skapar en fördjupad förståelse för dokumentationens betydelse och inte minst  
• studerar förutsättningar för en sammanhållen registrering av all metadata antingen den sker i 

särskilda verksamhetssystem eller mer traditionella diarestyrda ärendeflöden.  
• skapa bättre utredningsmetodik för beslut om att dokumentera, kravställning av                                             

dokumentation samt val av system för dokumentation. 
 
I detta arbete använder standarder och verktyg som vi anpassar för svenska och regionala förhållande; 
• ISO 30300,  ISO15489, ISO16175 som kvalitetstandarder för att säkerställa informationsflöden fram 
till arkivet och en enligt ingest enligt OAIS modellen. 
• Riksarkivets resultat från projektet med e-ARD FGS (Förvaltnings gemensamma specifikationer) 
 
I denna del skulle vi vilja utveckla en modell med helhetsperspektiv för informationsförvaltning, där 
också en samlad och organiserad hantering av verksamhetens registrering ingår. Dokumenthanteringen 
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måste också omfatta systemförvaltning så att vi får en modell som hanterar och kontrollera hela flödet 
av verksamhetsinformation.  
 
Vi identifierade ytterligare två funktioner i begreppet informationsförvaltning - Arkivering och 
Arkivförvaltning och av den genomförda enkäten framgick det att dessa funktioner hanterades mycket 
bristfälligt. Det som behöver göras på dessa områden är sådant som bör komplettera arbetet i det 
nyligen genomförda eARD-projektet och dess FGS.  På detta område kunde ett modellarbete ha som 
mål att överbygga avståndet mellan de löpande verksamhetsprocesser och arkiv, t ex via överföring till 
mellanarkiv och ”slutarkiv” och för överföring mellan olika verksamhetssystem. Underlag för en 
sådan modell finns i ansatsen som redovisas i denna förstudie ”E-arkiv som en tjänst” i kapitel 7. Vi 
tror också detta är en viktig pusselbit i arbetet med den digitala agendan.  
 
Ett viktigt resultat av rapportens enkät är de respondenter, som svarat ”ja” eller ”vet ej” på frågan om 
de vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete inom informationsförvaltningens olika delfunktioner. 
Vi föreslår i rapporten att de bör erbjudas att delta i ett strategiskt nätverk för arbete med en gemensam 
FoU-plan som grund för en bättre digital informationsförvaltning. Till nätverket bör även inbjudas 
intresserade företag, i första hand ur existerande IT-kluster. I anslutning till start av ett förnyelsearbete 
inom traditionell arkivverksamhet kan en ömsesidigt gagnande klusterstruktur – en samlad plattform – 
byggas ut som ”Arkivlänet – kluster för digital arkiv- och informationsförvaltning”. Vi föreslår också 
en mer detaljerad agenda för detta arbete i den avslutande delen kring handlingsplanen för regionen. 
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

Denna rapport innehåller följande bilagor: 
 
Bilaga 1 Enkätfrågor 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I det svenska samhället har vi använt IT för att utveckla vår verksamhet, antingen den varit privat eller 
offentligt, allt sedan 1950-talets slut. Välfärdsstatens utveckling förutsatte tidigt bl.a. en registerföring 
av hög klass. Myndigheterna byggde därför tidigt upp olika typer av dataregister som blev centrala i 
deras kärnverksamhet. Under 1980-talet gjorde det höga skattetrycket att IT-teknik kom i fokus som 
en källa till rationaliseringsmöjligheter. Därigenom hamnade bl.a. IT i fokus som ett medel för att öka 
myndigheternas produktivitet och effektivitet. Sverige blev därmed tidigt ett föregångsland för 
digitalisering av offentlig förvaltning. Vi kan betrakta dessa första dryga 30 åren som en första fas i 
den digitala informationsförsörjningen. 
 
En andra fas i utvecklingen inleddes när Internet introducerades under 1990-talet. Det så kallade 
Toppledarforumet skapades 1994 och hade till uppgift att samordna och utveckla offentliga sektorn 
mot en öppen elektronisk infrastruktur för sin egen förvaltning och Europasamarbetet. Parallellt 
igångsättes en rad aktiviteter för att främja näringsliv och handel. 1Runt år 2000 skapades nya direktiv 
kring de s.k. 24-timmarsmyndigheter med syfte att myndigheterna skulle öka tjänsteutbudets 
effektivitet och tillgänglighet. Medborgaren betraktades nu som en kund och utmaningen låg i att 
leverera användarcentrerade och interaktiva e-tjänster. I samband med detta arbete insåg många att 
myndigheterna borde koppla ihop sina e-tjänster. Idealet var att medborgarna i princip bara skulle 
behöva besöka ett ställe – en portal - för att kunna uträtta alla sina ärenden.  
 
Både den statliga och kommunala förvaltningen jobbar fortfarande intensivt med att försöka 
överkomma de problem som finns för att mer fullständigt kunna anamma och implementera en mer 
fullständig e-förvaltning. E-delegationen är det organ som idag är utsett att samordna och koordinera 
e-förvaltningsprojekt i Sverige (http://www.edelegationen.se/). SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) representerar landets kommuner och landsting i E-delegationen. Även om det kan skönjas 
ett visst samarbete kring e-förvaltningsfrågor så är denna utveckling problematisk, inte minst med 
hänsyn till den lokala självbestämmanderätten, där olika kommuner har olika resurser vad gäller 
ekonomi och kompetens att bistå denna utveckling. I synnerhet medelstora och små kommuner har ett 
särskilt behov av ökat stöd.  
 
För att få en fungerande e-förvaltning krävs att hela informationsflödet hanteras digitalt och därför har 
också frågor kring e-arkivlösningar kommit alltmer i fokus. I Stockholms Stad ansåg man e-arkivet 
var en viktig pusselbit för skapa en mer enhetlig och digital förvaltning. Arkivet skulle är utgör en 
kunskaps hub där förvaltningarna dagligen lämnade och hämta information. Arkivet skapade också 
incitament för förvaltningar och verksamheter att strukturera sina informationsflöden när det gäller 
metadata och filformat.  
 
På en nationell nivå har E-delegationen via Riksarkivet påtagit sig ett arbete med att samordna och 
försöka skapa förutsättningar för överföring av digitala verksamhetsflöden till strukturerade e-
arkivlösningar.  Denna kortfattade bakgrundsteckning visar att vi successivt har blivit alltmer digitala 
och att vi nu i snabb takt närmar oss mer fullständiga digitala informationsflöden. I denna rapport har 

                                                        
1	  	  Näringsdepartementet,	  1999;	  Informationssamhället	  inför	  2000-‐talet.	  Skr.	  1998/99:2.	  
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vi försökt skapa oss en mer precis lägesbild av detta förlopp i vår region med syfte att också föreslå 
fortsatta åtgärder för att förstärka och understödja denna utveckling.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Samhällets utveckling mot allt mer digital information som används av allt fler över allt längre 
tidsperioder kommer att ställa informationsförvaltningsfrågorna i centrum för nästan alla verksamheter 
de kommande tio åren. Detta gäller såväl den offentlig sektor, det privat näringslivet och olika former 
av föreningsverksamhet. Förstudien avser att ta fram ett utkast till strategisk plan för regionen med 
fokus på god informationsförvaltning. Planen skall identifiera viktiga områden för fortsatt forskning 
och utvecklingen inom domänen informationsförvaltning och därmed skapa förutsättningar för 
fördjupande projekt. Målsättningen är att bibehålla och kraftigt utveckla regionens kapacitet och 
förmåga att producera, kommunicera och bevara digital information.   
 
Förstudien skall ha fokus på informationsförvaltning och via omvärldsanalyser undersöka och 
sammanställa läget i regionen. Med utgångspunkt från denna sammanställning upprätta en skiss till en 
regional handlingsplan där bland annat följande punkter beaktas: 

§ En genomlysning av begreppet (god) informationsförvaltning och dess läge i regionen.  
§ Förslag till stärkt teknisk utvecklingskompetens bland annat via e-tjänstutveckling av  

"uttagsmoduler" från verksamhetssystem och anpassning till e-delegationens och Riksarkivets 
FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).  

§ Förslag till hur regionen skall organisera sig och arbeta för en bättre informationsförvaltning 
 
Resultaten från analysen kommer att presenteras i form av en rapport som kan fungera som ett utkast 
till strategisk plan för regionen inom området informationsförvaltning. Den i sin tur skall utgöra 
underlag för prioriterade forskningsansökningar, konferenser, seminarier etc. via webbplatser och 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  
 
Förstudien har genomförts vid CEDIF (Centrum för Digital Informationsförvaltning) på avdelningen 
Data- och arkiv vid Mittuniversitetet i mycket nära samarbete med myndigheter och företag i regionen, 
främst i Västernorrlands län. Deltagandet har främst skett via intervjuer och enkätsvar. 
 
1.3 Förstudiens upplägg 

Arbetet i förstudien har i huvudsak bestått i olika typer av omvärldsbevakning och därefter en 
analysfas.  
I kap. 2 görs en genomgång av begreppet informationsförvaltning. Den utmynnar i en preliminär 
definition som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 
I kap. 3 görs en sammanställning av forskning och standarder rörande informationshantering och 
informationsförvaltning samt andra domäner som har information som sitt arbetsområde. 
I kap. 4 görs en operationalisering av begreppet informationsförvaltning enligt vår omvärldsanalys i 
kap. 2 Syftet med detta är att beskriva informationsförvaltningens olika element på ett sätt som kan 
identifieras i myndigheternas och företagens verksamhet och fungera som grund för beskrivning av 
deras informationsförvaltande verksamhet.  
I kap. 5 lämnas en redogörelse för den enkät som genomförts och där indelningsgrunden i kap 4 
tillämpas. 2  
I kap. 6 Sammanställer vi svenska och internationella erfarenheter med resultat från enkäten och pekar 
ut viktiga fält för kommande utvecklingsarbete.   

                                                        
2	  Enkäten	  vände	  sig	  till	  både	  Jämtland/Västernorrlands	  län	  	  
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I kap. 7 redogör vi för en genomförd teknisk pilot med syfte att definiera, testa och utvärdera 
"uttagsmoduler" för uttag av information ur verksamhetssystem samt paketera dessa på ett mer 
automatiskt sätt för e-arkivering – ett av de utvecklingsfält vi identifierar inom 
informationsförvaltningen.   
I kap. 8 redogör vi för olika samverkansformer i form av klusters och nätverk i allmänhet och vår 
region i synnerhet. Denna del utmynnar i ett förslag till organisering av regionens utvecklingsarbete på 
informationsförvaltningens område.     
I kap 9. lämnas förslag ett utkast till en handlingsplan som kan ligga till grund för en strategisk 
plattform för utveckling av den digitala informationsförvaltningen i vår region.  
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2 INFORMATIONSFÖRVALTNING – BEGREPP OCH DOMÄN  

Begreppet ”informationsförvaltning” och den verksamhet som går under samma beteckning har efter 
år 2000 vunnit insteg i olika miljöer där man hanterar verksamhetsbunden information, främst 
elektronisk information. Ordet har ingen etablerad definition, men används allt oftare i verksamheter 
som Enterprise Content Management (ECM), Information Resource Management (IRM), Data 
Warehouse och Big Data, dvs. i funktioner där man hanterar olika slags digitala resurser och datalager. 
Trots att de flesta sannolikt har en god uppfattning om begreppets innebörd är det angeläget att det 
preciseras. För dem som arbetar med dokumenthantering och arkiv är det också angeläget att definiera 
begreppet i förhållande till de olika funktioner som finns i egna och angränsande yrkesroller. Ordet 
”information” får i detta fall sin innebörd av sammanhanget och syftet.  
 
2.1 Begreppet Informationsförvaltning 

Vi har under senare decennier sett stora förändringar när det gäller dokumentation och hantering av 
dokument och arkiv. En indikation för att vi befinner oss i en betydande förändring är att 
arkivprofessionen ända fram till 1970-talet omedvetet associerade ”handlingar” och ”arkiv” till fysiska 
media, främst papper, dvs information och informationsbärare var oupplösligt förbundna på ett sätt 
som uteslöt alternativ. Den digitala informationens etablering och dominans har medfört att handling 
och databärare nu självklart hanteras som olika objekt vilka relaterar till varandra. Arkivarier som 
dessförinnan i realiteten varit pappersarkivarier blev nu plötsligt arkivarier.  
 

2.1.1 I ett kontinuum  
Traditionell dokument- och arkivhantering är en analog hantering som rör sig sekventiellt från 
kontoret via mellanarkivet till organisationens vilande slutarkiv, en ”livscykel” där ansvaret steg för 
steg övergår från den som skapat informationen den till den som förvarar den. I denna miljö är det 
normalt att handlingar och system för hantering av handlingarna (registersystem etc) utformas utan 
hänsyn till hur de kan hanteras sedan de lämnat den aktiva förvaltningen - men man kan å andra sidan 
vanligtvis i efterhand bestämma vilken information som ska bevaras för framtiden (t ex för 
forskningen).  
Det digitala informationsflödet bryter upp denna ordning i viktiga avseenden: 
 

• eftersom processen från upprättade/datafångst till arkivering inte kräver några fysiska åtgärder 
eller rumsliga förflyttningar kan tiden för ”arkivering” göras beroende av behoven enbart och 
därmed ibland närma sig noll; arkivering kan även vara en automatisk åtgärd i ett system   
 

• funktioner vilka tidigare uppträdde på olika ställen längs den sekventiella tidsaxeln tvingas 
samexistera så länge informationen existerar och förvaltas; redan vid systemkonstruktion och 
beslut om dokumentation måste man t ex avgöra vad som ska bevaras för eftervärlden och hur 
detta ska vara åtkomligt – och även i ett ”slutgiltigt” system för bevarande måste man tillföra 
metadata, utföra periodiska migreringar etc    
 

• ”förvaring” och ”förvaringsplats” kräver inte längre en viss lokal utan handlar enbart om i 
vilket system informationen lagras och hur detta system hanteras 
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Figur 1: Informationsförvaltningen och dess olika delfunktioner i ett kontinuum. 

2.1.2 Records continuum 
En tongivande riktning inom anglosaxisk och amerikansk records management hävdar att det 
traditionella life-cycle-perspektivet inte längre fångar de funktionella samband och de rörelsemönster 
som kännetecknar det digitala informationsflödet. Informationsförvaltning i den betydelse som nu 
beskrivits kännetecknas i högre grad av att de olika funktionerna utövas i ett kontinuum – ständigt och 
delvis parallellt pågående aktiviteter som berör olika funktioner. Här ryms alla åtgärder som 
bestämmer hur informationen uppstår, säkerhetsklassas, dokumenteras, registreras, hanteras, lagras, 
sprids, arkiveras och återanvänds. Begreppet ”Records continuum” 3 sammanfattar ett synsätt enligt 
vilket dokument och metadata flödar kontinuerligt i föränderliga rum och systemmiljöer och där ny 
dokumentation ständigt föds ur redan existerande (se även kapitel 3).  Även här existerar en livscykel 
där dokumentet lämnar den aktiva processen, men i motsats till vad som är fallet vid analog 
dokumenthantering så fortsätter den aktiva förvaltningen även därefter och en stor del av den 
arkiverade informationen utnyttjas som råvara för ny dokumentation. Särskilt i de Big-Data-miljöer 
som nu växer fram står det klart att både det pågående flödet och det existerande informationslagret 
måste hanteras som en gemensam förvaltningsresurs. 
 
Framväxten av en särskild funktion som ägnar sig åt att förvalta verksamhetsbunden information 
signalerar att informationen behandlas som en värdefull tillgång, dvs ett kapital att förvalta eller 
åtminstone en resurs värd att hantera på ett överlagt och organiserat sätt.  

2.1.3 Värdet av strukturer 
Oavsett vilken funktion man anser sig representera och oavsett vilken styrmodell man bekänner sig till 
så har man anledning att undersöka de strukturer som existerar i organisationen. Linjeorganisationens 
gradvisa bortvittring som instrument för styrning och kontroll har efterlämnat ett vakuum som på olika 
sätt fylls av de funktioner som diskuteras i denna rapport. De analoga administrativa miljöer vi lämnat 
bakom oss kännetecknas av att produktionsflödena fungerar som stuprör och att de inblandade 
professionerna i hög utsträckning arbetat avgränsade från varandra. I de elektroniska 
produktionsmiljöer som kännetecknar e-myndigheten och det digitaliserade företaget pågår 

                                                        
3	  McKemmish	  &	  Piggott,	  1994;	  McKemmish,	  2005;	  Upward,	  2000;	  Upward,	  1997;	  Reed,	  2005	  	  
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aktiviteterna i ett kontinuum, ofta parallellt på flera platser, och de inblandade professionerna tvingas 
samverka för gemensamma lösningar.4  
 
I en miljö där de yttre och fysiskt påtagliga verktygen för informationshantering – arkivrum, kortskåp, 
lådor, hyllor – har ersatts med informationsdatabaser där måste behovet av struktur tillgodoses på 
annat sätt. Det kan handla om gemensamma strukturer för beskrivning, lagring och återvinning av 
information. En viktig aspekt på det regelverk som beskrivs i RAFS 2008:4 är att strukturen för 
hantering av dokumenten är densamma i förvaltningen och i e-arkivet. En fråga som då bör ställas är 
hur sådana informationsstrukturer förhåller sig till andra perspektiv som informationssäkerhet, 
verksamhetsarkitektur och systemstruktur.5   
 

2.1.4 Mot en definition 
De informationsobjekt som vi beskrivet ovan består av information som uppstår och erhåller värde i 
organisationens verksamhet, dvs. som dokumenterar verksamheter, transaktioner och händelser och 
som därför är kopplad till olika delar av processtrukturen. Vi kan då tala om verksamhetsbunden 
information eller verksamhetsinformation. Informationsförvaltningens objekt innefattar således 
handlingar i form av dokument och data som infångats eller upprättats inom ramen för en 
organisations verksamhet, oavsett format och medium och oavsett i vilken fysisk eller administrativ 
miljö hanteringen sker. Här ingår inte bara de handlingar som döljer sig bakom tryckfrihets-
förordningens och arkivlagens handlingar utan även myndigheternas (arbets)handlingar dvs handlingar 
som inte blivit allmänna handlingar. Här ingår även den enskilda sektorns handlingar och det som i 
anglosaxiskt och amerikanskt språkbruk kallas "records”.  
 
Framväxten av en särskild funktion som ägnar sig åt att förvalta verksamhetsbunden information 
signalerar att informationen behandlas som en värdefull tillgång, dvs. ett kapital att förvalta eller 
åtminstone en resurs värd att hantera på ett överlagt och organiserat sätt.  
 
Informationsförvaltning i den betydelse som nu beskrivits bör främst ses i förbindelse med den 
hantering av elektroniska dokument och metadata som kännetecknar den framväxande e-förvaltningen 
och det parallellt utvecklade e-arkivet. Här ryms alla funktioner som bestämmer hur informationen 
uppstår, säkerhetsklassas, dokumenteras, registreras, hanteras, lagras, sprids, arkiveras och 
återanvänds.   
 
Kännetecknande för e-förvaltningen är att flera av dessa funktioner utövas parallellt, i ett kontinuum, 
och att de är ömsesidigt beroende. Funktioner som förut arbetade i sekventiell följd och under lång tid 
ersätts med samverkande funktioner som hanterar frågorna i ett sammanhang. Ett annat kännetecken är 
betoningen av de verksamhetsstrukturer som förankrar dokumentationen i de sammanhang – 
processer, aktiviteter – där de har skapats. Informationsförvaltningen behöver en genomgående 
struktur som kan hanteras i olika delfunktioner som dokumenthantering, registratur och e-arkiv. 
 
I kapitel 4 beskriver vi mer ingående de olika funktioner vi identifierar i informationsförvaltningen. 
Dessa kan självklart ifrågasättas, indelningar av funktioner som ”informationsförvaltning” väcker 

                                                        
4	  För	  en	  översiktlig	  beskrivning	  av	  övergången	  från	  analoga	  till	  elektroniska	  administrativa	  miljöer	  se	  Sahlén,	  
2005,	  2012.    	  
5 Som	  en	  utgångspunkt	  från	  arkivdomänen	  kan	  Riksarkivets	  förordning	  RA-‐FS	  2008:4	  fungera.	  Syftet	  med	  RA-‐FS	  
är	  att	  upprätta	  en	  beskrivning	  av	  alla	  allmänna	  handlingar	  så	  som	  de	  uppträder	  i	  verksamhetens	  processer	  och	  
att,	  som	  ett	  led	  i	  detta,	  utveckla	  ett	  klassificeringsschema	  som	  återger	  strukturen	  i	  dessa	  processer.	  Den	  
information	  som	  upparbetas	  i	  samband	  med	  kartläggningar	  och	  beskrivningar	  av	  detta	  slag	  är	  omfattande.	  Om	  
klassificeringsschemat	  inte	  kan	  förvaltas	  –	  om	  det	  marginaliseras,	  om	  det	  inte	  kommer	  till	  användning	  eller	  om	  
det	  p	  g	  a	  utebliven	  uppdatering	  till	  sist	  förlorar	  sambandet	  med	  existerande	  processorganisation	  -‐	  då	  går	  ett	  
betydande	  kunskapskapital	  till	  spillo.	  Risker	  som	  dessa	  kan	  undvikas	  endast	  om	  man	  utvecklar	  en	  funktion	  med	  
uppgift	  att	  förvalta	  klassificeringsschemat.	   
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ontologiska, begreppsliga och taxonomiska frågor som knappast kan lösas i en handvändning. En 
fördel med den tillämpade indelningen är att den svarar mot en etablerad och spridd uppfattning om 
hur myndigheternas och företagens informationsadministrativa flöden ser ut. I flertalet organisationer 
existerar dessa funktioner och kan identifieras.   
 

 
  
Figur 2: Informationsförvaltningen och dess funktioner. 

2.1.5 Informationsförvaltning enligt ISO 30300 
I den standard som har rubriken Ledningssystem för verksamhetsinformation och som beskrivs i ISO 
30300 och ISO 30301 ges termerna verksamhetsinformation och informationsförvaltning en preciserad 
innebörd. Verksamhetsinformationen är den information som 
 

… skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en 
organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra 
transaktioner i verksamheten, oavsett typ av medium och format6 

 
Ordet ”information” får i detta fall sin innebörd av sammanhanget och syftet. Det informationsobjekt 
som beskrivs ovan består av information som uppstår och erhåller värde i organisationens verksamhet, 
dvs som dokumenterar verksamheter, transaktioner och händelser och som därför är kopplad till olika 
delar av processtrukturen. Vi kan då tala om verksamhetsbunden information eller 
verksamhetsinformation.  
 
Definitionen anknyter väldigt nära till definitionen av record/handling i standarden för 
dokumenthantering, ISO 15489, som i sin tur återgår den anglosaxiska definitionen av ”record”7: 
 

Information som en organisation eller en person skapat, mottagit och bevarat som 
verifiering eller information, för att uppfylla lagstiftningens krav eller i den 
löpande verksamheten. 

 
Förvaltningen av denna verksamhetsinformation beskrivs så här i ISO 303008: 
 

…verksamhetsområde med ansvar för en effektiv och systematisk kontroll av att 
verksamhetsinformation skapas, tas emot, kvarhålls, används och vid behov 
avhänds, vari ingår processer för att urskilja, hantera och förvalta bevis för och 
information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner i form av 
verksamhetsinformation. 
 
Svensk ANM. 1 Anpassat utifrån SS-ISO 15489:1, definition 3.16. 

                                                        
6 ISO	  30300-‐2011.	  §	  3.4.3	  	  
7 ISO	  15489-‐1.	  §	  3:15.	  
8 ISO	  30300-‐2011,	  §	  3.4.3	  
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Svensk ANM. 2 Kallas även informationsförvaltning eller informationshantering. 
 
Informationsförvaltning enligt ISO 30300 är således att skapa/ta emot, underhålla och bevara 
handlingar som verifierar organisationens verksamhet. Vi ansluter oss till denna definition.  
 
 

2.2 Vad är god informationsförvaltning? 

När man målsätter informationsförvaltningen bör även ingå att man värderar den enligt vissa kriterier. 
En ”god” informationsförvaltning kan t ex vara en informationsförvaltning som uppfyller krav i 
styrdokument och behov hos användare. Vi anser att följande egenskaper framstår som centrala och 
sammanfattar syftet med den organiserade informationsförvaltningen: 
 

1. garanterar att organisationen kan skapa och vidmakthålla dokument som är autentiska och 
tillförlitliga, har bevarad integritet och är användbara 

2. främjar effektivitet och kvalitet i de verksamhetsprocesser som bedrivs  
3. stödjer organisationens informationsförsörjning samt  
4. förvaltar dokumentation om beslut och verksamheter på ett sätt som tar hänsyn till 

forskningens behov, behovet av information för rättskipning och förvaltning och 
offentlighetsprincipen  

 
Punkterna 1-3 kopplar informationsförvaltningen till dokumentationskrav som uttrycks i styrdokument 
som kan gälla samhällssektorer eller branscher men som även kan vara lokalt utvecklade och gälla för 
en enda organisation. Här ryms framför allt de krav som formuleras i internationella standarder som 
ISO 30300, ISO 30301 och ISO 15489:1-2. De krav som formuleras i punkten 4 återgår på 
Tryckfrihetsförordningen (TF), Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. 

2.2.1 Informationsförvaltningens betydelse för verksamhetskvalitét  
I förhållande till organisationens kärnprocesser fyller informationsförvaltningen ofta en direkt 
verksamhetskritisk funktion. Viktig samhällsverksamhet kan knappast bedrivas utan ett fungerande 
informationssystem och i en riskanalys är det också lätt att visa vad som händer om 
informationssystemet fallerar, eller om det har låg kvalitet. Inom hälso- och sjukvården är 
patientdokumentationen – dess kvalitet, dess omfång, dess åtkomst etc. – av avgörande betydelse för 
hur patienten kan behandlas; en effektiv journalhantering av hög kvalitet som ger medicinskt 
ansvariga säkra underlag för analys och åtgärder har avgörande betydelse för vårdkvalitén. Inom 
samhällets rälsburna transportväsen är information om spårsystem, resandefrekvens och 
underhållsscheman för lok och vagnar avgörande för hur och med vilken grad av tillförlitlighet tågen 
kan transportera sina passagerare.  
 
I alla samhällsfunktioner finns dessutom en kontinuerlig kunskapshantering där dokument som 
beskriver uppdrag och arbetssätt blandas med dokumenterad kunskap baserad på kontinuerligt 
förvärvade erfarenheter. När informationsförvaltningen erbjuder ett stöd för denna kunskapshantering 
då ökar möjligheterna att långsiktigt bygga och vidmakthålla en kvalificerad funktion. 

2.2.2 Informationsförvaltningens betydelse för ledning och styrning  
Ledning och styrning finns i alla slags verksamheter och på alla nivåer – i kärnverksamheter, i 
verksamhetsstöd, i stabsfunktioner, överallt där det utövas ett verksamhetsansvar. Det som 
kännetecknar ledningsfunktionen är att den är beroende av överblick och kontroll. Moderna 
organisationer uppvisar återkommande problem med sina styrmekanismer.  Även i organisationer med 
utvecklad målstyrning i form av balanserade styrkort m m kan man konstatera att verksamheten ofta 
lider av brist på kontrollerbarhet.  I stora organisationer pågår ett ständigt arbete med att införa och 
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följa upp den ena eller andra modellen för mål- eller verksamhetsstyrning, ofta kopplat till en ambition 
om ständiga förbättringar med avseende på effektivitet eller kvalitet för ökad kundnöjdhet. /referens/ 
 
Problem med ledning och styrning uppstår ofta i samband med anpassning till nya 
marknadsförutsättningar, nya kundbehov – eller teknisk utveckling som gör det möjligt att göra 
samma saker på ett helt annat sätt. I sådana sammanhang efterfrågas ofta bättre styrdokument – eller 
en bättre ordning för hur existerande styrdokument utvecklas och följs upp. Ett perspektiv som 
begränsas till lagar och centrala styrdokument och hanteringen av dessa på stabsnivå riskerar dock att 
bli alltför begränsat. Central ledning och styrning kan inte frikopplas från den processtyrning som 
måste fungera i hela organisationen.   
 
Det strukturella underskott i verksamhetsstyrningen som beskrivits ovan och som ofta sägs handla om 
brist på styrinstrument eller svårigheter att hålla reda på styrinstrumenten beror i grunden på att de 
linjeorganisationer som under en hel epok tillhandahållit administrativa instrument för ledning och 
styrning inte längre fungerar i en föränderlig miljö som domineras av projekt och nätburna processer. 
De hierarkiska ledningsstrukturer som bar upp förvaltningen och de fysiska arrangemang som bar upp 
informationsförvaltningen ersätts eller byggs in i IT-system som delvis ersätter bådadera. I en sådan 
miljö – e-förvaltningens miljö – behöver verksamhetens funktioner och processer tydliggöras. Att 
kunna beskriva vad man gör, för vilken man gör det och dessutom hur man gör det och att kunna 
kvalitetssäkra de processer där detta pågår – t ex i vårdprocessen – framstår som både önskvärt och 
uppnåeligt. 
 
Ledning och styrning hanteras som begrepp ofta synonymt men kan även ges olika betydelser. 
Ledning förknippas oftare med sådant som utövas i närvaro av ledare – planering och uppföljning, 
beslutsfattande, projektledning, omvärldskontakter etc – medan styrning sker genom strukturer, 
regelverk och styrande dokument av olika slag. En viktig ledningsaktivitet är att utforma 
styrinstrument som leder verksamheten i önskvärd riktning även när en aktiv ledning inte kan utövas. 
En organisation som har en bra ledning men saknar instrument för styrning är sårbar och riskerar i 
längden att fungera sämre. Omvänt kan en organisation som har bra styrinstrument fungera även under 
perioder när ledningen sviktar. 
 
Informationsförvaltningen är ett viktigt instrument för både ledning och styrning: 
 

• den främjar effektivitet i ledning och styrning och trygghet i beslutsfattande genom att 
tillhandahålla en struktur för informationsåtersökning som gör att man i varje läge får fram 
information som är relevant för uppgiften, t ex ett efterfrågat styrdokument 
 

• den främjar kvalitet i ledning och styrning genom att tillhandahålla goda beslutsunderlag  
 

• den medger transparens i miljöer där leverantörer och mottagare av tjänster möts, stärker 
därmed omgivningens förtroende för myndigheten.	  

 
 

2.3 Det informationsförsörjande perspektivet 

I engelskan kallas informationsförvaltning records management. I anglosaxiskt språkbruk förekommer 
även information management. Denna term har en betydelse som närmar sig records management, 
men med två skillnader. Den ena består i att information management i princip utelämnar hanteringen 
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av arkiv, den andra i att information management i hög grad finns i en informationsförsörjande 
kontext.9 
 
 

 
Figur 3: Återanvändning och informationsförsörjning 

 
När informationsförvaltningen behandlas ur ett samhälleligt brukarperspektiv eller ur ett 
ledningsperspektiv används ofta ordet ”informationsförsörjning”. Informationsförvaltningen som vi 
uppfattar den har inget annat yttersta syfte än att – nu och i framtiden – möjliggöra användning av den 
lagrade informationen. Det kan då handla om återanvändning i nya tjänster hos dem som bildat 
informationen, allmänt ledningsstöd och beslutsstöd, arkivforskning, begäran om utlämnande av 
handlingar med stöd av offentlighetsprincipen osv. Att på detta sätt försörja olika slags brukare med 
information förutsätter dock att de dokument och data som används har upprättats och hanterats på ett 
sätt som gör dokumentationen tillförlitlig och användbar och att dessa kvalitéer kunnat behållas även 
vid överföring till arkiv och förvaring i arkivmiljö. En god informationsförvaltning (records 

                                                        
9 “Information	  management	  (IM)	  is	  the	  collection	  and	  management	  of	  information	  from	  one	  or	  more	  sources	  
and	  the	  distribution	  of	  that	  information	  to	  one	  or	  more	  audiences.	  This	  sometimes	  involves	  those	  who	  have	  a	  
stake	  in,	  or	  a	  right	  to	  that	  information.	  Management	  means	  the	  organization	  of	  and	  control	  over	  the	  planning,	  
structure	  and	  organisation,	  controlling,	  processing,	  evaluating	  and	  reporting	  of	  information	  activities	  in	  order	  
to	  meet	  client	  objectives	  and	  to	  enable	  corporate	  functions	  in	  the	  delivery	  of	  information.”	  
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_management	  -‐	  se	  även	  AIIM,	  http://www.aiim.org/What-‐is-‐
Information-‐Management.	  
	  
Organization-‐wide	  strategies	  and	  processes	  to	  ensure	  creation,	  capture,	  management	  and	  use	  of	  information.	  
Thus	  we	  include	  enterprise	  content	  management,	  business	  process	  management	  and	  records	  management,	  
covering	  the	  management	  over	  time	  of	  information	  regardless	  of	  media	  (records,	  documents,	  data,	  email,	  web,	  
video,	  photos	  and	  other	  information	  carrying	  media).	  	  
Anderson,	  Samuelsson,	  Jansson,	  2011	  
	  
”Procedures,	  which	  may	  be	  technical,	  analytical	  or	  strategic,	  for	  optimising	  the	  use	  of	  information”	  	  
Middleton,	  M.,	  2002	  s.481	  
	  
Bouthillier	  &	  Shearer,	  2002	  state	  that	  ”The	  ultimate	  goal	  of	  Information	  Management	  is	  to	  ensure	  that	  
information	  is	  stored	  and	  retrievable,	  while	  the	  ultimate	  purpose	  of	  Knowledge	  Management	  is	  tied	  more	  
closely	  to	  organization	  outcomes”.	  They	  also	  quote	  Place	  and	  Hyslop	  (1982)	  who	  state	  that	  IM	  focuses	  on	  the	  
"plans	  and	  activities	  that	  need	  to	  be	  performed	  to	  control	  an	  organization’s	  records".	  	  
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management) är i denna mening en grundval för en god informationsförsörjning (information 
management).10   
 
Denna utveckling har också blivit mer påtaglig under senare år då en pågående trend är att företag och 
myndighetsorganisationer i allt större utsträckning bevarar rådata och äldre processdata som 
byggmaterial för nya tjänster och produkter och även samlar in ny data enkom för detta. Data 
Warehouse och Big Data är företeelse som visar speglar denna utveckling. Det är självklart att även 
dessa data måste förvaltas som tillgångar. Det är på samma gång viktigt att man i 
informationsförvaltningen förmår skilja mellan dokument och data som är kopplad till faktiska 
processer och ärenden och annan data.  
 
2.4 Vilka data och handlingar förvaltas? 

Det är viktigt att bestämma och avgränsa den dokumentation som utgör objekt för informations-
förvaltningen och förstå skillnaderna mellan olika slag av information. Dessa skillnader kan handla om 
var i processen ett dokument befinner sig, om dokumentet tillkommer i en privat eller myndighetsägd 
verksamhet – eller om det är producerat/infånga som ett led i egen verksamhet eller enbart som resurs 
för framtida verksamheter.   

2.4.1 Det svenska handlingsbegreppet i internationell belysning 
I svensk offentlig sektor är ”allmän handling” ett centralt begrepp. Det definieras i 2 kapitlet TF 
(1949:105) och är en grundbult i den svenska offentlighetsprincipen. En allmän handling är en 
handling oavsett medium och format som ”…förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos myndighet” (3 §). Principen att sådana handlingar ska vara 
offentliga – tillgängliga för var och en – infördes år 1766 och var ett resultat av striden mellan hattar 
och mössor i den dåvarande svenska riksdagen. Det svenska handlingsbegreppet är således från början 
utformat för att garantera insyn i det offentligas verksamhet.11 Eftersom offentlighetsprincipen 
konstruerades i en annan tid än vår har det varit nödvändigt att steg för steg justera definitionerna av 
de rekvisit som principen vilar på. Orden ”förvarad”, ”inkommen” och ”upprättad” är således numera 
definierade så att de fungerar även i en värld där data och dokument kommuniceras i nätverk.  
Grundmotivet är dock detsamma – att garantera insyn i svenska myndigheters verksamhet. 
Det finns en rättligt formell sida av offentlighetsprincipen som består i att en handling som fyller 
rekvisitet för ”inkommen” och ”förvarad” anses vara en allmän handling även om den är helt 
irrelevant för myndighetens uppdrag och verksamhet.   
 
Det finns i detta regelverk även en ”historisk” dimension, en vilja att offentliggöra bevis för saker som 
faktiskt skett. Handlingar som ännu inte är färdigställda (arbetshandlingar, utkast, vissa 
minnesanteckningar) omfattas således inte av principen och det är heller inte självklart att insynsrätten 
skall ge den enskilde rätt att med hjälp av data hos myndigheten konstruera handlingar som 
myndigheten själv aldrig upprättat. Nuvarande lagstiftning ger den enskilde rätt att konstruera sådana 
handlingar, dock endast om det kan ske med hjälp av rutinmässiga åtgärder samt om handlingen inte 
innehåller personuppgifter (§ 3:2-3). Utan att gå närmare in på ett omfattande svenskt 
lagstiftningsarbete kan man säga, att dessa tilläggsbestämmelser till skydd för insynsintresset är i linje 
med offentlighetsprincipens grundprinciper men att de på samma gång öppnar dörren mot ett bestånd 
av ”potentiella handlingar” som inte beskriver vad som skett utan vad som kunde ha skett. Denna 

                                                        
10 Se	  vidare	  avsnitt	  3	  och	  8.	  
11 Se	  t	  ex	  Hirschfeldt,	  Johan,	  1766	  års	  tryckfrihetsförordning	  och	  offentlighetsprincipens	  utveckling.	  	  
Förvaltningsrättslig	  Tidskrift	  (1998	  s.	  1)	  
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vidsträckta tolkning skapar också en ovanligt generös grundval för tillämpningen av t ex PSI-lagen.12 
Vi har dock en ny EU lagstiftning på ingång som troligen blir svenska lag under 2015 och kommer att 
kraftigt stärka rätten att bli glömd. 13  
 
Utanför den offentliga sektorn finns ingen offentlighetsprincip. Tekniskt sett är en handling/dokument 
där samma sak som hos en myndighet, men insynsrätten saknas. För att förstå varför handlingar 
förvaras hos företag och i det civila samhällets organisationer måste vi gå tillbaka till de sammanhang 
där de upprättades. Handlingar förvaras hos dessa därför att de dokumenterar (verifierar, ger bevis för, 
bevarar minnet av) beslut, åtgärder, verksamheter och transaktioner i deras egentliga verksamhet. När 
detta dokumentationsbehov upphör finns inget självklart insynsintresse som tar över och om 
organisationen inte önskar bevara sin historia kommer lagret av dokument och data (arkivet) att 
hanteras utifrån snäva nyttoaspekter, formulerade som verksamhetsnytta eller affärsnytta. Man närmar 
sig då det anglosaxiska och amerikanska records-begreppet. Där finns ingen knivskarp gräns mellan 
arbetshandlingar och färdiga handlingar utan alla handlingar/ all dokumentation som verifierar en 
transaktion definieras som ”record”. 
 
I anglosaxisk och amerikansk arkivprofession används ordet ”record” och ”records management”14 för 
vad som i Sverige brukar översättas med ”dokument” och ”dokumenthantering”. Ordet ”record” har 
emellertid en mer förpliktande betydelse än ”dokument”. Det är inte tillämpbart på dokument i största 
allmänhet (documents”) utan reserveras för de dokument som upprättas för att verifiera verksamheten. 
 

Record(s) (ISO30300, 3.1.7)  
Information created, received and maintained as evidence and as an asset by an 
organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business 
 
Records management (ISO15489-1 s 3.16)  
Field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, 
receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and 
maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the 
form of records.  
Översatt som:  
Dokumenthantering (ISO15489-1 2001 s 3.16)  
Område med ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, 
använda och gallra dokument. Anm. I detta ingår åtgärder för att ta hand om och bevara 
dokument som verifiera och innehåller information om åtgärder och transaktioner i 
verksamheten.  

 
”Allmän handling” och ”record” representerar två vyer in i organisationens dokumentlager, den ena 
avsedd att garantera den enskildes insyn, den andra avsedd att tillhandahålla de bevis för beslut och 
transaktioner som varje organisation behöver för att kunna hantera sina förpliktelser eller upprätthålla 
sin affärsverksamhet. Begreppen har en betydande gemensam ”domän” men sammanfaller inte. 15 

 

                                                        
12	  PSI-‐lagen	  -‐	  Re-‐use	  of	  Public	  Sector	  Information	  -‐	  lagen	  (2010:566)	  om	  vidareutnyttjande	  av	  handlingar	  från	  
den	  offentliga	  förvaltningen	  
13 http://www.europaportalen.se/2014/05/eu-‐domstolen-‐befaster-‐ratten-‐att-‐bli-‐
glomd#sthash.3M3SLA2m.dpuf 
14 I	  Australien	  använder	  man	  begreppet	  recordkeeping	  som	  täcker	  både	  hanteringen	  i	  verksamheten	  och	  i	  
arkivet.	  
15	  Se	  även	  Begrepp	  och	  termer	  –	  definitioner	  och	  hierarkier.	  
http://www.sis.se/PageFiles/2652/_N0226_Begreppshierarkier_och_definitioner-‐rapport.pdf	  .	  Hämtad	  2015-‐
01-‐4	  
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Big Data 
En pågående trend är att företag och myndighetsorganisationer i allt större utsträckning bevarar rådata 
och äldre processdata som byggmaterial för nya tjänster och produkter och även samlar in ny data 
enkom för detta. Data Warehouse och Big Data är företeelse som visar speglar denna utveckling. Det 
är självklart att även dessa data måste förvaltas som tillgångar. Det är på samma gång viktigt att man i 
informationsförvaltningen förmår skilja mellan dokument och data som är kopplad till faktiska 
processer och ärenden och annan data.  
 
 

  
Figur 4: Relationen mellan allmänna handlingar och records. 

 
Vi kan sammanfatta: 

1. I båda privat och offentlig sektor finns ett grundläggande behov att dokumentera beslut, 
åtgärder, verksamheter och transaktioner. 

2. I båda sektorerna finns behov att använda historisk dokumentation även till nya aktiviteter. 
3. I dessa fall finns ett betydande intresse även för dokumentation som rent processuellt ännu 

inte blivit allmänna handlingar (myndigheter) eller färdigställda handlingar (enskilda). 
4. I den offentliga sektorn är 1-3 dock underordnat ett rättligt understött insynsintresse. 

2.4.2 Internationella standarder och svenska regelverk 
Internationellt pågår sedan 1990-talet utveckling av standarder med syfte att främja en dokument- och 
arkivhantering som är anpassad till det nya paradigmet. Utöver den grundläggande standarden för 
dokumenthantering (ISO 15489 ”Records management”) finns särskilda standarder för bl a 
metadatahantering (ISO 23081) och processkartläggning (ISO TR 26122). Sedan några år finns även 
en standard för överlämnande till arkiv och arkivförvaltning – OAIS (Open Archives Information 
System, ISO 14721:2002).  
 
Det standardiseringsarbete som rör dokumenthantering knyts fr o m 2011 samman i en ny standard – 
ISO 30300, Ledningssystem för verksamhetsinformation. I likhet med dokumenthanteringsstandarden 
riktar sig denna standard inte enbart eller ens i första hand till arkivarieprofessionen utan till de 
verksamhetsansvariga – ISO 30300 handlar således om att ; 

 
…åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens 
verksamhetsinformation, alltså sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad 
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som skett i verksamheten. Det kan vara allt från avtal, beslut och ansökningar till journaler, 
mätningsprotokoll och fakturor.16  

 
Parallellt med detta pågår även ett viktigt standardiseringsarbete som avser dokumentformat och 
format för arkivförvaring och för de olika beskrivningselement som krävs i elektronisk 
arkivförvaltning; detta standardiseringsarbete vänder sig i högre grad till arkivprofessionen. 
 
Centrala element i det internationella standardiseringsarbete som utvecklats efter 1990 har en stark 
koppling till de förändringar som karaktäriserar det nya paradigmet: 
 

1. Enligt ISO 15489 ska organisationens dokumenthantering (records management) inte som 
traditionellt baseras på linjeorganisationen utan på verksamhetens processer (business 
processes) och dokumentationens autenticitet och värde för ägare och användare görs 
beroende av denna processuella koppling.  

 
2. En systematisk metadatahantering är helt avgörande för dokumentationens autenticitet och 

trovärdighet. 
 

3. ”Arkiv” betecknar inte längre bara en viss plats eller ett slutet fysiskt handlingsbestånd utan är 
i lika hög grad en kvalitetsbeteckning för dokumentation i en aktiv process. 

 
4. Det täta skottet mellan dokumenthantering och arkiv och den cykliska metafor som 

traditionellt tjänat som beskrivning av dokumenthanteringsprocessen ersätts av ett synsätt som 
betonar den kontinuerliga förvaltningen av dokument och metadata. 

 
Den viktigaste sammanfattning som kan göras är måhända den som handlar om att organisationens 
olika funktioner strålar samman. När en myndighet väljer att omedelbart efter registrering föra sina 
allmänna handlingar till arkivsystemet för att genom hela processen kunna redovisa en dokumentation 
av hög kvalitet då – om inte förr – blir arkivfrågorna en del av organisationens informationsarkitektur. 
Dessa frågor måste lösas i ett sammanhang, tillsammans med verksamhetsutvecklare, IT-strateger, 
arkitekter – och under ledningens ansvar. 

2.4.3 Riksarkivets regelverk för svenska myndigheter 
Det reviderade regelverk som producerats av Riksarkivet efter 2008 är uppenbart influerat av den 
internationella teori- och metodutveckling som nu beskrivits. I RA-FS 2008:417 åläggs statens 
myndigheter att upprätta en arkivredovisning som baseras på myndighetens processer, beskrivna i ett 
klassificeringsschema; i RA-FS 2009:1-218 åläggs statens myndigheter att utforma strategi och 
praktiska förutsättningar för överföring av information i verksamhetssystem till system för bevarande. 
I detta regelverk är ”arkiv” inte längre en plats för inaktuella handlingar bortom förvaltningen. I t.ex 
regelkommentaren till RA-FS 2008:4 läser vi:19  
 

E-förvaltningen syftar till att medborgaren ska kommunicera med myndigheten via e-
tjänster. E-tjänsten utformas ofta som webbformulär där medborgaren direkt kan mata in 

                                                        
16	  Se	  SIS	  hemsida	  -‐	  http://www.sis.se/ledningssystem/sis-‐tk-‐546	  
17	  Riksarkivets	  författningssamling	  2008:4,	  ”	  Föreskrifter	  om	  ändring	  i	  Riksarkivets	  
föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  (RA-‐FS	  1991:1)	  om	  arkiv	  hos	  statliga	  myndigheter.	  
18	  RAFS	  2009:1	  https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-‐FS%202009-‐01.pdf	  .	  Hämtad	  2014-‐11-‐12.	  
RAFS	  2009:2	  http://www3.ra.se/ra-‐fs/ra-‐fs_2009-‐02.pdf	  .	  Hämtad	  2014-‐11-‐12.	  
19	  Text	  och	  illustration,	  se	  Regelkommentar	  för	  RA-‐FS	  2008:4	  -‐	  
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Regelkommentar_version0-‐9_.pdf	  
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de uppgifter som myndigheten behöver. Uppgifterna går rakt in i myndighetens 
verksamhetssystem och system för bevarande.  
 
Riksarkivet har för att medverka till en realisering av regeringens mål med e-förvaltningen 
utarbetat tre nya föreskrifter rörande arkivredovisning, elektroniska handlingar och 
tekniska krav rörande elektroniska handlingar. Föreskrifterna ska tillämpas tillsammans 
och utgör ett kvalitetssystem för myndigheternas dokumenthantering i såväl manuella som 
automatiserade processer. Genom klassificering av handlingar, dokumentation och 
strategier, standardiserade format, informationssäkerhet och annat bidrar föreskrifterna 
till att bland annat effektivisera informationsflöden och säkerställa tillgång till information 
hos myndigheterna. Arkivredovisningen ska fungera som ett nav i myndigheternas 
dokument- och ärendehantering. 
 
Arkivredovisning, verksamhetssystem och system för bevarande kan vara integrerade med 
varandra på olika sätt. I integrationen fungerar arkivredovisningen som en behållare för 
metadata som följer och styr handlingarna under deras livscykel från framställning till 
överlämnande till arkivmyndighet.  

 
Vi ser här att dokumenthantering och arkivhantering ställs på samma grund och att fokus förskjuts mot 
den dagliga verksamheten.  
 

 
2.5 Verksamheter som påverkar informationsförvaltningen 

Arkitekturens olika grenar liksom systemförvaltningen, den nya objektförvaltningen, 
informationsförvaltningen och informationssäkerheten är ur ett ledningsperspektiv olika sätt att lösa 
behovet av verksamhetsorganisering, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete . De framstår ibland 
som överlappande funktioner. Syftet med beskrivningen är att finna anknytningspunkter och 
skiljelinjer mellan dessa och informationsförvaltningen. Vår beskrivning är knappast invändningsfri. 
Det är å andra sidan viktigt att utöka kunskap och förståelse för de olika professioner som bestämmer 
villkoren för informationsförvaltningen.       

2.5.1 Verksamhet och IT 
Kvalitetsökning och effektivisering av den offentliga sektorns kärnprocesser och stödprocesser är 
sedan decennier sammankopplad med hur IT-stödet har utvecklats. Ett vanligt omdöme är att 
verksamheten låter sig styras av IT-utvecklingen, dvs att verksamhetsansvariga gör sig beroende av 
programvaruleverantörer och att verksamhetsstrategiska satsningar i den egna organisationen görs 
beroende av systemtekniska behov i IT-funktionen.20 Men principen att verksamheten ska ”beställa” 
IT-stödet är sedan länge etablerad och ingen seriös företrädare för IT som verksamhet eller bransch 
skulle i dag inta någon annan hållning. Det finns däremot en utbredd frustration över att 
”verksamheten” inte tar sin roll i utvecklingen utan väljer att passa i frågor som i grunden rör 
verksamhet och verksamhetsutveckling.   
 
De strategiska helhetsgreppen infinner sig ofta tidigare på IT-området än i kärnverksamheterna och det 
finns två orsaker till detta ”övertag”. Den ena har att göra med volym och kostnader. IT i den stora 
organisationen är tekniska plattformar, infrastrukturella system, metakataloger, verksamhetssystem, 
driftsmiljöer och personal. En genomtänkt struktur som väver samman dessa resurser i en något så när 
effektiv lösning är till sin natur långsiktig och den kan inte byggas utan att vara djupt integrerad med 
                                                        
20 Wallqvist,	  M	  och	  Wallström,	  M,	  De	  är	  branschens	  nya	  makthavare.	  http://computersweden.idg.se	  2014-‐03-‐
13.	  
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verksamheten som sådan. Den andra har att göra med IT-stödets natur. Kännetecknande för digital 
informationsförvaltning är att alla kärnverksamheter och stödverksamheter bedrivs med särskilda IT-
system; IT-stödet har under några decennier övergått från att vara stöd till en i huvudsak manuell och 
analog informationshantering till att innesluta hela verksamheten. Med viss förenkling kan man säga 
att organisationen är summan av sina system och att verksamheter i allt högre grad drivs genom 
systemen. Motsättningen mellan ”verksamhet” och ”IT” är i denna kontext meningslös och 
överspelad. Verksamhetsfrågor och IT-frågor måste lösas integrerat. /referens/ 

2.5.2 Verksamhetsarkitektur  
Från början kopplad till rena IT-strukturer och utveckling av sådana har ”verksamhetsarkitektur” 
alltmer blivit ett begrepp och ett certifierat metodkomplex för de som vill överskrida motsättningen 
mellan ”verksamhet” och ”IT”. Kännetecknande för verksamhetsarkitekturen är att den överbryggar de 
yrkesmässiga gränserna mellan verksamhet, information och IT. Det arkitektoniska inslaget handlar 
främst om att skapa en struktur som speglar uppdrag, funktioner och processer och som medger 
flexibilitet i förhållande till föränderliga kundkrav. 21 
 
Verksamhetsarkitekturens uppdrag  
Verksamhetsarkitektens huvuduppdrag är att producera idéer om hur olika verksamhetsdelar kan 
struktureras om för att åstadkomma bättre resultat, särskilt i relation till verksamhetens strategier och 
övergripande mål. Från ett IT-perspektiv kan denna roll upplevas som främst ansvarig för att ta fram 
förutsättningar för utveckling av nya IT-lösningar. Verksamhetsarkitektens främsta uppgift är att 
kartlägga ett nuläge och identifiera ett framtida mer optimalt läge och föreslå aktiviteter och metoder 
för att förbättra verksamheten.22  
 
Sten Sundblad (bolaget Sundblad & Sundblad, Uppsala) framhåller att övergripande arkitektoniska 
funktioner förekommer och utförs i olika grad även i organisationer där motsvarande tjänster saknas. 
Utifrån ett sådant synsätt kan det hävdas att allt kvalificerat arbete som gäller beskrivning, analys och 
utveckling av organisationens processer är en utlöpare av EA.23  I ett längre perspektiv är det 
uppenbart att EA steg för steg ersätter den typ av organisationsutveckling som kännetecknar 
traditionell förvaltning, där linjeorganisationen är framträdande och där uppdrag, verksamheter och 
processer är inbyggda i organisationsrutor. Den elektroniska informationshanteringen och framväxten 
av ett nätverksbaserat arbete möjliggör rakare och enklare samband mellan uppdraget, produktionen 
och leveransen till kunden och det är arkitekturens uppgift att designa en sådan struktur.  
 
Teori, modeller och redskap för EA är inte ISO-standardiserade24, men bland det 20-tal EA-modeller 
som utvecklats finns TOGAF (The Open Goup Architecture Framework), en industristandard som 
försvaras av bl a amerikanska IFEAD (Institute For Enterprise Architecture Developments). 25 
 
I TOGAF identifieras fyra domäner för enterprise architecture: 
 

• Verksamhetsarkitektur 
• Dataarkitektur 

                                                        
21 Sundblad,	  Sten	  Vad	  menas	  med	  verksamhetsarkitektur?	  Sept	  2009.	  
http://www.2xsundblad.com/articles/Vad_menas_med_verksamhetsarkitektur.pdf	  
22	  Sundblad	  2009	  
23 Sundblad	  2009-‐	  Nätet	  vimlar	  av	  beskrivningar	  av	  EA,	  se	  t	  ex	  
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture. 
24	  Det	  närmaste	  man	  kommer	  är	  ISO/IEC	  42010:2007,	  Systems	  and	  Software	  Engineering	  -‐-‐	  Recommended	  
practice	  for	  architectural	  description	  of	  software-‐intensive	  systems.	  Som	  namnet	  antyder	  är	  denna	  standard	  
applikationsorienterad.	  	  
25	  http://www.opengroup.org/togaf/	  	  Hämtad	  2015-‐02-‐13	  
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• Applikationsarkitektur 
• Teknisk arkitektur   

 
Verksamhetsarkitekturens objekt är uppdraget och organiseringen 
Information och dokumentation är inte verksamhetsarkitekturens objekt. Det är uppdraget och 
organiseringen av de resurser som krävs för uppdraget som utgör objektet. Arkitekturens uppgift är att 
ta ett helhetsgrepp om de olika nivåer som måste samverka för att resultatet ska bli tillfredsställande. 
En professionellt utövad enterprise architecture innefattar ett modellbaserat arbete med definierade 
begrepp och med en utvecklad taxonomi för beskrivningen av de strukturer som förvaltas. /Referens/ 
 
I de miljöer där EA börjat utvecklas ser man dock sällan sådana initiativ och det praktiska arbetet med 
kartläggning/analys/utveckling av verksamhetens processer är ofta inte ens påbörjat. De 
processkartläggningar och processbeskrivningar enligt RAFS 2008:4 som nu görs hos statens 
myndigheter som ett underlag för arkivredovisningen kan därför endast undantagsvis hämta stöd i 
existerande produkter och de kan sällan dra nytta av etablerade metoder och arbetsmodeller.  
På denna punkt anser vi att man bör lyfta fram den metodik för verksamhetsanalys som ligger till 
grund för standarden SS-ISO 15489, Information and documentation och standarden ISO/TR 26122, 
Information and documentation – Work process analysis for records. Båda dessa har sin grund i den 
australiensiska analysmodellen DIRKS, från början utvecklad för behovsanalyser i samband med IT-
anskaffning.  
 
Dataarkitekturen och applikationsarkitekturen bildar tillsammans organisationens 
informationsarkitektur.26 Alla skikt i arkitekturen hanterar information i en eller annan form - den 
produceras och återanvänds i verksamhetsprocesserna med hjälp av administrativa och 
mjukvarumässiga system, den förvaltas i olika datalager och den hanteras tekniskt i servrar och 
verktyg för åtkomst.  
 
The cost involved and the success of the business depending increasingly on its information systems 
require a disciplined approach to the management of those systems.27 
 
Uppgiften för det som brukar kallas IRM (Information Resource Management) är bl a med hjälp av 
datamodellering bygga gemensamma informationsobjekt där frekvent använd referensdata – t ex 
personuppgifter - kan organiseras optimalt och med hög kvalitet. Syftet är att minska kostnaderna, 
redundansen och informationsförlusterna och öka dokumentationens kvalitet och effektivitet.28  
Informationsarkitekturen arbetar alltså i hög grad med ekonomi och kvalitet i de system som lagrar 
organisationens information. Dessa informationsobjekt är normalt statiska, dvs de speglar inte 
verksamhetsprocesserna och förändras inte med dessa utan de lagrar datatyper som förblir stabila 
under lång tid och som kan brukas och återbrukas av många olika funktioner i flera olika processer. 
Uppgiften kan även vara att identifiera verksamhetens så kallad masterdata 29 - t ex data om patienter i 
sjukvårdande verksamhet som ska vara tillgänglig för alla i vården av en viss patient – och sörja för att 
denna data hanteras säkert och utan redundans. Informationsmodellering är ett viktigt instrument i EA 
och VA och den verksamhet som kallas IRM (Information Resource Management) kan betraktas som 
en utlöpare av VA. Syftet med datamodelleringen och utvecklandet av informationsobjekt är att 
minska kostnaderna, redundansen och informationsförlusterna och öka dokumentationens kvalitet och 
effektivitet.  

                                                        
26	  Se	  vidare	  http://sv.wikipedia.org/wiki/TOGAF	  
27	  Zachman,	  1987.	  –	  Se	  även:	  Enterprise	  Architecture,	  2010.	  
(http://caeap.org/Documents/Enterprise%20Architecture%20A%20Professional%20Practice%20Guide.pdf)	  
28	  Lindström,	  2011.	  Sid.	  22ff.	  	  
29	  Sammon	  et	  al.,	  2012:	  samt	  http://en.wikipedia.org/wiki/Master_data#See_also	  
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2.5.3 Objektförvaltning – arkitekturell systemförvaltning 
Systemförvaltningen hos allt fler myndigheter följer den objektförvaltande modell som kallas pm3.  
Det som kännetecknar denna modell är att den eftersträvar en anpassning till myndighetens uppdrag 
och verksamhetsstruktur och att den har en kraftig administrativ överbyggnad.  
 
Ett förvaltningsobjekt enl pm3 består av systemförvaltande resurser som krävs för att ett visst 
verksamhetsområde ska kunna leverera enligt uppdraget. Här ingår IT-systemen och den information 
som lagras i IT-systemens databaser, men även andra ”förvaltningsprodukter” som  
t ex handledningar och processkartor. Arbetet med att analysera de uppdragsrelaterade och 
verksamhetsmässiga faktorer som borde styra avgränsningen av organisationens förvaltningsobjekt 
kan beskrivas som ett arkitekturarbete - en utlöpare av verksamhetsarkitekturen, eller ett arbetssätt 
som utvecklas parallellt med denna.30 
 
Utmärkande för pm3-modellen är att den traditionella systemförvaltningen delas i en verksamhetsnära 
”objektsförvaltning” och en systemnära ”IT-systemförvaltning”. Ett förvaltningsobjekt kännetecknas 
av att det är knutet till en viss verksamhet; det innefattar det/de IT-system som krävs för verksamheten 
men integrerar även andra stödresurser såsom processkartor, manualer, mallar och annan 
dokumentation som visar vad som ska utföras och hur det ska utföras och som underlättar en 
anpassning av IT-stödet. I den utveckling av pm3-modellen som beskrivs av upphovsmannen ser vi 
hur den från början tekniska systemförvaltningen breddas, hur den steg för steg integreras med 
verksamheten som sådan och hur systemförvaltningen i denna process gradvis äter upp det som 
traditionellt kallats ”förvaltning” – de funktionsrelaterade resurser som krävs för att driva 
verksamhet.31  Den utvecklingen är logisk såtillvida att en allt större del av verksamheten sker genom 
systemen på ett sätt som upphäver den gamla dikotomin mellan ”verksamheten” (=beställare) och IT 
(=leverantör) och framtvingar ett helt integrerat utvecklingsarbete. Den nya systemförvaltningens 
förvaltningsobjekt och objektfamiljer bildar en struktur av samma typ som verksamhetsarkitekturens, 
dvs båda har en struktur som baseras på uppdraget och de funktioner som krävs för att genomföra 
uppdraget. Dessa systemresurser eller förvaltningsresurser innesluter resurser för informationslagring 
och självklart även informationen som sådan, men det är objektets samlade resurser som utgör 
objektet.  

2.5.4 Informationssäkerhet 
En dokument- och arkivhantering som inte utgår från en identifiering av de risker som är förknippade 
med utebliven eller illa organiserad hantering kan i längden inte försvaras. I ett riktigt brett perspektiv 
kan vi därför påstå att myndighetens hela dokument- och arkivhantering utgår från en riskklassning.  
I informationssäkerhetsfunktionen är denna riskanalys satt i fokus för ett standardiserat arbete.  
Statliga och kommunala myndigheternas informationssäkerhetsarbete bedrivs i allt större utsträckning 
inom ramen för LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) och enligt den internationella 
standarden för informationssäkerhet.  
 
De bakomliggande styrdokumenten är obligatoriska för statens myndigheter och verksamheten står 
under uppsikt av Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB).32  I förhållande till kommuner och 

                                                        
30 Nordström,	  2008	  http://www.pm3.se/media/KI/Malin%20Nordstrom%20Arkitekturell%20forvaltning.pdf 
31 Nordström	  &	  Welander,.	  2010.	  Sid	  100	  ff. 
32 MSB:s	  föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  om	  statliga	  myndigheters	  informationssäkerhet	  (MSBFS	  2009:10)	  
hänvisar	  i	  sin	  tur	  till	  standarden	  SS-‐ISO/IEC	  27001:	  2006	  Ledningssystem	  för	  informationssäkerhet	  samt	  SS-‐
ISO/IEC	  27002:2005,	  Riktlinjer	  för	  styrning	  av	  informationssäkerhet. 
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landsting har MSB en stödjande och rådgivande roll, men socialstyrelsen har utfärdat styrdokument 
som avser LIS för vårdgivare inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst.33 
 
Informationssäkerhetsarbetets objekt är verksamhetsinformationen 
Under senare år har vi sett en växande medvetenhet om arkivfunktionens och informationssäkerhets-
funktionens ömsesidiga beroende. Båda har ett gemensamt syfte och ett gemensamt behov: båda syftar 
till säkerhet och kvalitet i de verksamhetsprocesser där informationen skapas och förvaltas, båda är 
därför beroende av kunskap om hur processerna ser ut, vilka aktiviteter som ingå och vilka funktioner 
de fyller. Först med denna kunskap blir det möjligt att bestämma vad som ska dokumenteras, hur man 
ska dokumentera och hur dokumentationen ska hanteras. I detta moment är riskanalysen och 
informationssäkerhetsarbetet avgörande. MSB och Riksarkivet publicerade 2012 en gemensam rapport 
om processorienterad informationskartläggning.34 I rapporten redovisas en utredningsmodell där 
verksamheten och den information som hanteras kartläggs i en gemensam process.35 Den bärande idén 
bakom rapporten formuleras på följandes sätt: 
De som arbetar med arkivfrågor och de som arbetar med informationssäkerhetsfrågor har ett 
gemensamt intresse: informationshantering. Samarbetet mellan dessa två grupper har dock inte varit 
särskilt utvecklat. Vår utgångspunkt är att alla vinner på ett bättre samarbete. Ett första steg är att 
utnyttja den gemensamma kompetensen för att identifiera information samt för att både klassificera 
och klassa den. Med klassificera avses här att koppla informationen till den verksamhet den tillkommit 
i. Klassningen innebär i informationssäkerhetssammanhang att informationens skyddsbehov 
definieras.36 
 
2.6 Sammanfattande diskussion 

De informationsobjekt som vi beskrivet ovan består av information som uppstår och erhåller värde i 
organisationens verksamhet, dvs. som dokumenterar verksamheter, transaktioner och händelser och 
som därför är kopplad till olika delar av processtrukturen. Vi kan då tala om verksamhetsbunden 
information eller verksamhetsinformation. Informationsförvaltningens objekt innefattar således 
handlingar i form av dokument och data som infångats eller upprättats inom ramen för en 
organisations verksamhet, oavsett format och medium och oavsett i vilken fysisk eller administrativ 
miljö hanteringen sker. Här ingår inte bara de handlingar som döljer sig bakom tryckfrihets-
förordningens och arkivlagens handlingar utan även myndigheternas (arbets)handlingar dvs handlingar 
som inte blivit allmänna handlingar. Här ingår även den enskilda sektorns handlingar och det som i 
anglosaxiskt och amerikanskt språkbruk kallas "records”.37 
 
Framväxten av en särskild funktion som ägnar sig åt att förvalta verksamhetsbunden information 
signalerar att informationen behandlas som en värdefull tillgång, dvs. ett kapital att förvalta eller 
åtminstone en resurs värd att hantera på ett överlagt och organiserat sätt.  
 

                                                        
33 Ledningssystem	  för	  informationssäkerhet	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  baserat	  på	  ISO/IEC	  27002.	  Stockholm	  :	  SIS,	  
Swedish	  Standards	  Institute,	  2008.	  ISO/IEC	  27799:2008.	  -‐	  Föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  om	  dokumentation	  vid	  
handläggning	  av	  ärenden	  och	  genomförande	  av	  insatser	  enligt	  SoL,	  LVU,	  LVM	  och	  LSS.	  Stockholm	  :	  	  
Socialstyrelsen,	  2006.	  SOSFS	  2006:5.	  Se	  vidare:	  Informationssäkerhet.	  Vägledning	  för	  hantering	  av	  information	  
inom	  vård	  och	  omsorg.	  En	  delrapport	  från	  projektet	  Nationell	  Informationsstruktur.	  Socialstyrelsen	  2010.	  Sid	  
17. 
34	  Vägledning	  för	  processorienterad	  informationskartläggning.	  MSB	  och	  Riksarkivet.	  Stockholm	  2012.	  
35	  Verksamhetslager	  +	  informationslager	  +	  informationsbärarlager.	  Se	  Vägledning	  2012:10.	  
36	  Vägledning	  2012:29.	  
37 Record(s)	  (ISO30300,	  3.1.7)	  -‐	  Information	  created,	  received	  and	  maintained	  as	  evidence	  and	  as	  an	  asset	  by	  
an	  organization	  or	  person,	  in	  pursuit	  of	  legal	  obligations	  or	  in	  the	  transaction	  of	  business 
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Informationsförvaltning i den betydelse som nu beskrivits bör främst ses i förbindelse med den 
hantering av elektroniska dokument och metadata som kännetecknar den framväxande e-förvaltningen 
och det parallellt utvecklade e-arkivet. Här ryms alla funktioner som bestämmer hur informationen 
uppstår, säkerhetsklassas, dokumenteras, registreras, hanteras, lagras, sprids, arkiveras och 
återanvänds.38  
 
Känntecknande för e-förvaltningen är att flera av dessa funktioner utövas parallellt, i ett kontinuum, 
och att de är ömsesidigt beroende. Funktioner som förut arbetade i sekventiell följd och under lång tid 
ersätts med samverkande funktioner som hanterar frågorna i ett sammanhang. Ett annat kännetecken är 
betoningen av de verksamhetsstrukturer som förankrar dokumentationen i de sammanhang – 
processer, aktiviteter – där de har skapats. Informationsförvaltningen behöver en genomgående 
struktur som kan hanteras i olika delfunktioner som dokumenthantering, registratur och e-arkiv. 
 
Vi kommer i kapitel 4 mer i detalj gå igenom dessa funktioner då dessa också kommer utgör 
grundstommen i den enkät som vi har genomfört i regionen med syfte att skaffa oss en lägesbild av 
hur långt regionen kommit i arbetet med informationsförvaltningens olika delar.  
 
Oavsett vilken funktion man anser sig representera och oavsett vilken styrmodell man bekänner sig till 
så har man anledning att undersöka de strukturer som existerar i organisationen. Linjeorganisationens 
gradvisa bortvittring som instrument för styrning och kontroll har efterlämnat ett vakuum som på olika 
sätt fylls av de funktioner som diskuteras i denna rapport. Arkitekturens olika grenar liksom 
systemförvaltningen, den nya objektförvaltningen, informationsförvaltingen och informations-
säkerheten är ur ett ledningsperspektiv olika sätt att lösa behovet av verksamhetsorganisering. De 
framstår ibland som överlappande funktioner. Ovan har vi försökt beskriva dessa med avseende på 
deras huvudsakliga uppgifter och objekten för deras verksamhet. Vår beskrivning är kortfattad och gör 
inte anspråk på att vara slutgiltig. Det vi först och främst vill visa är att den digitaliserade 
förvaltningen bygger strukturer som inledningsvis kan existera oberoende av varandra men som på 
sikt sannolikt kommer att harmoniseras. Som ett sammanhållande kit bör verksamhetens 
klassificeringsstruktur kunna fungera. Detta kräver att begreppen får en entydig betydelse och 
verksamheten tillsammans kan bygga en klassificeringsstruktur som speglar verksamhetens faktiska 
produktionsförhållanden och därmed bidra till en god offentlighetsstruktur. En förutsättning för detta 
är att arbetet kring informationsförvaltningen kan bedrivas i dialog med arkitektur, objektförvaltning 
och i nära samverkan med informationssäkerhetsfunktionen. 39   
 
 

 

                                                        
38	  Begreppet	  ”Records	  continuum”	  sammanfattar	  ett	  synsätt	  enligt	  vilket	  dokument	  och	  metadata	  flödar	  
kontinuerligt	  i	  föränderliga	  rum	  och	  systemmiljöer	  och	  där	  ny	  dokumentation	  ständigt	  föds	  ur	  redan	  
existerande.	  Mot	  detta	  kan	  ställas	  en	  traditionellt	  livscykel-‐synsätt	  där	  analoga	  handlingar	  passerar	  sekventiella	  
funktioner	  i	  fysiska	  rum.	  De	  viktigaste	  företrädarna	  för	  det	  förra	  är	  arkivarierna	  Frank	  Upward	  (Australien)	  och	  
David	  Bearman	  (USA).	  	  	  	  	  	  
39 Som	  en	  utgångspunkt	  från	  arkivdomänen	  kan	  Riksarkivets	  förordning	  RA-‐FS	  2008:4	  fungera.	  Syftet	  med	  RA-‐
FS	  är	  att	  upprätta	  en	  beskrivning	  av	  alla	  allmänna	  handlingar	  så	  som	  de	  uppträder	  i	  verksamhetens	  processer	  
och	  att,	  som	  ett	  led	  i	  detta,	  utveckla	  ett	  klassificeringsschema	  som	  återger	  strukturen	  i	  dessa	  processer.	  Den	  
information	  som	  upparbetas	  i	  samband	  med	  kartläggningar	  och	  beskrivningar	  av	  detta	  slag	  är	  omfattande.	  Om	  
klassificeringsschemat	  inte	  kan	  förvaltas	  –	  om	  det	  marginaliseras,	  om	  det	  inte	  kommer	  till	  användning	  eller	  om	  
det	  p	  g	  a	  utebliven	  uppdatering	  till	  sist	  förlorar	  sambandet	  med	  existerande	  processorganisation	  -‐	  då	  går	  ett	  
betydande	  kunskapskapital	  till	  spillo.	  Risker	  som	  dessa	  kan	  undvikas	  endast	  om	  man	  utvecklar	  en	  funktion	  med	  
uppgift	  att	  förvalta	  klassificeringsschemat.  
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3 NATIONELL OCH INTERNATIONELL FORSKNING OM 
INFORMATIONSFÖRVALTNING40 

3.1 Introduktion 

Informationshanteringen och de tekniker som stöder den genomgår extremt snabba förändringar. 
Verktyg och metoder som var användbara i organisationerna för 3-5 år sedan är nu föråldrade eller 
behöver uppdateras för att hålla jämna steg med ny teknik och förändrade servicebehov. Ännu 
viktigare är att forma strategier som garanterar att den information som lagras i informationssystemen 
förblir tillgänglig och användbar. Framgång i denna strävan förutsätter samarbete med professioner 
som förmår hantera både informationsinnehåll och informationsteknik. När organisationerna övergår 
till att tillhandahålla sofistikerade e-tjänster då krävs organisationsövergripande strategier för 
informationshantering (IM) och informationsförvaltning. I denna föränderliga miljö behöver 
forskningen och utvecklingsinsatserna intensifieras och koordineras kring informationsförvaltningen 
för att det skall vara möjligt att ta tillvara på potential som de stora informationsflödena besitter. I 
detta avsnitt gör vi en översiktlig genomgång av forskning och utvecklingsaktiviteter under de senaste 
åren som har bäring på informationshantering och förvaltning.  
 
3.2 Nationell utveckling 

Sverige har under de senaste fem åren sett en markant ökad aktivitet kring forskning och 
utvecklingsinsatser inom domänen informationsförvaltning. För att uppnå målen i Digital agenda för 
Sverige41, och för en samverkande statsförvaltning, krävs att utbyte av information är möjligt. En 
förutsättning för att detta ska fungera är en gemensam infrastruktur. Regeringen har därför tillsatt e-
delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, för att samordna, stärka och driva på e-
förvaltningsutvecklingen inom offentlig förvaltning, samt att initiera, koordinera och följa upp projekt 
inom området42. En av e-delegationens främsta uppgifter är att medverka till att etablera en nationell 
”mjuk” infrastruktur för e-förvaltning genom att ”(…) koordinera de statliga myndigheternas IT-
baserade utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och 
medarbetare”43 Detta innebär att få system, organisationer och verksamhetsprocesser att fungera 
tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Riksarkivet 
deltar i flera av e-delegationens projekt och som vi tidigare redogjort för har det svenska riksarkivet 
tagit fram regelverk som banat väg för nya processbaserade sätt att hantera och redovisa 
verksamhetsinformation. Ett annat exempel är Riksarkivets treåriga projekt eARD (2011-2014), som 
ägdes av e-delegationen. Syftet med projektet var att ta fram, testa och förvalta FGS:er 
(förvaltningsgemensamma specifikationer) inom e-arkivområdet. De framtagna FGS:erna beskriver 
krav på märkning och paketering av information från verksamhetssystem för leverans till ett e-arkiv. 
FGS:erna ska också kunna utgöra underlag i upphandlingar och ingå som en del av 
kravspecifikationerna vid upphandling av system. De bidrar därigenom också till arbetet med att 
etablera en nationell mjuk infrastruktur.44 Projektets resultat, förslag till FGS:er (för paketstruktur, 
ärendehantering och personal) har nu överlämnats till en förvaltningsorganisation som är placerad 
inom Riksarkivets division för offentlig informationshantering (DOI).  

                                                        
40	  Här	  motsvarar	  detta	  det	  engelska	  Information	  governance	  
41	  Regeringskansliet,	  2011	  
42	  Finansdepartementet,	  2009	  
43	  Finansdepartementet,	  2009	  
44	  www.riksarkivet.se/fgs-‐earkiv	  
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Riksarkivet fick 2011 också i uppdrag av regeringen att inrätta och driva ett samordningssekretariat, 
kallat Digisam, under perioden 2011-2015 för att påskynda digitaliseringsaktiviteterna i landet. 
Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt 
tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation är ett av Digisams projekt med 
regeringsuppdraget att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande. Detta är även 
ett led i att uppfylla Sveriges åtaganden genom rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det 
europeiska digitala biblioteket Europeana. I strategin står bland annat ”(…) avgörande att roll- och 
ansvarsfördelningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samordnade långsiktiga digitala 
bevarande är tydligt och fastlagt”.45 Verksamheten vid samordningssekretariatet ska utvärderades 
under det första halvåret 2014. I samband med det presenterade Riksarkivet en rapport med ett 
ställningstagande om sekretariatets fortsatta verksamhet efter 2015.46 
 
Statens Servicecenter (SSC) en nyinrättat myndighet (2013) har nyligen fått i uppdrag av regeringen 
att i samverkan med Riksarkivet utveckla och förvalta en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. 
Riksarkivets roll är att ”precisera kraven för hur tjänsten ska utformas för att följa det arkivrättsliga 
regelverket.” 47 I detta projekt har Riksarkivet rollen som kravställare och ska bidra med 
kunskapsöverföring till SSC. Riksarkivet föreslås i ett betänkande av PSI-utredningen48 få i uppdrag 
att inrätta, ansvara för och förvalta en gemensam portal för myndigheternas eller för hela den 
offentliga sektorns information. I Riksarkivets regleringsbrev för 2014 framgår också under rubriken 
e-förvaltning att Riksarkivet ska  
(…) redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att en bred tillämpning och 
användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation uppnås”, samt (…) redogöra för hur 
myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning49 
	  
På samma sätt har vi sett en ökad aktivitet inom den kommunala sektor som också delvis arbetat 
tillsammans i e-delegationen och under rubriken Digital agenda. 50 Inom det privata näringslivet har de 
ökade informationsmängderna och utvecklingen av olika verktyg för fångst och analys skapat allt 
större intresse för beslutsstöd och Big Data. Idag ligger näringslivet långt före offentlig sektor i 
användandet av information för analys och som beslutsunderlag.51  
 
3.3 Nationell forskning - CEDIF 

CEDIF är unikt i Sverige när det gäller forskning som inriktas på att med arkivvetenskapens hjälp 
bidra till en god informationsförvaltning. CEDIF-projektet var ett treårigt forsknings- och 
utvecklingsprogram (2009-2012) som finansierades av EU och genomfördes av Mittuniversitetet i 
samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och kommunerna Sundsvall och Härnösand. Sedan 
starten 2009 har CEDIF - Centrum för Digital Informationsförvaltning – bedrivit forskning i 
Västernorrlands län om informationsförvaltning och arkivvetenskap i syfte att utveckla modeller för 

                                                        
45	  Digitalt	  kulturarv.	  Nationell	  strategi	  för	  arbetet	  med	  att	  digitalisera,	  digitalt	  bevara	  och	  digitalt	  
tillgängliggöra	  kulturarvsmaterial	  och	  kulturarvsinformation	  2012-‐2015.	  Regeringskansliet	  2011	  s.	  6.	  	  
46	  Regeringen,	  2011	  
47	  Regeringen,	  2014	  
48	  PSI-‐utredningen,	  2014	  
49	  Med	  medborgaren	  i	  centrum	  –	  Regeringens	  strategi	  för	  en	  digitalt	  samverkande	  statsförvaltning	  
(N2012/6402/ITP).	  (Regeringen,	  2013b)	  
50	  http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html	  
51	  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.544382/naringslivet-‐drar-‐ifran-‐offentlig-‐sektor-‐pa-‐beslutsstod.	  
Hämtad	  2014-‐12-‐11	  
Regeringskansliet	  2011:	  It	  i	  människans	  tjänst	  –	  en	  digital	  agenda	  för	  Sverige.	  Hämtad	  2015-‐01-‐03	  
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effektiv och långsiktig informationshantering inom offentliga organisationer, men också inom privata 
organisationer.52 Ett annat syfte med CEDIF var att utveckla ett centrum som kan dela och främja 
kunskap om informationsförvaltning i Västernorrlands län. I linje med detta fortsätter forskargruppen 
att använda CEDIF som paraply för sin forskning. Forskningsresultaten pekar entydigt på behov av 
förbättringar när det gäller informationsförvaltningsstrategier i svenska organisationer. 

3.3.1 Identifiera och mäta utmaningar i Svensk informationsförvaltning 
I en undersökning utförd 2010 av Lundell och Lings, kunde 40% av alla Sveriges 290 kommuner inte 
ta fram kommunstyrelsens protokoll från 1999, ofta för att de var beroende av gamla egenutvecklade 
programvaror och system som hade avvecklats. De drar slutsatsen att "Efter bara tio år finns det 
problem med att komma åt eller läsa filer som man vet existerar"53. Lika oroande är resultaten av en 
undersökning av nationella statliga myndigheter genomförd av Riksarkivet. Under 2010 studerade de 
den aktuella statusen bland svenska myndigheter när det gäller e-arkiv. Undersökning som hade en 
hög svarsfrekvens (97 procent) visade att alla arbetade digitalt men att de flesta (64 procent) sade att 
de inte hade några strategier för sitt långsiktiga bevarande. Endast 22 procent hade påbörjat ett sådant 
strategiskt arbete.54  
 
En annan studie inom CEDIF från 2009 handlade om elektronisk dokumenthantering i 
järnvägsprojektet Ådalsbanan. Studien visade att bevarandestrategier var otillräckliga, eller inte på 
plats och att detta kunde få stora konsekvenser för framtida underhåll av järnvägen.55 Ett annat viktigt 
resultat av denna studie var att utveckla checklistor för att utvärdera kvaliteten på informationen 
baserat på ISO 23081 Metadata standard.56 
 
Under 2011 genomförde CEDIF en nationell undersökning med titeln ”Benchmarking Information 
Management”57. I detta forskningsprojekt syftade vi till att skapa: 

• En ögonblicksbild av det aktuella läget för informationshantering i svenska organisationer; 
• Insikter av det framtida behovet av informationskompetens i svenska organisationer; 
• En förståelse för användningen av arkivariers kompetens. 

Några viktiga slutsatser som framkom var: 
• Att 90 procent av de tillfrågade hade uppdaterat eller arbetade med sin informationshantering, 

så det fanns en hel del aktivitet, trots brist på tydligt "ägarskap" eller ansvarsfördelning 
•  Det finns ett stort intresse av att utveckla organisationens e-arkiv och verksamhet inom detta 

område, även om många organisationer saknar en uttalad IM (Information Management) eller 
resurser att arbeta med dessa frågor 

• Att väldigt få använde tillgängliga standarder för informationshantering/förvaltning såsom 
ISO 15489 Records management, ISO 23081 Metadata, eller ISO / TR 26122 
(Arbetsprocessanalys för dokumenthantering). Detta gör det också svårt att utvärdera och 
jämföra verksamheten i Sverige över tid. 

 
När de tillfrågade ombads att välja vad de såg som de största utmaningarna från en lista av 
möjligheter, kom dessa punkter högst upp: 

• långsiktigt bevarande (54 procent) 
                                                        
52	  Ett	  tidigt	  projekt	  var	  SME-‐doc	  som	  studerade	  digital	  informationshantering	  och	  förvaltning	  i	  små	  och	  
medelstora	  företag.	  Se	  https://www.miun.se/forskning/storre-‐
forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/forskning/avslutade-‐projekt-‐och-‐aktiviteter/smedoc	  .	  
Hämtad	  2015-‐01-‐12.	  
53	  Lundell	  &	  Lings,	  2010	  
54	  Riksarkivet,	  2010,	  pp.6,	  8,	  17	  
55	  Borglund	  &	  Anderson,	  2010a;	  2010b	  
56	  Borglund	  &	  Anderson,	  2010c	  
57	  Anderson,	  Samuelsson	  och	  Morner	  Janson	  2011	  
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• brist på resurser (47 procent) 
• informationssäkerhet (41 procent) 
• skydd av personuppgifter (41 procent). 

3.3.2 Identifiera yrkesroller i svensk informationsförvaltning 
Benchmarking Information Management-projektet som redovisas ovan fann också att det fanns en 
brist på förståelse för komplexiteten i att hantera information på lång sikt, ofta på grund av att fokus 
låg på IT-lösningar och att man inte använde sig av arkivariens yrkeskunskaper. Men generellt visade 
studien att det saknades kompetens inom informationshantering och förvaltning. De flesta behövde 
ökak sin kompetens inom en rad olika områden som t.ex. informationsmodellering och utveckling av 
strategier för att säkerställa kvaliteten i informationsstrukturer.58  
 
Under 2010 undersökte CEDIF-gruppen de förändrade rollerna för registratorer och deras 
förväntningar efter införandet av det nya systemet Electronic Document och Records Management 
System (EDRMS). De är viktiga i den meningen att de vet vilken information och vilka register som 
skapas, mottas och behövs i olika delar av kommunen. Studien fann att registratorernas 
'"registerhållningsansvar" har definieras bättre efter denna förändringsprocess och att deras roll i 
förhållande till områden som traditionellt arkivarier ansvarat för också blev tydligare avgränsade. 
Betydelsen av deras roll i kommunen förtydligades och de fick sin kompetens erkänd som viktigare 
som ett resultat av denna förändringshanteringsprocess i kommunen. 
 
Ett annat projekt med fokus på förändrade roller för registratorer var Maria Kallbergs forskning för 
projekten CEDIF och GOINFO. Hennes arbete, baserat i Härnösand och flera andra svenska 
kommuner, undersökte om och hur informationsfångst och dokumentationspraxis och funktionen av 
det offentliga arkivet förändras i relation till arkivbegrepp i dagens administrativa miljö, som ett 
resultat av strategisk utveckling av e-förvaltning. Hennes avhandling analyserar frågan om 
medvetenhet av recordkeeping i tre arenor: den juridiska arenan; den politiska arenan; och 
arbetsplatsens arena i ljuset av records kontinuum modellen. Trots en helhetssyn på att hålla arkiv 
uttryckt i lagstiftningen, verkade observerade praxis närmare vara en livscykelmodell än ett proaktivt 
kontinuum tänkande och planering. Brist på medvetenhet om arkiv- och informationshanterings-
lagstiftning i den bredare organisationen kan leda till en uppdelning mellan dokumenthantering och 
arkivhantering och äventyra kontinuum som tillvägagångssätt.59 Hennes prisbelönta avhandling 
offentliggjordes av Riksarkivet i sitt eARD Nyhetsbrev som betydelsefull för deras arbete. 
 
I CEDIF-projektet undersökte också Proscovia Svärd sambandet mellan dokumenthantering och 
Enterprise Management (ECM) system och användares förståelse om dessa relationer i allmänhet60. 
Hennes forskning lyfte fram de informationshanteringsutmaningar, som förvärras av en föränderlig 
organisationsmiljö, som kommunerna står inför när de bedriver e-förvaltningsutvecklingen. 

3.3.3 Övriga forskningsprojekt i CEDIF:s regi 
I projektet SMEdoc (avslutades 2009) undersöktes förutsättningarna för mindre tillverkningsföretag 
och deras dokumenthantering. I Mål-2-projektet CEDIF (avslutat 2012) undersöktes olika modeller för 
en effektiv och långsiktig informationsförvaltning. CEDIF- projektet sysselsatte två doktorander och 
bedrevs i nära samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun.  
 
Projektet GOINFO, God Informationsförvaltning, har beviljades medel för att under 2013-2014 
fortsätta och konkretisera arbetet för en god informationsförvaltning hos främst kommuner och andra 

                                                        
58	  Anderson,	  Samuelsson	  och	  Morner	  Janson	  2011	  
59	  Kallberg	  2013a;	  2013b;	  2012a;	  2012b	  
60	  Svärd	  2011a,	  2011b,	  2011c;	  2010	  
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verksamheter. Det preciserade syftet var att utveckla metoder för olika moment i myndighetens 
informationsprocess: planera och styra - bygga och förvalta - överföra och bevara - bevara och 
tillhandahålla. I delprojektet ”Strategi för god informationsförvaltning” var målsättningen att skapa en 
strategi för kommunal informationsförvaltning som hjälper kommunen att bygga en robust och 
varaktig hantering av information inom valda verksamhetsområden, t ex fastighetsförvaltningen. I 
delprojektet ”Verksamhetsutveckling av centraliserad diariefunktion” är målsättningen att i så kallad 
aktionsforskning åstadkomma en konkret förbättring av registrerings- och diarieföringsfunktionen i en 
utvald kommun.  
 
I delprojektet ”Digitalt bevarande av löneinformation” är målet att kravställa och bygga en process för 
bevarande av digital löneinformation. Ambitionen har också varit att göra vår region till en förebild 
när det gäller god informationsförvaltning och i det arbetet stärka CEDIF som nationell och 
internationell aktör på området. Projektet engagerar länsstyrelsen och Härnösands kommun samt 
Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand som deltar som specialist och koordinator mot nationella 
projekt som behandlar digitala statliga flöden som t.ex eARD-projektet. Ansvarig: Göran Samuelsson, 
Arkiv- och Informationsvetenskap MIUN, projektledare.  
 
3.4 Internationell forskning och internationella projekt 

Forskningsprojekt kring informationshantering och informationsförvaltning representerar ett relativt 
nytt område som ännu inte uppnått kritisk massa i frågor som rör hantering av information, arkivariers 
och records managers förändrade roller och ansvar och deras samverkan med andra yrkesgrupper som 
är involverade i strategier för att fånga, hantera, hämta och bevara information. Antalet stora 
internationella forskningsprojekt i detta ämne kan räknas på ena handens fingrar. Dessa projekt ger 
anledning att tro att endast ett fåtal organisationer ännu har utvecklat en helhetssyn i hur man utvecklar 
och hantera sina informationstillgångar för att säkerställa deras nuvarande och framtida tillgänglighet 
och användbarhet. De innefattar: 
 

• The AC + erm Project (Accelerating +positive Change in ERM) vid University of 
Northumbria; 

• Records in the Cloud, ett samarbetsprojekt som leds av University of British Columbia 
(2012-2016). Dr Erik Borglund i CEDIF-gruppen är medlem i detta forskningsprojekt 

• InterPARES-projektet Trust in Digital Records in an Increasingly Networked World 
(ITrust) och föregående InterPARES projekt (2013-2018). Professor Karen Anderson, Dr 
Erik Borglund, Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld, Tove Engvall och Elisabeth Klett 
från CEDIF-gruppen är alla medlemmar i detta forskningsprojekt. 

 
Projektet AC+erm vid University of Northumbria var ett 3-årigt projekt (2007-2010) som fokuserade 
på 3 aspekter på elektronisk dokumenthantering: människor, arbetsmetoder och teknik. Projektets   
resultat ger den bästa tillgängliga uppsättningen av rön som existerar om ERM-system, i synnerhet när 
det gäller det inbördes förhållandet mellan människor, processer och teknik61. I forskningsprojektets 
utvärdering konstateras att: ”The AC+erm research project has been valuable in that ... it didn't focus 
unduly on one dimension of the infrastructure (e.g. technology) over the other”62. Projektet fann att 
“people issues are predominant, fundamental and challenging as they concern culture, philosophical 
attitudes, awareness of RM and ERM issues, preferences, knowledge and skills”. De påpekade också 
att ”records professionals may be part of the problem as well as part of the solution, e.g. they take the 
holistic view and have the principles and tools to manage records but their demands may be unrealistic 

                                                        
61	  McLeod,	  Childs	  &	  Hardiman,	  2010	  
62	  2010,	  s.16	  
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or too constraining”63. En liknande situation fanns i CEDIFs undersökning Benchmarking Information 
Management. 
 
Projektet Records in the Cloud undersöker de problem som kan uppstå när organisationer använder 
molnet som ett system för dokumenthantering eller arkivförvaring. För att nämna några: 
Molnleverantörer kan gå i konkurs, försvinna eller säljas; i vissa fall har dokument förlorats, blivit 
bevarade när de skulle ha förstörts eller blivit hopblandade i delade servrar; back-ups har misslyckats; 
obehörig åtkomst från underleverantörer och hackare har förekommit. Det är vidare inte möjligt att 
peka ut på vilken plats och i vilkens vård dokumenten för tillfället befinner sig; att upprätthålla 
spårbarhet och äkthet genom förvaringskedjan; att upprätthålla sekretesskydd eller affärshemligheter i 
förhållande till tredje part; att genomföra revisioner; och garantera att register som skall bevaras 
permanent hanteras enligt arkivstandarder. Ostrzenski (2013) belyser hur de olika artiklarna i EU:s 
dataskyddsdirektiv kan läggas till grund för kritiska frågor om molnet för att förbättra skyddet för både 
användare och leverantörer av molntjänster.64  
 
Genom sin roll som europeisk Teamledare i projektet InterPARES ITrust kan CEDIF dra nytta av 
internationell forskning kring de utmaningar som möter det professionella arkivsamhället och ett brett 
urval av experter. Målet med ITrust- forskningen är att ta fram teoretiska och metodologiska ramverk 
för utveckling av integrerade och konsekventa lokala, nationella och internationella nätverk av 
riktlinjer, förfaranden, regler, standarder och lagstiftning avseende digitala dokument som anförtrotts 
till Internet, samt att upprätthålla allmänhetens förtroende genom bevisad god förvaltning, stark digital 
ekonomi och ett varaktigt digitalt minne. Projektets mål är: 
 

1. att studera hur nuvarande politik och praxis för hantering av digitala dokument från 
institutioner och yrkesverksamma påverkar allmänhetens förtroende för dessa, sett i ljuset av 
den exponentiella tillväxten av och förlitandet på Internet-tjänster; 

2. att artikulera modell-riktlinjer, rutiner och åtgärdsprogram för att skapa, hantera, ha åtkomst 
till och/ eller lagra dokument i Internet-miljö, särskilt i sociala medier och molnmiljöer och 
genom mobila tekniker, samt testa dessa i olika sammanhang så att de kan ligga till grund för 
internationella standarder; 

3. att utveckla funktionskrav för system där Internetleverantörer lagrar och hanterar digitala 
dokument.  

3.4.1 Dokumenthantering för mobilt arbete 
Studier utförda vid Tammerfors universitet i Finland är de första att undersöka dokumenthantering i 
den mobila miljön, utforska en ny miljö för disciplinen. Det är en av mycket få i den bredare 
disciplinen av arkivvetenskap att studera informationens skapare och användare, med fokus skaparna 
och de problem de möter i sitt dagliga arbete65. Mobila arbetstagare behöver enkel och snabb tillgång 
till organisatorisk information på ett sådant sätt som säkerställer informations-säkerhetspolicy. Motiv 
för en organisation att investera i journalhantering, speciellt i en mobil arbetsmiljö undersöktes och det 
konstaterades att informationshanteringens infrastruktur var långt efter verkligheten i de mobila 
arbetstagarnas behov66. 
 
Studien, som bygger på tre finländska organisationer, fann att mobilt arbete inte beaktas i 
organisatoriska strategier för hantering av records och dessutom visade records managers dålig 
medvetenhet om de behov av record- och informationsförvaltning som de mobila arbetstagarna hade. 

                                                        
63	  McLeod,	  Childs	  &	  Hardiman,	  2010,	  p.ii	  
64	  Ostrzenski,	  2013	  
65	  Mäkinen	  2013b	  
66	  Mäkinen	  2012;	  Mäkinen	  och	  Hentonnen,	  2011	  
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Man drog slutsatsen att “Records management as a profession should pay more attention to 
unconventional ways of conducting work and identify the problems that users face in their personal 
information management. Additionally, records management professionals should bear responsibility 
for providing tools for atypical ways of doing work. In this sense, the impact of records management 
as an organizational function and how individual actors adopt records management requirements 
should be further studied”67. 

3.4.2 Grön IT 
Trots potentialen för att minska klimatpåverkan av en organisation genom att anta strategier för att 
identifiera och avyttra duplikat eller onödiga uppgifter, är det mycket ovanligt för organisationer att ha 
övervägt att utveckla och genomföra policies och strategier för hållbar förvaltningsinformation.68 

3.4.3 Öppna data 
Aktuella steg mot att öka öppenheten i regeringen, särskilt de som fokuserar på öppna data, har 
potential att bredda yrkesroll för arkivarien. ”Öppna data genom arkivet”, en studie i Stockholms stad 
som bedrivs inom InterPARES projektet Trust in Digital Records in and Increasingly Networked 
World (ITrust) har funnit ett behov av att se till att termer som vanligen används är definierade och 
accepterade av alla yrken och aktörer som är inblandade, eftersom det finns belägg för att olika aktörer 
kan fästa olika betydelser till vanlig terminologi. Men studien fann en stark politisk vilja att placera 
arkivet och arkivariers sakkunskap i centrum av stadens strategier för öppna datahantering.69 
 
3.5 Teoretiska utgångspunkter  

3.5.1 GOINFO och Jay Atherton 
CEDIF-gruppens tidigare forskning i projektet God Informationsförvaltning (GOINFO) ledde till en 
modell för Informationsförsörjnings olika faser, utvecklad av Göran Samuelsson, som representerar 
informationsflödet inom en organisation – från arbetsprocessen där informationen skapas, genom hela 
arbetsflödet och slutligen in i arkivet när ärendet avslutas. 
 
 
 

                                                        
67	  Mäkinen	  2013a,	  s.	  395	  
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Figur 5: Informationsförsörjningens olika faser 

Denna modell är en mer detaljerad version av livscykel-modellen som redovisats av Jay Atherton och 
som är anpassad till arbetsflöden och arkivstrategier som förekommer i svenska offentliga 
organisationer. Redan Atherton betonade att den anglosachsiska uppdelningen i verksamhet och arkiv 
borde ha samma mål: 
 ”The professions of records management and archives, while distinct, surely are working towards the 
same objective: the effective management of recorded information through all stages of the continuum, 
from creation to disposal.”  
 
I sin ursprungliga text nämnde han en version där det fanns åtta stadier och som delades in två delar – 
aktiva och inaktiva. De första fyra var tillkomst/skapande, klassificering, användande samt 
gallring/överföring till arkivet.70 Den andra delen som var tillägnad arkivet handlade om urval, 
beskrivning, bevarande och tillgängliggörande för forskning. Atherton var dock helt övertygad om att 
den traditionella uppdelningen mellan verksamhet och arkiv måste upphöra och förespråkade en 
enklare modell med fyra delar som enligt honom mer påtagligt skulle fånga helheten: 
 
” I believe we should replace the life cycle with a simpler, more unified model consisting of four 
rather than eight stages, and reflecting the pattern of a continuum, rather than a cycle.”71  
 
Hans modell har likheter med den modell vi har arbetat med i projekt som GOINFO, där hans första 
två steg handlar om information som fångas eller skapas i någon form av verksamhetssystem där det 
också klassificeras. Därefter vill han ha ett steg som strukturerade och organiserade informationen. 
Slutligen var han inte övertygad om att information behövde föras över i en speciell arkivlösning, utan 
bevarande och tillhandahållande kunde ske från verksamhetssystemet, någon form av ”mellanarkiv” 

                                                        
70	  Jay	  Atherton	  1985	  s	  44.	  Dessa	  åtta	  delar	  var	  inte	  egentligen	  hans	  indelning	  utan	  det	  var	  National	  Arkivet	  i	  
USA	  –NARA	  och	  Stadsarkivet	  i	  	  Ottawa	  som	  hade	  myntat	  begreppet	  "life-‐cycle"	  för	  att	  beskriva	  relationen	  
mellan	  verksamhet	  och	  arkiv.	  	  
71	  Jay	  Atherton	  1985	  s	  48	  
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eller ett mer formellt slutarkiv – det viktiga vara att informationen kunde tillhandahållas. Alla hans 
fyra steg interagerar med varandra och  
 
”… forming a continuum in which both records managers and archivists are involved, to varying 
degrees, in the ongoing management of recorded information. Reflecting the pattern of a continuum, 
rather than a cycle.”72  

Livscykelmodellen stämmer också väl överens med planeringscykler för projektledning som ofta 
används för att planera och genomföra IT-projekt, där ett projekt antas ha tydliga start- och 
slutpunkter. Den beskriver också den process som observerats i vår forskning inom flera svenska 
myndigheter och organisationer, och sammanfaller med den modell som används av Riksarkivet i e-
ARD-projektet. I OAIS-modellen skapas från verksamhetens informationsflöde en SIP (Submission 
Information Package) för bevarande i arkivet.73  I samband med mottagandet i arkivet, omvandlas 
detta till en AIP (Archival Information Package).  

Vad som saknas men som Athertons modell lämnar visst utrymme för är ett kontinuum som även 
innefattar återanvändning av data och dokument i nya sammanhang. Behovet av sådan återvinning 
växer snabbt i Data Warehouse- och Big Data-miljöer som kännetecknas av att man arbetar med 
existerande och ny information som råvaror för nya tjänster och produkter. 

3.5.2 OAIS-modellen för e-arkivering 
OAIS – Open Archives Information System74 - tillhandahåller en uppsättning grundfunktioner för 
arkivering, arkivförvaltning och tillgängliggörande/återvinning av lagrad arkivinformation. De 
viktigaste av dessa är Ingest (funktioner och tjänster för mottagande av informationspaket), Archival 
storage, Data management, Administration, Access och Preservation planning. Rörelserna i ett OAIS-
anpassat arkivlager bestäms i första hand av inkommande elektroniska leveranspaket, SIP (Submission 
Information Package) och elektroniska paket för utlämnande av information, DIP (Dissemination 
Information Package). En SIP innefattar data, tillhörande metadata samt data som redovisar SIP-ens 
innehåll. I Riksarkivets eARD-projekt pågår arbete för att skapa standardiserade SIP-ar som kan 
användas av alla intresserade. Dessa byggs kring gemensamma informationstyper kopplade till 
specifika verksamheter - t ex personal, ekonomiadministration, barnomsorg, bygglov – utan hänsyn till 
i vilka produktionssystem handlingarna producerats och lagrats.    
 
OAIS-modellen kan användas i alla miljöer där elektroniska handlingar behöver överföras på ett 
ordnat sätt. Dess sekventiella natur gör att den normalt förknippas med ett records lifecycle-beteende 
och därmed inte attraherar dem som vill utveckla förvaltningsmodeller baserade på records continuum.    
 
Adrian Cunningham noterar att: 
“The problem with the OAIS model is that it assumes that submission information packages are out 
there, and that they simply have to be found, described and ingested into our digital repositories.75” 
Foscarini och Oliver (2012) påpekar också att ”current preservation frameworks such as the OAIS 
take for granted but ignore the nuances of specific socio-cultural conditions of records creation and 
use. The consequences of this neglect could be one factor in the less than satisfactory outcomes 
experienced by the pioneers of digital archives” 76  Cunningham framhåller också att:  

                                                        
72	  Jay	  Atherton	  1985	  s	  48	  
73	  ISO14721:	  2012	  
74	  SS-‐ISO	  14721	  
75	  Adrian	  Cunningham	  2007,	  s.	  3	  
76	  Foscarini	  och	  Oliver	  2012	  	  	  
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”…the OAIS model makes no attempt to address what is probably the biggest single challenge facing 
digital archivists. If digital curation is to be successful it has to include intervention in the creation 
and management of digital information”. .”77  
 
Andra linjära modeller, som exempelvis Business-Driven Recordkeeping Model och Chain of 
Preservation Model utvecklade av arkivarier i forskningsprojektet InterPARES 2, kritiseras av 
Foscarini et al. (2013, s.5) som relativt konservativa, och eventuellt endast tillämpbara i traditionella 
verksamheter/myndigheter. De noterar att dessa modeller kan ”ha svårt att redogöra för mer 
dynamiska och instabila arbetsplatser ” och att de ”knappast är tillämpbara på dåligt definierade 
problem, som de flesta av de problem som informationsspecialister möter tenderar att vara”. 
Cunningham påtalade redan 2007 att erfarenheter från Australien visade att de flesta organisationer har 
svårt att ge ett vettigt svar på frågan “… vad för digitala handlingar de har, hur de hanteras och hur 
länge de måste bevaras... de kan kanske tala om hur mycket data de har, men de kommer inte att 
kunna tala om hur många handlingar de har, vad för handlingar dessa är, och hur viktiga eller 
oviktiga de eventuellt är”. 78 
 
Det behövs en teoretisk modell som också redogör för de samhälleliga kraven för skapande av 
handlingar och information samt hur de fångas, och deras fortlöpande dokumentation och hantering. 
Dessutom finns det nu ett stort behov av att redovisa tillgång till arkiv, återanvändning av 
informationen i arkivet. Anneli Sundqvists forskning (2009) visade att arkivet har en mängd olika 
användare, som har också har flera olika syften med sina informationssökningar. Det finns inte stöd 
för den traditionella uppfattningen att arkiven är till för historiker och historisk forskning.79  
 
På senare tid har arkiven också uppmärksammats som en lagringsplats för stora informationstillgångar 
och inte minst de som har skapats av den offentliga sektorn och som måste göras tillgänglig för 
återanvändning. Även om OAIS-modellen tillhandahåller en DIP (Dissemination Information 
Package), har det forskats lite på denna tillgängliggörande aspekten i OAIS-processen, dvs hur får man 
tillgång till tillförlitlig, meningsfull information ur arkivet. OAIS-modellen i sig omfattar inte analyser 
av företagens och samhällets behov av tillförlitlig information från arkivet.   
 

3.5.3 Records continuum 
Den teoretiska modell som är mest anpassad till de förhållanden och arbetsvillkor som sammanfattas i 
begreppet ”informationsförvaltning” är Records continuum-modellen 80. Bärande element i denna 
modell är ”the non-custodial approach” – handlingarnas fysiska placering bedöms som underordnad – 
och upphävandet av dikotomin mellan records management och archives management.81  Hos t ex 
amerikanen David Bearman82 utvecklades dessa saker mer systematiskt under 1990-talet och 
influerade då även den australiensiska arkivprofessionen. Den mest omfattande teoretiska modell som 
finns tillgänglig för detta ändamål, som CEDIF-gruppen kommer att använda som analytiskt fokus för 
forskning som utgår från denna rapport, är Records continuum model83. Följande presentation Records 
continuum model är baserad på den som finns i Kallberg (2013), och där modellen ”utgör en viktig 
ram för att kunna studera arkivering utifrån ett helhetsperspektiv”. 
 

                                                        
77	  Cunningham	  2007,	  s.	  3	  
78	  Cunningham	  2007	  
79	  Sundqvist,	  2009	  
80	  Upward,	  1996;	  1997	  
81	  Tom	  Sahlén,	  Det	  globala	  minnet…	  sid	  333ff.	  	  
82	  Bearman,	  1992;1993	  
83	  Upward,	  1996;	  1997	  
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Modellen stöder en ”serie aktiviteter” som syftar till att se till att handlingar fångas och bevaras över 
tid och därigenom tjäna flera syften 84. I motsats till livscykeltänkande, möjliggör Records continuum 
model en helhetssyn på arkivering, som inte bara tjänar den skapande organisationens 
verksamhetsbehov utan samtliga samhälleliga syften för att skapa, fånga, hantera, ge tillgång till 
handlingar och för deras återanvändning. När kontinuummodellen tillämpas spelar det ingen roll var 
handlingarna finns, istället är det handlingen i sig själv som är föremål för fokus. Därför kan modellen 
användas som ett dynamiskt verktyg och en metod för interpretativt tänkande85. 
 
CEDIF-gruppen ansluter sig i huvudsak till denna förvaltningsmodell. Följande presentation av 
Records continuum- modellen är baserad på den som finns i Kallberg (2013); den utgör där en  
”… en viktig ram för att kunna studera arkivering utifrån ett helhetsperspektiv.”   
 

  
 
Figur 6: Kontinuummodellen86  

 
Modellen ovan delar in arkivering i fyra dimensioner: skapa, fånga, organisera, och pluralisera. Vad 
dimensionerna omfattar beskrivs i följande:   
 

• Den första dimensionen – skapa – omfattar de aktörer som utför handlingen, exempelvis tar 
ett beslut, de faktiska handlingarna, de dokument som registrerar handlingarna, och spåret, 
representationen av handlingarna. Denna dimension omfattar dokument, databaser och andra 
skivbärande mediers format och struktur samt egenskaper som flexibilitet och beständighet.  

• Den andra dimensionen – fånga – representerar arkivsystem som fångar handlingar i sitt 
sammanhang på ett sätt som stöder deras förmåga att fungera som bevis för samhälls- och 
affärsverksamhet. Processer behövs för att fånga dokument i fasta former eller som möjliggör 
att de kan återges i ”ursprunglig” form framåt i tiden. Instrument som exempelvis metadata 
om deras verksamhet och samhälleliga sammanhang är viktiga. 

• Den tredje dimensionen – organisera – syftar till inrättning av arkiveringsprocesser, t.ex. det 
sätt på vilket en organisation definierar sin arkiveringsordning och därigenom upprättas 
arkivet som ett minne av affärsverksamhet. Detta inkluderar organisationsomfattande 

                                                        
84	  Cumming,	  2010,	  s.	  42	  
85	  Reed,	  2005	  
86	  Upward,	  2005,	  s.123	  
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perspektiv eller berörda aktörers intressen och tillgång samt användning av de handlingar som 
skapats och fångats. Detta omfattar system som etablerar organisatorisk konnektivitet, 
exempelvis intranät. 

• Den fjärde dimensionen – pluralisera – representeras av det sätt på vilket verksamheten förs 
in ett omfattande ramverk för att tillhandahålla ett minne. T.ex. tillgång till och användning av 
handlingar av en betydligt större publik och utanför organisationsgränser87. Samtidigt anger 
syftet på överförbarhetsaxeln i den fjärde dimensionen samhällsmandat för att skapa 
handlingar, hantera dem och göra dem tillgängliga. 
 

Som Upward ser det, visar kontinuummodellen att dimensionerna delas av fyra axlar som 
representerar:  

 
• Arkivering – med koordinater för dokumentet, handlingen, arkivet och arkiven. 
• Bevis  – spår efter handlingar, beviset handlingar kan utgöra och deras roll för hågkomst. 
• Överföringar – med handlingens koordinater, aktiviteter, funktioner och syften med 

arkiveringen. 
• Identitet – som representerar aktören, organisationen och det sätt på vilket deras identitet 

institutionaliseras genom ett bredare samhälleligt erkännande88. 

Eftersom dimensionerna och axlarna är numrerade 1–4, kan man lätt uppfatta kontinuum-modellen 
som linjär. Men det är viktigt att inte vilseledas av detta. Som framgår av Cumming, representerar 
modellen inte en process eller en ”tidsbunden verklighet”. Den är snarare är en representation av ett 
helhetsperspektiv på arkivering, som inkluderar samtliga perspektiv89. Ursprungligen användes 
uttrycket ”rytm” för att beskriva kontinuitet, men under många år har uttrycket ”dimension” varit det 
som huvudsakligen använts i beskrivningen. Dimensionerna skapa-fånga-organisera-pluralisera 
representerar ” Information processing continuum”90. Tabell 4 visar kontinuummodellens dimensioner 
och axlar utan nummer. 

 
Tabell 1   Kontinuummodellen91 

Kontinuum Skapa Fånga Organisera Pluralisera 
Bevis- 
egenskaper 

Spåra Bevis Företags/individellt 
minne 

Kollektivt 
minne  

Överförings- 
egenskaper 

Överföra Aktivitet Funktion Syfte 

Identitet Aktör Arbetsenhet Organisation Institution 
Innehåller 
arkivering  

[Arkiv] 
dokument 

Handling(ar) Arkiv Arkiv 

 
 
Forskningen kommer också att använda den analysmodell som utvecklats av Maria Kallberg i hennes 
forskning i GOINFO-projektet. I likhet med Kallbergs (2013) forskning, kommer de legala, politiska 
och arbetsplatsarenor som presenteras i hennes modell användas för att analysera information om 
kunskap och medvetenhet om krav och ansvar för att bevara och hantera handlingar och arkiv hos 
olika yrkesgrupper såväl som andra grupper, som till exempel politiker och beslutsfattare. 
 
 

                                                        
87	  Cumming, 2010, s. 48; McKemmish, 2001, s. 352; Upward & McKemmish 2006, ss. 222-223	  
88	  Cumming, 2010, s. 48	  
89	  Cumming,	  2010,	  s.	  48	  
90	  Upward	  &	  McKemmish,	  2006,	  s.	  222	  
91	  Upward	  &	  McKemmish,	  2006,	  s.	  225	  
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Figur 7: Analysmodell92 

 
I själva verket tror vi att myndigheternas och företagens administrativa miljöer innehåller både 
kontinuumorienterade och livscykliska flöden. Tillsammans möjliggör dessa modeller en 
mångfacetterad teoretisk analys av data som samlats in i olika projekt:  
  

1. Records continuum model (RCM) kommer att användas för att identifiera samhälleliga och 
legala syften och nytta med arkivering, samt för att skapa en karta som ger en helhetssyn på 
funktioner, processer, handlingar och aktörer i de processer som studeras. Eftersom modellen 
ger ett helhetsperspektiv kommer den att främja analys av kraven på att sprida fullständiga, 
autentiska och tillförlitliga handlingar för användning, återanvändning och för att den 
information som de innehåller ska kunna användas till nya ändamål. 
 

2. GOINFO:s modell för informationsflödet kommer att användas för att analysera och beskriva 
informationsflöden i olika verksamheter.  Observera att även om denna modell beskriver ett 
enda, linjärt flöde och Records continuum model inte är linjär utesluter de två modellerna inte 
varandra. De olika faserna i GOINFO-modellen kan kopplas till RCM när en helhetssyn 
behövs.  
 

3. Analysmodellen kan användas för att analysera viktiga aktörers medvetenhet om samhälleliga, 
legala och politiska drivkrafter för arkivering, deras förståelse av de kompetenser och resurser 
som behövs, och deras förståelse för samarbete och samverkan mellan olika yrken och andra 
aktörer som behövs för att uppnå fullständiga, autentiska och tillförlitliga och användbara 
handlingar i arkivet.	  

                                                        
92	  Kallberg	  2013	  
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3.6 Sammanfattning och positionsbestämning 

Den forskning som presenterats i detta kapitel understryker vikten av att producenter och ägare av 
information förmår hantera denna på kort och lång sikt så att verksamheter och samhälle kan dra nytta 
av de samlade informationstillgångarna.  
 
Det samhälleliga perspektivet är ett informationsförsörjande perspektiv där nyttan med den bevarade 
informationen framträder. Denna nytta kan gälla myndigheten, företaget, organisationen eller 
privatpersonen, av skäl som har att göra med myndighetsutövning, affärsverksamhet, forskning eller 
rätten till insyn. Nyttan med bevarad information formuleras alltid på ett samhälleligt plan. Den 
digitala förändring som pågår sedan några decennier drivs med stora förhoppningar om att kunna 
förstärka samhällets informationsförsörjning på ett sätt som främjar nya tjänster, ökad kvalitet, tillväxt 
med mera men även ökad transparens för den enskilde. Detta perspektiv ligger även till grund för e-
delegationens arbete, för EU:s PSI-direktiv och för vår digitala agenda.  
 
Som redan framhållits är en god informationsförsörjning dock kraftigt beroende av att den 
underliggande informationsförvaltningen bedrivs med långsiktighet och hög kvalitet. Det digitala 
samhällets ökade krav på det informationslager som befinner sig i levande organisationers databaser 
och i arkivens vilande datamiljöer kan inte tillgodoses om åtgärder för en förbättrad 
informationsförvaltning inte kommer till stånd. Från CEDIF:s sida är det därför självklart dels att 
informationsförvaltningen och informationsförsörjningen betraktar informationslagret ur olika 
perspektiv, dels att perspektiven bör renodlas och kopplas till de professioner vi utövar.93 
 

                                                        
93	  Se	  även	  avsnitt	  2.4	  och	  8.	  
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4 INFORMATIONSFÖRVALTNINGENS BESTÅNDSDELAR 

I kap 2 beskrev vi en kontinuum-orienterad informationsförvaltning med de funktioner som framgår 
av grafen nedan. De fem huvudfunktionerna kan förefalla ”analoga” men beskriver i själv verket både 
analoga och digitala flöden. Skillnaden mellan dessa är att det digitala flödet inte rör sig en enda gång 
i ett varv medsols utan förhåller sig till alla funktioner parallellt och ibland vid upprepade tillfällen. 
 
Indelningen är ett första försök att strukturera både den informationsförvaltning som pågått och pågår. 
Tänkbara framtida scenarier där verksamheten inte bara använder egen skapad data/information utan 
även hämtar in rådata med främmande kontext och proveniens kommer kräva kompletteringar där 
organisation kan foga datan till sitt eget system, t ex genom att lägga till egen metadata samt 
omhänderta informationen enligt regler i gällande styrdokument. Stegen i modellen bygger i stort på 
de livscykel-modeller vi redogör för i kapitel 3 men den följer också i stort de olika steg i en 
traditionellt ärendeflöde och har stor likheter finns med funktioner och tankarna bakom ett Enterprise 
Content Management (ECM) system.94 
 
 
 

 
Figur 8: Informationsförvaltningen och dess olika delfunktioner i ett kontinuum. 

4.1 Ledning & styrning 

Förvaltning av verksamhetsinformation förutsätter organisering och samordning av flera funktioner. 
Organisationen kan behöva en särskild ledning för detta och styrdokument i form av policy, ramverk 
och mål. Allt fler organisationer utvecklar nu s k Ledningssystem för sin verksamhetsinformation 
(LVI) i enlighet med standarden SS-ISO 30300 – en motsvarighet till de ledningssystem som tillämpas 
för informationssäkerhet, systemförvaltning, miljö etc.  Syftet med att införa ett LVI är att 
åstadkomma en systematisk hantering av verksamhetsinformation som främjar effektivitet och som 
verifierar organisationens aktiviteter - till stöd för affärsbeslut och efterföljande aktiviteter och som 
garanti för att organisationen kan ansvara inför nuvarande och framtida intressenter. Detta syfte 
uppnås enligt SS-ISO 30300 när den verksamhetsinformation som skapas uppfyller kraven på 
tillförlitlighet, äkthet, fullständighet och användbarhet. I en myndighetsorganisation bör självklart LVI 
även anpassas till krav i Arkivlagen som bl a innefattar myndighetsinspektion. Informations-
förvaltningens ledningsfunktion arbetar med delvis strategiska frågor som rör verksamhetens 

                                                        
94	  Se	  t.ex	  AIIM,	  IG	  
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organisering och bör av det skälet arbeta i en miljö och på en nivå som underlättar samarbete med 
arkitektur, systemförvaltning och informationssäkerhet.  
 
4.2  Dokumentation 

De regler för elektronisk dokumenthantering som ställs upp i internationella standarder och i de 
författningar som reglerar svenska myndigheter innebär att organisationen i förväg värderar vilken 
verksamhetsinformation som ska upprättas och hur denna information ska hanteras i alla moment fram 
till e-arkivering och långtidsförvaring.95 

4.2.1 Ledningsfunktion 
Det är en viktig ledningsuppgift att bedöma dokumentationsbehovet, både till omfång och kvalitet.  
Dokumentationsplaneringen underlättas om organisationen har en verksamhetsanalys som beskriver 
uppdrag, verksamheter och processer och som kan bilda struktur för en plan över dokumentationen -  
dokumentationsplanen. Ett aktivt och systematiskt förhållande till dokumentationen förutsätter att 
ledningen bedömer de risker som är förknippade med obefintlig eller bristfällig dokumentation. 
Riskanalys och informationsklassning kan därför betraktas som moment i planeringen av 
dokumentationen. I en dokumentationsplan kan man beskrivs vilka dokument/data som ska 
förekomma, på vilket medium de ska upprättas m m samt hur de ska hanteras. Detta arbete måste 
också synkroniseras med masterdata hantering om organisation arbetar med detta.  
 
Anskaffning och implementering av systemstöd är en viktigt moment i planering av dokumentationen. 
Det bör inte ske isolerat utan kopplat till behov som beskrivs av processansvariga. Enligt RAFS 
2009:1 kap 3 ska en myndighet redan i samband med planering och systeminförande ange format för 
bevarande, tidunkter m m för arkivering, uppgifter om lagrad data, uppgifter om databärare m m. 
Myndigheten ska även ta ställning tll bevarande och gallring av elektroniska handlingar. 

4.2.2 Verksamhet 
Dokumentationen innebär att dokument och data inhämtas, emottas eller produceras. I offentlig miljö 
resulterar detta i verksamhetsinformation i form av arbetshandlingar och allmänna handlingar. Utanför 
den offentliga sektorn finns inte denna uppdelning, där talar vi enbart om verksamhetsinformation.  
Dokumentationsaktiviteten utförs oftast i ett verksamhetssystem men kan även ske i öppen miljö för 
ordbehandling eller annan slags dokumentation. 
    
4.3 Registrering/Registratur96 

För att data och dokument ska kunna återsökas och användas som bevis om åtgärder och beslut krävs 
ett de förses med olika slag av metadata. Den traditionella registraturen hanterar ankomstregistrering 
och registrering av diarieförda ärenden. Metadatascheman i form av diarieplaner placerar ärendet i ett 
verksamhetsmässigt eller ämnesmässigt sammanhang. Sådana planer har i myndighetssfären ofta 
                                                        
95 Exempel	  på	  Styrdokument	  	  
Krav	  på	  handlingarnas	  organisering	  finns	  i	  Offentlighets-‐	  och	  sekretesslagen,	  4	  kap.	  
Funktioner	  i	  dokumenthanteringen	  beskrivs	  i	  ISO	  30300	  och	  ISO	  15489.	  	  
ISO	  30300,	  Ledningssystem	  för	  verksamhetsinformation,	  handlar	  om	  ledningens	  ansvar	  på	  
dokumenthanteringens	  område.	  
RA-‐FS	  2008:4	  innehåller	  föreskrifter	  om	  verksamhetsanalys	  och	  processkartläggning.	  
RA-‐FS	  2009:1	  innehåller	  bl	  a	  föreskrifter	  om	  	  
·∙	  Kap	  3	  Strategi	  för	  bevarande	  
·∙	  Kap	  5	  Dokumentation	  av	  elektroniska	  handlingar	  
·∙	  Kap	  6	  Informationssäkerhet	  med	  avseende	  på	  elektroniska	  handlingar	   
96 Styrdokument:	  
Offentlighets-‐	  och	  sekretesslag,	  5	  kap	  
PUL	  	  
SS-‐ISO	  23081,	  Dokumentation	  -‐Dokumenthantering	  -‐	  Metadata	  för	  dokumentation	  
Klassificeringsschema	  enl	  RA-‐FS	  2008:4 
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distrubuerats från centralt håll men i den digitaliserade förvaltningen har dessa alltmer kommit ur bruk 
och ersatts av lokal klassificering eller ren fritextsökning. I diarierna registreras även annan metadata 
som rör organisationen, korrespondenter, ärendets behandling m m. Andra metadata kan gälla 
specifika verksamhetsobjekt (socialtjkänstens klienter, fastighetsförsörjningens lokaler etc) och kan då 
vara kopplade till de system som används för dessa objekt.  
 
I den framväxande e-förvaltningen där metadatans kvalitet i hög grad bestämmer kvalitén på hela 
informationslagret tror vi att det behövs en sammanhållen registrering/registratur med mer strategiska 
uppgifter än de som traditionellt handlagts. Diarieplaner (metadata för ärendehantering), 
klassificeringsscheman och andra typer av metadatakataloger är exempel på instrument som bör 
hanteras av denna. 

4.3.1 Ledningsfunktion 
En viktig uppgift för registraturen är att svara för kontinuerlig uppdatering av organisationens 
metadatascheman, en annan att långsiktigt förvalta upphörda delar så att spårbarhet till äldre 
verksamhetsinformation kan upprätthållas. Eftersom registraturen förvaltar en viktig nyckel både till 
aktuella dokument och arkiv behöver arkivariekompetensen vara närvarande, men det krävs även 
samverkan med t ex verksamhetsarkitekter och IT-strateger. Policys och regler för integritetsskydd och 
utlämnande av (allmänna) handlingar bör vara ledningsfrågor. 

4.3.2 Verksamhet 
Den daglig hanteringen börjar med en formell ankomstregistrering enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Därefter fördelas det och påförs i olika former av verksamheten en klassificering av 
ärenden, objekt och annan verksamhetsinformation. Klassificering är kopplad till specifika sektorer 
som påför sin egen i bästa fall standardiserad metadata kopplad till t ex hälso- och sjukvård.  
Merparten av den elektroniska dokumentationen infångas/produceras i själva verket i specifika 
verksamhetssystem och får där delvis automtiskt, delvis manuellt de attribut (metadata) som gör 
verksamhetsinformationen sökbar.  
 
4.4 Dokumenthantering 

Dokumenthanteringen innehåller alla åtgärder under och  efter dokumentens aktiv fas, från det att 
dokumentet/uppgiften upprättats och registrerats till arkivering. Den absoluta merparten av denna 
hantering sker som administrativa led i en rutinmässig verksamheten. Systemförvaltningen svarar för 
lagring av och åtkomst till alla elektroniska dokument och data. Den kan vara verksamhetsnära eller 
teknisk. Vi ser den verksamhetsnära systemförvaltningen som en central del av den 
dokumenthanterande funktionen. 

4.4.1 Ledningsfunktion  
Den som ansvarar för dokumenthanteringsfrågor i egenskap av records manager eller arkivarie, 
dokumentstrateg etc. kan använda dokumentplanen som instrument för kontroll och uppföljning av 
den löpande dokumenthanteringen. I myndighetsorganisationer kan detta kopplas till inspektioner och 
årliga kontroller. 

4.4.2 Verksamhet 
• systemutveckling, systemdrift, systemavveckling 
• format- och mediebyte 
• kopiering, lagring, tilläggsregistrering, remittering, spridning, publicering, gallring  



46 
 

 

4.5 Arkivering97 

Överföring av handlingar, data och metadata till långtidsförvaring i e-arkiv innebär att ansvaret lämnar 
den verksamhet där handlingarna infångades/skapades. Både för avlämnare och mottagare krävs då en 
reglerad hantering som kan granskas i efterhand. Elektroniska handlingar ur verksamhetssystem 
behöver ofta åtgärdas - t ex konverteras till annat format - för att kunna långtidslagras. 
Arkiveringsfunktionen bör utvecklas på ett sätt som motsvarar standarden OAIS. Arkivering kan även 
vara ett förfarande där avsikten inte är att avhända sig inaktuell information, snarare att säkra ännu 
aktuell verksamhetsinformation genom att föra den till en miljö där den hanteras på visst sätt. Sådan 
mer ”kortsiktig” e-arkivering kan benämnas "mellanarkiv" och i vissa fall handla om hundratals år 
innan slutleverans sker. 

4.5.1 Ledningsfunktion 
Hanterar den övergripande planeringen för arkivering.  
Hantering av strategi för bevarande enligt RAFS 2009:1 kap 3. 

4.5.2 Verksamhet 
Åtgärder för överföring till elektroniskt mellanarkiv eller system för bevarande (slutarkiv). 
Åtgärderna kan innefatta migrering till godkänt slutformat, kontroll av format,  kontroll av metadata, 
godkänande av e-signaturer m m. 
 
Ingest: funktioner och tjänster för att ta emot informationspaket från arkivbildare samt att förbereda 
dem för lagring och hantering i e-arkivet. 
 
SIP: Upprättande av Submission Information Package för leveraner till e-arkivet. Som redan framgått 
har Riksarkivet under 2011-2014 ansvarat för eARD-projektet med uppgift att utveckla, testa och 
förvalta förvaltningsgemensamma specifikationer inom e-arkivområdet. Dessa FGS:er beskriver krav 
på märkning och paketering av information från verksamhetssystem för leverans till ett e-arkiv. 
Mycket talar för att FGS:erna även kommer att användas för säkra leveranser mellan olika arkiv och 
mellan olika system.98 
 
4.6 Arkivförvaltning99 

Arkivförvaltningen innefattar dels traditionell förvaring och vård av analoga handlingar,  
dels den mer aktiva hantering som krävs för att elektroniska handlingar ska kunna bevaras i autentiskt 
skick och återanvändas.  Konvertering, systemmigrering, metadatahantering, åtgärder för tillgänglighet 
m m är återkommande åtgärder i en långsiktig e-arkivmiljö. För den elektroniska arkivmiljön gäller  
dessutom att förvaringen rent fysiskt ofta är distribuerad till olika platser, möjligen även outsourcad 
som molntjänst.  
Långtidsförvaring i e-arkiv måste organiseras så att den motsvarar OAIS.  

4.6.1 Ledningsfunktion 
Strategi för bevarande enligt RAFS 2009:1 kap 3 samt Management funktionen i OAIS modellen 

                                                        
97	  Styrdokument:	  
Krav	  på	  e-‐arkiv	  enl	  RA-‐FS	  2009:1-‐2	  
Arivlagen	  
Bokföringslagen	  
98	  riksarkivet.se/fgs-‐earkiv	  
99	  Styrdokument;	  
Krav	  på	  e-‐arkiv	  enl	  RA-‐FS	  2009:1	  kap	  3-‐4	  
Krav	  på	  arkivredovisning	  enl	  RA-‐FS	  2008:4	  	  
OAIS-‐modellen	  (SS-‐ISO	  14	  721)	  
Arkivlagen	  
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4.6.2 Verksamhet 
Aktiviteter enligt OAIS: 

• Upprättande av Archival Information Package AIP), för informationslagring 
• Archival Storage, tjänster och funktioner för lagring. 
• Data Management, tjänster och funktioner för att skapa, underhålla och inhämta beskrivande 

informationen som lagrats i e-arkivet så att informationen kan vara tillgänglig under en längre 
tid. 

• Administration, tjänster och funktioner för övergripande underhåll av e-arkivet. 
• Access, tjänster och funktioner som underlättar återsökning i e-arkivet 
• Preservation Planning, tjänster och funktioner för övervakning av arkivets externa miljö m m. 
• Åtgärder för tillgängliggörande inkl Dissemination Information Package (DIP) 
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5 STUDIE OM REGIONENS INFORMATIONSFÖRVALTNING 

5.1 Uppläggning och genomförande 

Vi har i denna del genomfört en empiriska undersökningen via en riktad ingående enkät till 60 
respondenter, varav 50 statliga och kommunala myndigheter samt 10 företag. Enkäten ställer frågor 
rörande vart och ett av de funktionsområden vi identifierat och redogjort för i kapitlet 5. För 
fullständig redovisning av enkätfrågorna se bilaga 1. Syftet med detta upplägg är att redovisa 
frågeställarens uppfattning om de frågor som behandlas, dels undersöka om begrepp och synsätt har 
relevans och fungerar som verklighetsbeskrivning i den praktik som respondenterna representerar. 
Enkätsvaren har därefter analyserat noggrant som underlag för en handlingsplan för en utvecklad 
informationsförvaltning. Förstudien har haft som ambition att undersöka hur olika delar av 
informationsförvaltningen fungerar hos större organisationer i vår region. Enkäten innehåller ett tiotal 
frågor under vart och ett av de områden (funktioner) som vi tidigare redogjort för enligt:  
 

• Ledning 
• Dokumentation 
• Registratur 
• Dokumenthantering 
• Arkivering 
• Arkivförvaltning 

5.1.1 Respondenter och svarsfrekvens 
Enkäten har distribuerats till statliga myndigheter med huvudkontor eller regionkontor i Jämtlands och 
Västernorrlands län, till samtliga kommuner och de båda landstingen i Jämtlands och Västernorrlands 
län samt till de 10 största företagen i området, sett till antalet anställa inom regionen.  Av de 50 
myndighetsorganisationer som mottagit enkäten har 44 svarat. 15 av dessa är ofullständiga eller helt 
blanka. Av övriga 29 består 16 av statliga organisationer, 13 av kommuner och landsting. En av 
kommunerna har lämnat två svar. Två av kommunerna är anonyma. Eftersom de svar som avgivits är 
fullständiga har vi beslutat använda även dessa i vårt fortsatta arbete. Inget av företagen har besvarat 
enkäten.  
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Fig 9: Enkät svarsfrekvens 
 
Huvudfrågorna har genomgående bevarats av 28-29 respondenter. Det framträder inga stora skillnader 
i svarsfrekvens för olika frågor. Följdfrågor som inleds med ”Om ja” eller ”Om nej” samt frågor som 
kräver svar i klartext har dock genomgående en lägre svarsfrekvens. 
 
5.2 Redogörelse för enkätsvar100 

Till varje funktion ovan ställs två övergripande frågor:  
Anser ni att denna funktion fungerar tillfredsställande? 
Är ni beredda att ingå i ett samarbete för att utveckla funktionen? 
 
De efterföljande detaljfrågorna avser att ringa in problemområdena och ge en uppfattning om den 
faktiska situationen hos respondenterna. Flertalet frågor besvaras med ja, nej eller vet ej. 
Genomgående ges även möjlighet att lämna en fri kommentar.  
 
Ledningsfunktionen 0 särbehandlas i viss mån. De övergripande frågor är där följande: 
Anser ni er behöva ett bättre organiserat ledningssystem för verksamhetsinformationen? 
Är ni beredda att ingå i ett samarbete för att utveckla funktionen? 
 
I anslutning till redogörelsen för varje funktion görs en sammanfattande bedömning. 
I avsnitt 9.1 redovisas ett förslag till handlingsplan med detta som underlag. I redogörelsen nedan 
redovisar vi förutom det faktiska siffrorna också ett urval citat från respondenternas svar.  

5.2.1 0 – Ledningssystem för verksamhetsinformation 
Vi har i inledningen av den enkäten som skickts ut en förklaring till ledningsfunktion enligt följande:  
Ledning och styrning enligt SS-ISO 30300 och Arkivlagen. Förvaltning av verksamhetsinformation 
förutsätter organisering och samordning av flera funktioner. Organisationen kan behöva en 
ledning för detta som innefattar policy, ramverk och mål. Allt fler organisationer utvecklar nu så 
kallade Ledningssystem för sin verksamhetsinformation (LVI) i enlighet med standarden SS-ISO 
30300 – en motsvarighet till de ledningssystem som tillämpas för informationssäkerhet, 
systemförvaltning, miljö etc. Syftet med att införa ett LVI är att åstadkomma en systematisk 
hantering av verksamhetsinformation som främjar effektivitet och som verifierar organisationens 
                                                        
100 För	  analys,	  slutsatser	  och	  utvecklingsförslag,	  se	  kap	  6. 
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aktiviteter till stöd för affärsbeslut och efterföljande aktiviteter och som garanti för att 
organisationen kan ansvara inför nuvarande och framtida intressenter. Detta syfte uppnås enligt 
SS-ISO 30300 när den verksamhetsinformation som skapas uppfyller kraven på tillförlitlighet, 
äkthet, fullständighet och användbarhet. I en myndighetsorganisation bör självklart LVI även 
anpassas till krav i Arkivlagen som bland annat innefattar myndighetsinspektion. 
 
Särskilda ledningssystem för verksamhetsinformation enligt ISO 30300/30301finns inte infört på 
särskilt många ställen och frågorna i denna grupp har därför inte varit lätta att besvara.  
 
Mål och policy 
8 av 29 respondenter säger sig ha mål och policy för förvaltningen av sin verksamhetsinformation, 7 
av 27 har strategi och handlingsplan. Det visar sig dock att styrdokumenten för ledningsfunktionen 
kan se mycket olika ut. 
 

”För varje område finns en policy. Den beskriver vad kommunen tycker i frågor som rör 
området.” 
 
”Varje mandatperiod tar den politiska majoriteten fram en eller flera program. Programmen 
beskriver vad politikerna vill fram till nästa val.” 
 
"I kommunen finns ett arkivreglemente som fastställs av kommunfullmäktige" 
 
"Ja, exempelvis i form av en Informationssäkerhetspolicy, men inte på det sätt vi uppfattar 
frågan." 
 
"Vi tillämpar inte SS ISO 30300." 
……………… 
 

Det visar sig också att ledningsfunktionen organiseras på olika nivå i olika organisationer:  
 

"Chefsjurist" 
 
"Vi har arkivansvarig för varje förvaltning" 
 
"På avdelningen verksamhetsstöd" 
 
"Kommunledningsförvaltningen" 
 
"På nivån under landstingsdirektör i centrum för lednings och verksamhetsstöd" 
……………………….. 

Frågor om hur ledningssystemet för verksamhetsinformation förhåller sig till ledningssystemet 
för informationssäkerhet samt till företagsarkitektur och verksamhetsarkitektur  
Dessa frågor har besvarats endast av ett fåtal, men flera har lämnat kommentarer.  
 
Om förhållandet till ledningssystem för informationssäkerhet: 

 
"Förstår inte frågan" 
 
”Målsättning är att dessa ledningssystem ska integreras och/eller "gå hand i hand", men det 
kommer att ta tid att nå dit." 
 
"Det finns inget ledningssystem för informationssäkerhet" 
 
"Påbörjat ett arbete" 
 
"Vi tillämpar inte SS-ISO 30300.” 
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”Det ingår helt” 
……………………. 

 
Om förhållandet till ledningssystem för företagsarkitektur och verksamhetsarkitektur: 
 

"De senare finns inte" 
 
"Förstår inte frågan" 
 
"Tydlig koppling finns men hela modellen är inte etablerad ännu" 
………………….. 

 
Om förhållandet till systemarkitektur och systemförvaltning (t ex enligt pm3)   

 
"Har inte jobbat med de delarna så mycket än men självklart kommer de att måste förhålla sig 
till varandra" 
 
"Etablering av det pågår, IT äger delar av frågan och verksamheten den andra delen" 
………………….. 

Vem äger processkartan, vem äger processen  
 
På frågan vem som äger myndighetens processkarta ( = översikt av samtliga processer) lämnas många 
olika svar: 
 

"Den enda som finns är upprättad av arkivfunktionen" 
 
"Det finns ingen processkarta" 
 
"Om man med äger avser ansvarar så är det ytterst generaldirektören" 
 
"Någon egentlig övergripande processkarta finns ej. Centraldiariefunktionen upprättar 
huvudprocesser för ärendehanteringen."  
 
"Verksamheten äger och ansvarar för sina egna processer … " 
 
"Det finns inga utsedda processägare. Den enda erkända organisationen är landstingets 
linjeorganisation vilket är en traditionell hierarkisk organisation. Inget formellt processansvar 
existerar därmed." 
……………….. 

 
Respondenterna fick även frågan vem som äger resp process ( = procesägare). Även här gavs många 
olika svar: 
 

"Det är inte utrett. Det anses ligga i linjen om ingen processledare är utsedd" 
 
”Registraturen i samarbete med berörda aktörer" 
 
"Det finns inga utsedda processägare. Den enda erkända organisationen är landstingets 
linjeorganisation vilket är entraditionell hierarkisk organisation. Inget formellt processansvar 
existerar därmed." 
 
"Verksamhetsansvarig" 
 
"Respektive enhet äger sina egna ärendeprocesser." 
……………….. 
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Vår reflexion  
Svaren visar att ledningsfrågorna löses på flera olika sätt. Ett genomgående intryck är dock att 
informationsförvaltningen inte är föremål för någon övergripande, organiserad ledning där de olika 
funktionerna hålls samman och där samarbetet med andra aktörer kan utvecklas.  
 
Anser respondenterna att de behöver ett bättre organiserat ledningssystem för 
verksamhetsinformationen? 
17 av 28 har svarat ja, 3 har svarat nej, 8 vet ej. 
Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för utveckling av ett ledningssystem för 
verksamhetsinformation (LVI)? 
11 av 29 svarar ja på frågan, 6 svarar nej, 12 vet ej. 
 
Se vidare avsnitt 6 
 

5.2.2 1 – Dokumentation - Upprättande eller fångst av dokument 
 
Enkätens ingresstexter lyder: 
Upprättande och inhämtande av data och dokument inklusive system och teknik. I en långsiktig 
hantering av elektronisk information måste man redan i förväg bestämma vad som ska dokumenteras 
och hur dokumentationen ska utföras. Din organisation kan ha olika instrument för dessa saker 
verksamhetsanalys, processdokumentation, riskanalys och informationsklassning, 
systemdokumentation. 
Dokumentationen innebär att dokument och data inhämtas, tas emot eller produceras. I offentlig 
miljö resulterar detta i verksamhetsinformation i form av arbetshandlingar och allmänna 
handlingar. Utanför den offentliga sektorn finns inte denna uppdelning, där talar vi enbart om 
verksamhetsinformation. I kvalitetsarbete och andra sammanhang beskriver man vilka 
dokument/data som ska förekomma och hur de ska hanteras. Dokumentationsplanen är ett 
vanligt instrument för detta. Som underlag för beslut om dokumentationen görs ibland riskanalys 
och informationsklassning. Anskaffning och implementering av systemstöd bör baseras på sådana 
bedömningar. Den önskvärda kopplingen mellan uppdrag, verksamhet, systemplattform och 
dokumentation kan försvåras av att systemplattformar är föråldrade. 
 
Anser respondenterna att dokumentationen planeras och leds tillfredsställande? 
14 av 29 svarar ja på denna fråga, 13 svarar nej.   
 
11 av 29 bedömer att de har en heltäckande dokumentation, 17 gör en motsatt bedömning. Hela 27 av 
29  redovisar visserligen att de har dokumentationsplaner men av kommentarerna att döma är kvalitén 
ojämn. 
 

"Endast undantagsvis. Planer för att ta fram dokumenthanteringsplaner finns, men det är i 
skrivande stund osäker vilka resurser ett sådant arbete kommer att få. I dagsläget bedrivs 
arbetet endast efter lokala initiativ med verksamhetens egna ordinarie resurser, med viss 
rådgivning från landstingsarkivarie och ärendesamordnare." 
 
”Ja, och nya under upprättande i form av beskrivningen av myndighetens handlingsslag enl. RA 
FS 2008:4 " 
……………… 

 
10 av 29 svarande bedömer dokumentationsbehovet utifrån en riskanalys och 21 av 28 bygger 
strukturen i sin dokumenthantering så att den kopplar till verksamheter och processer.  
Av kommentarerna framgår dock att processkopplingen uppfattas på olika sätt  
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"Vissa verksamheter behöver mer tid för att kunna bygga upp sin struktur på ett säkert och 
överskådligt sätt." 
 
"Både ja och nej. Kunskapen kring det processorienterade synsättet är inte tillräckligt spridd." 
 
"Speglar verksamheten i form av hantering av analoga handlingar, ej processer" 
 
"Vi börjar i alla fall gå mot det" 
"Klassificeringsstruktur finns enligt RA FS 2008:4, men vilken betydelse den kommer få i 
praktiken är oklart." 
……………….. 

 
och att ansvaret för denna koppling löses olika: 
 

"I dagsläget parallella processkartor, där verksamheten (respektive verksamhetsområde/berörd 
organisatorisk enhet) utvecklar och förvaltar sina processer, medan funktionen för 
dokumentstyrning (arkiv och registratur) ajourhåller arkivredovisningen med tillhörande 
processkarta och informationshanteringsplaner. Den senare ska på sikt ensas mot den förra." 
 
"Registraturen, arkivredogörare" 
 
"Respektive förvaltning" 
 
"Processägaren" 
 
"Verksledningsstaben" 

 
"Den domänansvarige för processerna går årligen igenom processnivåerna 02, inklusive 
beskrivningar. Om förändringsbehov identifieras diskuteras dessa med arkivarien. Arkivarien 
bedömer hur förändringarna kommer att påverka informationsredovisningen. För detta bokar 
arkivarien ett möte årligen med den domänansvarige. Ett beslutsunderlag tas fram av 
domänansvarige och skickar den till GD. Beslutet delges för åtgärd till arkivarien och 
domänansvarige som genomför förändringarna i klassificeringsstrukturen respektive 
beskrivningarna." 
…………….. 

Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för att utveckla organisationens 
dokumentation? 
 
15 av 29 har svarat ja på denna fråga, 5 har svarat nej.  
 
Vår reflexion 
Svaren ger en splittrad bild och det är uppenbart att utvecklingen är ojämn. Vissa lider brist på 
organisering och strategi, andra har planer som dock inte används. Vissa är delvis kvar i en äldre 
analog dokumenthantering, andra redovisar ett modernare synsätt som svarar mot behov i den digitala 
förvaltningen. Svaren visar på samma gång en växande medvetenhet om behovet att modellera 
dokumenthanteringen på verksamhetens struktur; hos någon uttrycks också behov av en genomgående 
arkitektur. 
 
Svaren på denna del av enkäten bör läsas i medvetande om att ”dokumentationen” hittills sällan har 
hanterats som en särskild funktion. Alla organisationer dokumenterar visserligen, ofta enligt rutiner 
eller t o m och sedvänjor som pågått under lång tid, men den bakomliggande riskanalys som förklarar 
varför dokumentationen sker är nästan aldrig dokumenterad och har vanligtvis aldrig utförts annat än 
som en tanke. Inom arkivprofessionen finns en självklar vana vid att hantera de risker som är 
förknippade med dålig dokumenthantering, men den traditionella arkivtjänsten har sällan ifrågasatt att 
eller varför dokument har eller inte har upprättats. De internationella standarder för dokument-
hantering som utvecklats efter 2000 undanröjer dessa begränsningar genom att beskriva både 
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dokumentationen (dokumentens tillkomst) och dokumenthanteringen (hanteringen av existerande 
dokument). I dokumenthanteringsstandarden finns särskilda avsnitt om de risker som är förknippade 
med utebliven eller bristfällig dokumenthantering, om omvänt: nyttan med god dokumenthantering. I 
en digitaliserad informationsförvaltning måste denna riskanalytiska medvetenhet vara närvarande och 
genomsyra hela dokumentationsarbetet. 
 
Se vidare avsnitt 6 

5.2.3 2 – Registratur - Hantering av metadata 
Enkätens ingresstexter lyder: 
Administrering av metadata För att data och elektroniska dokument ska kunna återsökas och 
användas som bevis om åtgärder och beslut krävs att de registreras, det vill säga förses med 
olika slag av metadata. Olika slags registrering skapar olika typer av metadata: 
  

• formell ankomstregistrering enligt offentlighets- och sekretesslagen 
• verksamhetsklassificering av ärenden, objekt och annan verksamhetsinformation 
• organisatorisk klassificering (organisation/enhet/person) 
• klassificering kopplad till specifika sektorer med egen metadata, t ex hälso- och sjukvård 

Mycket tyder på att e-förvaltningens organisation behöver en samordnad registratur för de 
olika metadata som hanteras. 

 
Många organisationer kan behöva en samlad funktion för att hantera och förvalta verksamhetens 
olika metadata. Diarieplaner (metadata för ärendehantering), klassificeringsscheman och andra 
typer av metadatakataloger är exempel på instrument som kan hanteras av denna. 
Anser respondenterna att deras organisering av metadata är tillfredsställande? 
 
12 av 29 har svarat ja på den frågan, 13 har svarat nej. 
 

"Vad ska vi tolka som metadata?" 
 
"Vi har en registratur för pappershandlingar och till viss del e-post" 
 
"Verksamhetsklassificeringen i dokument och ärendehanteringssystemetet är inte 
tillfredsställande. Det beror till stora delar på avsaknaden av ledningssystem. Hanteringen av 
organisationsmetadata har uppmärksammats att den har brister. En omorganisation av denna 
hantering pågår." 
……………… 

 
En av frågorna gäller diarieföringens plats i den formella organisationen. Som väntat återfinns den 
nästan alltid i ett centralt administrativt organ, ibland dock decentraliserad till avdelningsnivå. 
   

"Kärnverksamheten diarieför sina ärenden i respektive (2st) handläggningssystem. 
Registraturen diarieförmyndighetsgemensamma ärenden samt de ärenden i kärnverksamheten 
som ej kan hanteras i handläggningssystemen." 
 
"På varje avdelning" 
 
"Centralt och lokalt" 
 
"Centraliserad i ett kluster inom verksamhetsstöd som är en nationell avdelning" 
……………… 
 

28 av 29 respondenter säger sig registrera i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och 24 av 
29 uppger att de har diarieplaner. Dessa fastställs på olika sätt men påfallande många respondenter 
visar sig ha dessa beslut högt uppe i organisationen. 
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"Chef för dokumentstyrningsfunktionen beredande. Planeringsdirektör beslutande." 
 
"Beslut fattas av den administrativa chefen" 
 
"Fullmäktige." 
 
"Av generaldirektören efter föredragning av chefen för verksamhetsstöd" 
 
"I samarbete med myndigheternas registratorer" 
 
"Av verksledningsstaben som ansvarar för arkivfrågorna" 
…………………… 

 
Flertalet respondenter anger att ärendena i diarieföringen kopplas både till klassificerade processer och 
organisation och person. 21 av 29 registrerar även sektorsspecifik metadata, t ex metadata från 
fastigheter eller vårdmetadata. 
 

"Vårdmetadata registreras i en mängd olika verksamhetssystem inom hälso- och 
sjukvården" 

 
Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för att utveckla registraturen? 
 
12 av 29 har svarat ja, 9 har svarat nej. 
 
Vår reflexion  
De svar vi fått speglar en registratur med hög måluppfyllelse inom det fält som är lagstiftat - 37 av 38 
registrerar i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och 29 av 37 har diarieplaner. 
Diarieföringen har genomgående en central placering och beslut om diarieplaner fattas ofta högt upp i 
organisationen.  I detta ryms i huvudsak en klassisk ärendehanterande funktion för diarieföring av 
allmänna ärenden. Skälet till att vi i enkäten använde termerna ”registratur” och ”metadata” är att vi 
ville komma bort från en snäv uppfattning om metadatahantering som enbart handlar om 
ankomstregistrering och diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den framväxande e-
förvaltningen är beroende av förstklassig information och som bara kan uppnås om den underliggande 
informationsförvaltningen håller hög kvalitet. Vi tror även att en avgörande förutsättning för detta är 
att organisationens metadata hanteras organiserat och att beslut om metadata hanteras som strategiska 
beslut – en central funktion i informationsförvaltningen. Utöver den mer formella metadata som 
registreras enligt offentlighets- och sekretesslagen handlar det om metadata som kopplar dokument 
och ärenden till verksamhetens processer, organisatorisk metadata som beskriver ansvarsförhållanden, 
teknisk metadata som beskriver dokumentet, dess status, förvaringsmiljö etc samt verksamhetsspecifik 
metadata som behövs inom ett visst verksamhetsområde (fastighetsmetadata, metadata i hälso- och 
sjukvård etc). Hur denna funktion är organiserad är tills vidare en underordnad fråga, det avgörande är 
att den är sammanhållen och integrerad och att den utgör en ledningsfråga. Det innebär att eventuella 
initiativ kring masterdata bör integreras i en mer generell metadatastrategi. 
 
Historiskt har myndighetsregistraturen organiserats antingen som en del av det administrativt ledande 
organet eller som en del av den centrala arkiv(erings)funktionen. Båda modellerna har för-  och 
nackdelar. I den digitaliserade förvaltningen där sekventiellt arbete ersätta med ett flöde och där olika 
funktioner arbetar parallellt kan den senare dock vara värd att pröva.  
 
Metadatafrågor betraktas som svåra och adekvata vägledningar för organisationer som vill utveckla en 
fungerande metadatahantering saknas i stort sett. Situationen förbättras inte av att gällande 
internationella standarder för metadata i dokumenthanteringen (ISO 23081) betraktas som 
svårforcerade.    
 
Se vidare avsnitt 6 
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5.2.4 3 – Dokumenthantering - Hantering av upprättade dokument 
 
Enkätens ingresstexter lyder: 
Åtgärder med existerande dokumentation. Dokumenthanteringen innehåller alla åtgärder under 
dokumentets aktiva fas, från dokumentets/uppgiftens upprättande och registrering till arkivering. 
Nästan alla dokument och all data lever sina liv i organisationens olika IT-system och hanteras där 
enligt regler som uppställs av organisationen. Den verksamhetsnära systemförvaltningen är därför en 
central del av dokumenthanteringen. 
 
Uppföljning av dokumenthanteringen kan ske genom uppföljning av dokumentationsplan, utredningar 
om gallring med mera, samt rådgivning och kontroll. Systemförvaltningen svarar för lagring av och 
åtkomst till alla elektroniska dokument och data och är därför en central del av dokumenthanteringen. 
Till denna förvaltning hör systemutveckling, systemdrift och systemavveckling, format- och 
mediebyte, kopiering, lagring med mera. 
 
Anser respondenterna att dokumenthanteringen är ändamålsenlig och organiserad på ett sätt 
som fyller deras behov? 
14 av 28 har svarat ja på denna fråga, lika många har svarat nej.  
 

"Det finns ett flertal brister. Bl a saknas beskrivningar över vilken dokumenthantering som finns 
(dokumentplaner)…... Detta försvårar möjligheten att utöva kontroll och tillsyn. 
Dokumenthanteringen inom hälso- och sjukvården, hanteringen av patientjournaler, brottas 
med stora problem. Ökande dokumentationskrav möts av minskade personalresurser och 
ineffektiva och ålderdomliga rutiner." 
…………….. 

 
20 av 29 respondenter uppger att dokumenthanteringen/dokumentationsplanen följs upp regelbundet.  
Uppföljningen sker på olika sätt    

"Ajourhållningsgrupp med ansvar för förvaltning och utveckling av dokumentationen kring 
dokumenthanteringen. Processansvariga utpekade och rapporterar förändringar i processer 
som behöver dokumenteras. Årliga avstämningar görs." 
"Underlag saknas eller är så bristfälliga att uppföljning inte är möjlig genom granskning av 
dokumentation. Hur en regelbunden tillsyn av arkivmyndigheten skulle kunna genomföras 
håller på att utredas." 
…………….. 

 
… och ansvaret för uppföljningsansvaret ligger på olika nivå i olika organisationer. 

 
"Chefsjurist, registrator" 
"Arkivarien" 
"Representant för arkivmyndighet i samarbete med verksamheten." 
"Registorer och systemansvariga" 
"Informationsförvaltningsfunktionen" 
"Chefen för avdelningen verksamhetsstöd" 
……………… 

 
19 av 29 respondenter anger att de använder standardiserade dokumentformat i sin 
dokumenthantering. Hur man i praktiken lyckas hantera enbart godkända dokumentformat ända till 
arkiveringsmomentet framgår inte, men svaret illustrerar att de rent tekniska frågor om format m m 
som är förknippade med god dokumenthantering och e-arkivering är lättare att lösa än de ”mjuka” 
frågorna.   
 
12 av 29 respondenter svarar ja på frågan om systemförvaltningen hanteras som en del av 
dokumenthanteringen. Denna fråga är svårare.  
 

"Dokumenthantering är en del av systemförvaltningen " 
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"Ja, delvis, vi jobbar med förvaltning enligt PM3" 
"Förstår ej frågan" 

 
15 av 29 anger att systemförvaltarna svarar för systemdokumentation i enlighet med RAFS 2009:1 
 

"IT avdelningen ansvarar för systemdokumentationen, verksamheten ställer krav" 
 
"I den mån någon systemdokumentation upprättas, vilket är mycket osäkert. Inga interna regler 
om systemdokumentation finns" 
…………….. 

 
15 av 30 respondenter har angivit att IT-stödet har en struktur som än anpassad till verksamheter och 
processer. Detta är en av de ”struktur”frågor vi ställer och som egentligen handlar om verksamhetens 
arkitektur.  
 

"Någon har uppskattat att vi har mellan 400 och 1000 IT-stöd, beroende hur man räknar. Hur 
anpassade de är till verksamheten och dess processer torde variera, men det finns nog ingen 
enskild person i vår organisation som har kunskap att svara på frågan." 
 
"I viss mån men mycket kvar att göra" 
………………… 

Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för förbättrad dokumenthantering? 
 
12 av 29 svarar ja, 6 svarar nej.  
 
Vår reflexion  
Dokumenthantering är en funktion med olika delar. Om det existerar en dokumentationsplan då är det 
en viktig uppgift att följa upp och àjourhålla denna plan. Val av fungerande dokumentformat i löpande 
dokumentproduktion är en annan viktig sak. En helt avgörande parameter för dokumenthanteringen är 
dock systemförvaltningen. Vi anser det vara viktigt att systemförvaltningen ses som en del av 
dokumenthanteringen. I linje med detta tror vi att det borde utvecklas ett tydligare beställare-utförare-
förhållande mellan den verksamhet som äger dokumentationen och den som förvaltar denna 
systemmässigt. I en sådan arbetsfördelning är det också självklart att systemförvaltarna t ex svarar för 
systemdokumentation enligt RAFS 2009:1.     
 
De frågor vi ställt har försökt ringa in dessa saker. Svaren visar att ungefär hälften av respondenterna 
har en haltande dokumenthantering samt att förmågan att klara Riksarkivets regelverk eller 
motsvarande är dålig - men att många respondenter å andra sidan ser bristerna och har en god 
uppfattning om i vilken riktning man borde gå. I ett bredare perspektiv handlar dokumenthanteringen 
om att kunna kontrollera verksamhetsinformationen - flödet av den dokumentation som krävs för att 
upprätthålla en verksamhet av hög kvalitet. Kanske bör man då inte stirra sig blind på traditionella 
instrument som dokumentationsplaner och dylikt utan se frågan bredare.  
 
Se vidare avsnitt 6 

5.2.5 4 – Arkivering 
Detta avsnitt handlar om överföring av dokument och data till mellanarkiv eller slutlig arkivering. 
 
Enkätens ingresstexter lyder: 
Överföring av handlingar data och metadata till långtidsförvaring i e-arkiv innebär att ansvaret lämnar 
den verksamhet där handlingarna infångades/skapades. Arkivering kan även vara ett mer kortsiktigt 
förfarande där avsikten är att säkra aktuell verksamhetsinformation i en stabilare miljö, "mellanarkiv". 
 
Oavsett om det handlar om överföring till mellanarkiv eller slutarkivering bör arkiveringen eftersträva 
standarden OAIS. I pågående arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för bland 
annat arkivering av e-diarier tillämpas de grundläggande funktionerna i OAIS-standarden. 
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I ett kortare perspektiv kan organisationen tvingas omhänderta dokument och data från avställda och 
upphörande system som saknar en tillfredsställande arkiveringsfunktion. Förvaltningsåtgärderna måste 
då garantera att information som ska bevaras omhändertas på ett betryggande sätt. Åtgärderna kan 
innefatta migrering till godkänt slutformat, kontroll av metadata, låst slutversion, överföring till server 
med säkrad backup etc. För statlig verksamhet skall detta ske i enlighet med RAFS 2009:1 kap 3. Där 
sägs att där en myndighet redan i samband med planering och systeminförande ska ange format för 
bevarande, tidpunkter m m för arkivering, uppgifter om lagrad data, uppgifter om databärare m m. 
Myndigheten ska även ta ställning till bevarande och gallring av elektroniska handlingar. 
 
Anser respondenterna att de har tillfredsställande rutiner för e-arkivering? 
 
2 av 29 svarar ja, hela 26 svarar nej.  
 

"För de verksamheter där e arkivering förekommer (behöver utökas) finns rutiner. En del av 
dessa ses över men överlag är de tillfredsställande" 
 
"Vi har inget e-arkiv ännu" 
 
"Kommunen har ännu inte infört e-arkivering" 
 
"Införande av E arkiv pågår, då vi sedan föregående år ingår i landstingssamarbetet R7 e- 
arkiv”. 
………………….. 

 
12 av 29 anger att de har en strategi för långsiktigt informationsbevarande - 15 svarar nej. Hela 23 av 
29 har fattat beslut om bevarade och gallring av verksamhetsinformation men endast 10 av 27 har 
beslutat om åtgärder som säkerställer bevarandet...  
 

 "Delvis, arbete pågår" 
 
"Som sagt i det föregående pågår ett arbete med införande av e-arkiv och upprättande av en 
bevarandestrategi. I detta arbete har bl a beslutats om vissa krav (metadatastruktur, format, 
mm) för handlingar som ska arkiveras." 
 
"Delvis, i riktlinjer, men de är inte helt implementerade. Överföring till separat 
bevarandesystem sker ej, säkerställande först och främst i verksamhetssystemet." 
………………………….. 

 
… och endast 8 av 28 anger att de har tagit ställning till framtida sökbehov.    
 

"För varje ny datatyp som avställs till arkivet tas ny datamodell fram, med hänsyn till 
nuvarande och framtida behov av åtkomst." 
 
"Delvis." 
 
"Nej, inte på ett uttalat och dokumenterat sätt som är beslutat." 
 
"En mycket svårtolkad fråga. I de gallringsutredningar vi påbörjat försöker vi naturligtvis ta 
ställning till de framtida sökbehoven. Något generellt ställningstagande finns dock inte." 
…………….. 

 
En intressant fråga är om organisationerna ägnar sig åt kortsiktig arkivering i mellanarkiv eller 
motsvarande i syfte att kvalitetssäkra handlingarna. 17 av 26 svarar ja på detta, men av svaren framgår 
också att man är osäker på ”mellanarkivets” karaktär. 
  



59 
 

 

"E-arkivet är anpassat för långsiktigt bevarande. Övrig hantering av informationen sker i 
verksamhetssystemen." 
 
"Det är en tolkningsfråga vad man vill kalla "mellanarkiv". Vi arkiverar journaler och andra 
handlingar i R7e-arkivs mellanarkiv. Men det är kanske inte det ni syftar på. Vi arkiverar 
skannade journaler och digitala bilder i ett separat system med detta syfte: KIBI Base (KoVIS). 
Röntgenverksamheten har ett särskilt digitalt röntgenarkiv: PACS. Därutöver har journalsystem 
som inte längre använts avställts som "läsdatabaser" i avvaktan på e-arkivering." 
………………… 

 
Endast 5 av 28 respondenter anser sig klara e-arkivering enligt ”ingest”funktionen i OAIS. 
Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för utveckling av arkiveringsfunktionen? 
 
14 av 29 svarar ja på frågan, 4 svarar nej, 11 vet ej. 
 
Vår reflexion  
Endast ett fåtal respondenter anser att de har en fungerande e-arkivering. Även när det gäller strategi 
för informationsbevarande, åtgärder för framtida sökbehov och andra krav som formuleras i RAFS 
2009:1 får man genom respondenternas svar intrycket att mycket återstår att göra.    
 
En omständighet som lyser fram i kommentarerna är att arbete med e-arkivering pågår – delvis i e-
ARD-projektet m fl – och att organisationerna i den processen blivit mer medvetna om de egna 
bristerna.  
 
Hälften av respondenterna arkiverar även av kortsiktiga skäl – för att kvalitetssäkra 
verksamhetsinformation som ännu används. Denna företeelse är intressant och bör stödjas, inte bara 
som ett sätt att förbereda en slutgiltig arkivering utan lika mycket för att höja kvalitén i 
organisationernas dokumentation.  
 
Se vidare avsnitt 6 

5.2.6 5 – Arkivförvaltning 
Åtgärder vid långtidsförvaring i e-arkiv. 
 
Enkätens ingresser lyder: 
Arkivförvaltningen innefattar dels traditionell förvaring och vård av analoga handlingar, dels den mer 
aktiva hantering som krävs för att elektroniska handlingar ska kunna återanvändas. Konvertering, 
systemmigrering, metadatahantering, åtgärder för tillgänglighet m m är återkommande åtgärder i en 
långsiktig e-arkivmiljö. 
 
För arkivförvaltningen rekommenderas de grundläggande funktionerna i OAIS-standarden. 
Myndigheter har även att följa RAFS 2009:1-2. 
 
Anser respondenterna att de har ett e-arkiv som motsvarar RAFS 2009:1-2? 
Endast 3 av 29 svarar ja på denna fråga och 18 av 25 anser att denna funktion behöver en bättre 
organisering.    
 
Endast 7 av 28 tillämpar rutiner för mediekonvertering, systemmigrering m m, endast 8 av 29 har 
etablerade funktioner för sin långsiktiga informationslagring och endast 5 av 28 säger sig tllämpa 
standarden OAIS.  Svaren röjer dock även att arbete pågår.  
 

"Denna fråga arbetar vi med nu på myndigheten" 
 
"Delvis, arbete pågår" 
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"Begreppsapparaten är inte helt ensad mot standarden men funktionellt är OAIS-modellen fullt 
implementerad" 

 
"E-arkivet uppfyller de tekniska och funktionella kraven i föreskrifterna. Dokumentation och 
styrningsprocesser är i vissa avseenden bristfälliga." 
 
"R7e-arkiv har mig veterligt aldrig kontrollerats om de uppfyller kraven i RAFS 
2009:1-2." 
…………….. 

 
Vill respondenterna delta i ett regionalt samarbete för utveckling av den arkivförvaltande 
funktionen? 
 
12 av 28 svarar ja på frågan, 5 svarar nej, 11 vet ej. 
 Vår reflexion  
Liksom ifråga om e-arkiveringen kan det dåliga utfallet här delvis tillskrivas en högre medvetenhet om 
vad som egentligen krävs för ”godkännande”. Respondenternas bedömning av sin arkivförvaltning 
uppvisar samma bild som när det gäller e-arkiveringen. Endast 3 av 31 anser sig ha ett e-arkiv som 
motsvarar krav i RAFS 2009:1-2. Även här kan det ha betydelse att flera organisationer genom eARD 
och arbetet med FGS:erna har blivit medvetna om vad som krävs. 
 
Se vidare avsnitt 6 
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6 FOU FÖR UTVECKLAD INFORMATIONSFÖRVALTNING  

I detta kapitel redovisas en sammanställning av de utvecklingsbehov som framkommer i enkäten samt 
respondenternas önskemål om regionalt samarbete. Vidare presenteras en katalog av ämnen för 
forskning, modellutveckling samt tjänste- och produktutveckling. 
6.1 Resultat från enkäten – sammanställning från kap 5 

6.1.1 Respondenternas värdering av nuläget 
Vid var och en av funktionerna finns en fråga där respondenten får bedöma nuläget, en 
”nöjdhets”bedömning. Frågorna är följande:  
 
Dokumentation:  Planeras och leds dokumentationsarbetet på ett tillfredsställande sätt?  
Registratur:   Organiseras metadata på ett tillfredsställande sätt? 
Dokumenthantering:  Organiseras dokumenthanteringen på ett tillfredsställande sätt?  
Arkivering:   Sker e-arkivering enligt tillfredsställande rutiner?  
Arkivförvaltning:  Har organisationen ett e-arkiv som motsvarar kraven i RAFS 2009:1-2? 
 

 
Diagram 1 

 
Som framgår bedömer ca hälften av respondenterna att de funktioner som aktiveras i daglig 
informationsförvaltning – dokumentation, registratur och dokumenthantering – fungerar 
tillfredsställande medan ungefär lika många anser att de fungerar otillfredsställande.  Arkivering och 
informationsförvaltning bedöms däremot fungera mycket dåligt.  

6.1.2 Särskilt om ledningsfunktionen 
Av diagram 2 framgår att flertalet organisationer saknar policy och mål samt strategi och 
handlingsplan för sin informationsförvaltning.  
 
Ledningsinstrument av det slag som efterfrågas i enkäten tillhör rekvisitan i ISO 30300 och andra 
ledningssystem och frånvaron av sådana kan därför ses som tecken på att ledningsfunktionen inte är 
fullt utvecklad – dvs informationsförvaltningen anses inte kräva den typ av ledning och uppföljning på 
hög nivå som vi förknippar med t ex kvalitetsledning. Å andra sidan anser mer än hälften av 
respondenterna att ledningssystemet behöver förbättras och nära hälften är villiga att ingå i 
utvecklingssamarbete.  
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Diagram 2 

6.1.3 Vår analys 
1. Dokumentation – 2. Registratur – 3. Dokumenthantering  
Svaren skiljer sig åt, vissa känner sig helt till freds med sin ordning inom detta område medan andra 
ser ett stort behov av utveckling. Den bild som växer fram ur svaren visar dock att de som ansvarar för 
produktionen av tjänster i stat och kommun inte har tillgång till en ordnad, standardiserad och 
kvalitetssäkrad records management som garanterar att det skapas autentisk dokumentation av 
godtagbar och garanterad kvalitet, användbar under den tid det krävs. Den visar på samma gång att 
arkivarier och andra som yrkesmässigt arbetar med dokumenthantering lider brist på de verktyg och 
metoder som borde vara en del av professionen och som tillsammans kunde skapa dessa garantier.  
De enkätsvar som influtit understryker behovet av utvecklingsarbete på detta område som tar fasta på 
att dels finna goda arbetsmodeller, dels lägga en grund för utveckling av applikationer som stödjer ett 
bra arbete framåt.  
Dokumentation 
Det behövs en större medvetenhet om dokumentationen som en särskild funktion, med ett 
riskanalytiskt perspektiv. Det behöver även utarbetas modeller för hur dokumentationsbehov utreds 
och tillgodoses i samband med att informationssystem upprättas, nyanskaffas eller förändras.   
Sådana modeller innehåller även samverkan med andra professioner som agerar i organisationen – 
främst informationssäkerhet, verksamhetsnära systemförvaltning och arkitektur. I en modell för 
dokumentationsplanering bör även denna samverkan hanteras.  
Registratur 
Det behöver utvecklas en modell för organisering av metadata i den digitaliserade förvaltningen. 
Modellen kan innefatta process för metadatafångst, registervård, àjourföring och revidering, 
hänvisningar till äldre ordningar etc. Relationen till andra funktioner som centralarkiv, IT, 
informationssäkerhet och arkitektur bör beskrivas i modellen. 
Dokumenthantering 
Det behöver utvecklas en modell för dokumenthanteringen som innefattar även systemförvaltningen. 
Modellen bör möta det grundläggande behovet av att kunna kontrollera och följa upp 
verksamhetsinformationen. Den bör även innehålla kopplingar till dokumentationsfunktionen och 
arkiveringsfunktionen. 
4. Arkivering - 5. Arkivförvaltning  
Av svaren att döma drivs dessa funktioner mycket bristfälligt, men de låga betyg som sätts kan också 
vara uttryck för att man just på dessa områden har skaffat sig större kännedom om vad som egentligen 
krävs. Det som behöver göras på dessa områden att utveckla arbetsmodeller för löpande arkivering, 
överföring mellan system och leverans till/från mellanarkiv och överföring till system för långsiktigt 
bevarande. På detta område kunde ett modellarbete ha som mål att överbygga avståndet mellan 
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löpande processer och arkiv, t ex genom att metadata från verksamheten omhändertas och hanteras i 
samband med e-arkivering.  
Arkivering 
Det behöver utvecklas mer rutiner och stödsystem för e-arkivering. Målet måste vara att merparten av 
den information som alstras av myndigheterna har sin ”plats” i lagret av FGS-er. Det behöver även 
utvecklas en modell för e-arkivering till mellan- och slutarkiv och överföring mellan system.   
Arkivförvaltning 
Det behöver utvecklas rutiner och stödsystem för arkivförvaltning som är i harmoni med både 
Riksarkivets regelverk och arkivstandarden OAIS. Reglerna bör innefatta migrering, konverteringar 
och administration av metadata liksom upprättande av uttagspaket (DIP).   
0. Ledningssystem för verksamhetsinformation 
Enkätsvaren visar att mycket återstår att göra på detta område – att myndigheterna inte är förtrogna 
med ISO 30300 och/eller att man inte betraktar förvaltning av verksamhetsinformation som ett särskilt 
område för ledning.  Många av de brister som beskrivs i informationsförvaltningens olika funktioner 
kan hänföras till det faktum att ledningen av detta område är svagt utvecklad. Processer för ledning, 
styrning och organisering behöver modelleras så att adekvata tjänster kan utvecklas. Underlag för 
sådan modellering kan hämtas från SS-ISO 30300, SS-ISO 14 721 (OAIS) samt RAFS 2008:4 och 
RAFS 2009:1-2. 
 
6.2 Önskan om gemensamt utvecklingsarbete 

Vid var och en av funktionerna frågas i enkäten om organisationen är villig att delta i ett gemensamt 
utvecklingsarbete för att förbättra funktionen. Hur svaren fördelas framgår av diagram 3.   
 

 
Diagram 3 

En majoritet av respondenterna uttrycker behov av samarbete för att förbättra de olika funktionerna. 
Som framgår finns även många som svarat ”vet ej”. Detta kan tolkas så att man visserligen identifierat 
ett förbättringsbehov men inte är säker på att saken utvecklas bäst i ett samarbete med andra. Det kan 
även vara så att den som besvarat enkäten inte upplever sig ha mandat att uttala sig i samarbetsfrågor. 

6.2.1 Vad respondenterna vill samarbeta kring 
Knappt hälften av respondenterna önskar delta i gemensamt utvecklingsarbete för att förbättra 
informationsförvaltningens olika funktioner. Om vi kan anta att hälften av de som svarat ”vet ej” kan 
tänka sig delta i sådant samarbete under vissa förutsättningar då etableras en tydlig maroritet för 
samarbete.   
 
När vi grupperar dem som svarat JA på de olika funktionerna får vi följande resultat: 
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Figur 11: Informationsförvaltningen och dess funktioner  samverkan 

Resultatet från denna del av undersökningen bör läggas till grund för det nätverksarbete som beskrivs 
i kap 8 och den handlingsplan för nätverket som förslår i kap 9.  
 
6.3 FoU-plan 

Underlaget till nedanstående sammanställning finns i de överväganden som presenterats i kapitel 2 och 
som bl a pekar på vikten av en utvecklad informationsförvaltning, i redogörelsen för olika 
internationella och svenska vetenskapliga projekt i kapitel 3 samt i den bearbetning av enkäten som 
redovisats i kapitel 5 och som sammanfattas ovan. 

6.3.1 Tre nivåer för FoU 
Det utvecklingsarbete vi ser framför oss bör gå fram på olika plan. 

• Begreppsliga och teoretiska frågor liksom vetenskapliga uppföljningar av pågående arbeten i 
Sverige och utomlands tillhör forskningsfältet och det är angeläge att sådana områden kan 
ringas in.  

• Det mer praktiska utvecklingsarbetet försiggår i direkt anslutning till praktiken hos de 
myndigheter som deltar eller bli mottagare av produkterna. Det praktiska utvecklingsarbetet 
kan innebära utveckling av nya eller förbättrade tjänster - konsulttjänster hos företag i 
branschen, del av professionen hos egna anställda – men de kan även vara systemprodukter i 
kommersiella produktion.   

• Mellan den vetenskapliga forskningen och det praktiska plan där tjänster och produkter 
levereras finns de arbetsmodeller – normerade eller standardiserade processer och flöden – 
som bestämmer hur professionen utövas och därmed det praktiska resultatet av arbetet. 
Arbetsmodeller som utgår från antagna standarder, best practice, samlade erfarenheter etc är 
ovärderliga för varje bransch som önskar systematisera sitt arbete och bygga kvalitet. 

6.3.2 Ämnen för FoU 
Ämnen för forskning: 
Ledning:  Erfarenhet av ledningssystem för verksamhetsinformation enligt ISO 30300. 
Dokumentation:  Riskanalys som moment i dokumentationsbeslut. 
Registratur:  Registraturen som sammanhållen funktion för hantering av all metadata 
Dokumenthantering:  Hur en myndighet realiserar en modell för hantering av verksamhetsinformation  
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 enligt ISO 30300/ISO 30301 och ISI 15489. 
Arkivering:  ”Arkiv” som kvalitetsmarkör för levande verksamhetsinformation. 
Arkivförvaltning:  Förvaltning av e-arkiv 
 
Ämnen för modellutveckling: 
Ledning:  Informationsförvaltning, verksamhetsarkitektur och systemförvaltning –  
 rollfördelning 
Dokumentation:  Utredningsmodell för beslut om att dokumentera, kravställning av  
 dokumentation samt val av system för dokumentation. 
Registratur:  Modell för organisering av registratur i en utvecklad e-förvaltning. 
Dokumenthantering:  Modell för dokumenthantering som innefattar systemförvaltning och som utgår  
 från behovet att kontrollera verksamhetsinformationen.    
Arkivering:  Modell för överföring till mellanarkiv och ”slutarkiv” och för överföring mellan  
 system. Underlag för modellering finns bl a i CEDIF:s pågående projekt  
 ”E-arkiv as a service” 
Arkivförvaltning:  Modellering av återkommande aktiviteter i e-arkivet.  
   
Ämnen för tjänsteutveckling: 
Ledning:  Konsultinsatser för uppbyggnad av ledning, styrning och organisering i enlighet  
 med ISO 30300, Arkivlagen och Riksarkivets regelverk. 
Dokumentation:  Med modellen som grund kan man skapa konsulttjänster på detta område –  
 isolerat i samband med inköp av system eller som en del i ett större tjänsteutbud  
 för hela informationsförvaltningen. Samma kunskapsinnehåll kan även hanteras  
 som en del av professionen (dokumenthanterare, records manager,  
 dokumentstrateg etc). 
Registratur:  Med modellen som grund kan man skapa konsulttjänster på detta område –  

isolerat eller som en del i ett större tjänsteutbud för hela 
informationsförvaltningen. Samma kunskapsinnehåll kan även hanteras som en 
del av professionen (dokumenthanterare, records manager, dokumentstrateg 
etc). 

Dokumenthantering:  Med modellen som grund kan man skapa konsulttjänster på detta område –  
 isolerat eller som en del i ett större tjänsteutbud för hela  
 informationsförvaltningen. Samma kunskapsinnehåll kan även hanteras som en  

del av professionen (dokumenthanterare, records manager, dokumentstrateg 
etc). 

Arkivering:  Det behöver utvecklas mer rutiner och stödsystem för e-arkivering. Det behöver  
 även utvecklas en modell för e-arkivering till mellan- och slutarkiv och 
 överföring mellan system.   
Arkivförvaltning:  Både som konsult och som anställd finns här ett centralt kunskapsområde där  
 frågorna är många och där vi behöver kunna ge svar.  
 
Ämnen för produktutveckling: 
Ledning:  I ett tekniskt systemstöd för informationsförvaltningen bör även finnas ett  
 ledningsstöd. 
Dokumentation:  I ett systemstöd för informationsförvaltning bör man definitivt lägga in en  
 modul även för de bedömningar som beskrivs i modellen (ovan) 
 Registratur: I ett systemstöd för informationsförvaltning bör förvaltningen av  
 metadata hanteras som något centralt.  
Dokumenthantering:  Enkla systemstöd för hantering av dokumentplaner och arkivförteckningar  
 existerar redan. Ett modernt systemstöd för dokumenthantering bör även  
 integrera de funktioner som finns före och efter dokumenthanteringen –  
 inklusive arkivredovisning enligt RAFS 2008:4 kap 6.  
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Arkivering:  Uttagsmoduler som följer FGS:erna behöver utvecklas. Ett första steg i en  
 sådan utveckling kan vara det i rapporten redovisade förarbetet kring  
  ”E-arkiv som en tjänst” se kap 7. 
Arkivförvaltning:  Arkivförvaltning är en typ av lagerhållning men med den stora skillnaden att e- 
 arkivet måste förvaltas aktivt. Data och dokument befinner sig alltid i någon  
 slags applikation och på något lagringsmedium och måste därför med längre  
 eller kortare mellanrum kontrolleras, migreras eller konverteras för att fortsatt  
 läsbarhet och användbarhet ska kunna garanteras. Det skulle behövas ett IT-stöd  
 för denna förvaltning.  
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7 E-TJÄNSTUTVECKLING OCH DIGITAL 
INFORMATIONSFÖRVALTNING 

De flesta nationer samlar sina utvecklingsinsatser kring e-förvaltning i speciella organisationer och 
portaler. I Sverige hade Statskontoret under flera decennier ett ansvar för att den offentliga sektor 
utvecklade metoder och samverkansformer för den begynnande digitala verksamheten. 
Myndigheten för förvaltningsutveckling VERVA fick 2006 ett samlad ansvar för 
utvecklingsinsatserna som tidigare varit spridda på flera myndigheter bland annat Statskontorets. 101 
VERVA lades dock ner redan 2008 och successivt axlade den s.k. e-delegationen alltfler av 
utvecklingsuppgifterna. 102  
 
Sedan 1990-talet har offentliga sektorn försökt att skapa olika metodstöd för att stödja införande och 
fortlöpande förutsättningar för en allt mer digital informationshantering och förvaltning. Det har 
handlat om upphandlingsstöd för ärende- och dokumenthantering och arkivlösningar. I princip sedan 
2005 har den statlig sektorn haft ett samlat koncept för olika verktyg som behövs i  myndigheternas 
informationsförsörjning och arbete med att utveckling av e-tjänster.103 Dessa insatser har troligen 
spelat en stor roll i övergång till en allt mer omfattande digital verksamhet. Liknande insatser har 
också under de senaste åren skapats även för den kommunla sektorn.104  De insatser som krävs i 
övergången till alltmer digitala arbetssätt är ofta omfattande och kräver betydande arbetsinsatser med 
upphandling, utbildninginsatser och systemmässiga anpassningar m m. I realiteten kan ett smärre 
projekt för införande av t.ex ett nytt diariesystem i en verksamhet snart bli en miljonaffär.105 
 
Det har utvecklats alltmer avancerade nationella portaler med allt mer nedladdningsbara funktioner. 
Den svenska e-delegation har under senare år skapat allt fler funktioner för nedladdning  men den 
svenska bilden är splittrat och de administrativa gränserna mellan kommuner, landsting och stat allt 
för synliga. Mycket av det svenska digitaliseringsarbetet sker fortfarande efter 1800-talets 
administrativa gränser så har t.ex landstingen både ett välutvecklat samarbete kring e-arkiv frågan i 
R7-grupperingen.106 Landstingen har därutöver skapat ett särskilt bolag - Inera – som koordinerar 
landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar e-tjänster till nytta för 
invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.107 På samma sätt har staten och kommunerna 
utvecklat egna organisationer för verksamhetsutvecklingen så vi är långt ifrån att ha en samlad och 
enhetlig hantering ens inom den offentliga sektorn. 108 

                                                        
101	  http://arkiv.edelegationen.se/verva/om-‐verva/index.html	  
102	  http://www.edelegationen.se/Om-‐oss/Kort-‐om-‐E-‐delegationen/	  
103	  http://arkiv.edelegationen.se/verva/publikationer/rapporter/2006/vagledning-‐till-‐ramavtalet-‐
informationsforsorjning-‐2005/index.html	  
104	  http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html	  
105https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/projektstod/projektkatalog/sl_u
trullning_public360.pdf	  
106	  http://www.r7earkiv.se/	  
107	  http://www.inera.se/OM-‐OSS/Organisation/	  
108 Inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) pågår ett arbete som syftar till att skapa en 
gemensam klassificeringsstruktur för ledningsprocesser, stödprocesser och kärnprocesser hos 
kommuner och landsting. Se http://www.samradsgruppen.se/web/index.php/klassificeringsstruktur-
projekt-klassa/foerslag-till-klassificeringsschema . 
Det svenska Riksarkivet har påbörjat arbetet med att skapa gemensamma krav för digitala leveranser 
till en e-arkivlösning  - läs mer:  https://riksarkivet.se/fgs-earkiv . 
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Vi behöver bara se hur Danmark har ordnat sin väg in i ett mer fullständigt digitaliserat samhälle för 
att se att vi har mycket arbete framför oss i Sverige. Där har portalen http://digitaliser.dk/ ett samlat 
ansvar för alla aktiviteter och för alla samhällets verksamheter även det privata näringslivet. Det finns 
också utförlig vägledning till informationsarkitekturen på http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/. 
 
Den danska ambitionen att även omfatta näringslivet saknar vi helt i Sverige där små och mellanstora 
företag inte kan motivera utvecklingskostnader för att utveckla sin digtala verksamhet. Väldigt ofta 
tillgrips därför enklare lösningar som i praktiken kan innebära att informationsförvaltningen blir ett 
försummat område. Framväxten av molntjänster är därför en global och mycket stark trend. Rent 
generellt betyder den att tjänster som hittills krävt dyra installationer i användarnas egen IT-miljö 
istället utförs i molnet – dvs hos en tjänsteleverantör. Eftersom ett mycket stort antal kunder kan 
använda en och samma tjänst kan utvecklings- och driftskostnaderna delas och det blir möjligt även 
för mindre aktörer att hålla sig med tjänster på en hög kvalitativ nivå. Detta är framgångsnyckeln för 
företag som t ex Fortnox, Visma, Evry  som säljer helt webb-baserade lösningar för ekonomihantering.  
 
Idén om att modellera fram standardiserade idealprocesser kring det otal tjänster som produceras och 
levereras i den offentliga sektorn utövar en stark lockelse, av flera skäl:  
· den är en förutsättning för e-förvaltningen  
· den främjar likhet och rättvisa i tjänsteleveranserna oavsett var i landet tjänsten nyttjas  
· den är en förutsättning för samhällets kostnadseffektivitet  
· den skapar förutsättningar för en rationell informationshantering  
· den bidrar till kvalitetsutveckling  
 
Den här introduktionen visar på att vi har en splittrat hantering av Sveriges digitalisering där 
admininistrativa gränser fortfarande spelar en stor roll. Vi har i regionen möjligheten att mer medvetet 
jobba med en digitalisering som berör och gynnar hela samhället. En miljö där kompetenser och 
resurser kan organiseras och ge upphov till prototyper - lösningar som kan testas i laboratoriemiljö och 
därifrån komma ut som kommersiella produkter, anpassade till svensk lag och internationell standard. 
Denna miljö skulle kunna utvecklas i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och näringsliv i vår 
region. Det kommande avsnitt visar på en skiss till en gemensam e-tjänst som skapar möjlighet att 
överföra vår information på ett strukturerat sätt – att skapa en ökad interoperabilitet antingen det gäller 
över tid eller emellan olika verksamheter här och nu. Vårt fokus i denna skiss ligger dock på 
överföringen från olika verksamhetssystem och en e-arkivlösning.  
 
7.1 SKAPA E-ARKIV SOM EN TJÄNST – EN UTVECKLINGSPLAN 

Mittuniversitetet och CEDIF (Centrum för digital informationsförvaltning) och Härnösands kommun 
har under projektet GoInfo (där även Länsstyrelsen Västernorrland deltagit) påbörjat ett arbete med att 
arkivera digitala lönedata från kommunens lönesystem eCompanion från Evry. I samband med detta 
togs kontakter med Evry under 2013 med intentionen att de skulle hjälpa till att ta fram ett 
exportschema som tog hänsyn till de framtagna riktlinjerna i Riksarkivets förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS:er109). Evry lämnade i januari 2014 en offert som hade ett kostnadsspann om 0.3-
1.0 mkr för att exportera data ur sitt eget system. Detta arbete kunde inte heller definieras i tid – när 
detta blev känt togs kontakter som skulle kunna möjliggöra denna export med egna resurser. Så under 
våren 2014 undersöktes möjligheterna att införa ett e-arkiv med stöd av Riksarkivets framtagna FGS - 
personal. Detta pågående arbete under våren 2014 var upprinnelsen till tankar om ett mer generellt och 
                                                                                                                                                                             
 
	  
109 Läs mer om FGS:erna	  här	  (https://riksarkivet.se/fgs-‐earkiv)	  
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generiskt upplägg kring dessa exportfunktioner. Det kan inte vara fruktbart för det offentliga Sverige 
att varje myndighet skall upphandla och implementera dessa aktiviteter var och en på egen hand. 
Därför har vi i denna förstudie tagit de första stegen mot ett mer generellt verktyg och ett gemensamt 
koncept. Ett arbete som har gått under arbetsnamnet e-arkiv som en tjänst (e-archive as a service) – en 
tjänst/plattform som i sin förlängning skulle kunna vara ett verktyg i ledet att hantera digital arkivering 
för stora delar av Sveriges offentliga sektor.  
 
Tjänsten skall också se i ljuset av det allt mer intensivare diskussionerna kring begreppet öppna data 
och möjligheterna att använda informationen i anslutning till Big Data verktyg och tjänster. En viktig 
förutsättning för att detta skall kunna realiseras är att det finns enhetlig och strukturerad information 
att hantera i våra e-arkiv.  
 

7.1.1 Utmaningar/Möjligheter 
Digital arkivering står 2015 inför en serie med utmaningar som vi har grupperat i 6 grupper. 

 
 
Kunskap 
Kunskapen kring digital arkivering växer och en rad olika grupperingar jobbar hårt för att realisera en 
digitalt långtidsbevarande. Fortfarande sker den utveckling kopplad till administrativa gränser så att 
kommuner organiserar sig i olika konstellationer, landstingen i grupperingen R7 där redan nio 
landsting levererat delar av sin flöden till en gemensam e-arkivlösning och slutligen en rad statliga 
myndigheter som ofta hanterar detta på egen hand såsom Försäkringskassan, Lantmäteriet, 
Skatteverket, Transportstyrelsen m.fl. Kunskapsöverföringen sker främst inom dessa ålderdomliga 
administrativa gränser. Det finns ingen riktigt bra samlande kraft som samordnar dessa initiativ. Vi 
tror att vi med en social och öppen plattform skulle kunna adressera dessa utmaningar.  
 
Standardisering 
Riksarkivet har påbörjat arbetat med att ta fram grundläggande standarder kring digital arkivering – 
detta intiala arbete har bedrivits i projektet eARD som under sommaren 2014 övergick i en 
förvaltningsorganisation med mycket begränsade resurser. Det material som har tagits fram har lett till 
en serie förvaltningsgemensamma specifikationer. I samband med nyttjandet av dessa FGS uppstår 
dock kompletteringar och anpassningar. De aktuella FGS:erna är ett resultat av en rad kompromisser 
och kan bara utgöra minsta möjliga godtagbara nivån. Det innebär att många verksamheter kommer att 

Kunskap	   Standardisering	   Samverkan	  

Verktyg	  
Tjänster	  
Effekter	  

Lagring	  



70 
 

 

behöva bevara mer information. Sannolikt kommer standarderna behöva uppdateras och utvecklas 
successivt. 
 
Övriga standarder 
Riksarkivets arbete innefattar vidare inte alla standarder. I en fullkomlig digital arkiveringssituation 
kan man potentiellt standardisera 4 olika regelsystem; 

• Adapter	  (	  den	  logik	  som	  extraherar	  data	  )	  
• Transformationsregler	  (	  den	  logik	  som	  förstår	  adaptern	  och	  ansvarar	  för	  att	  matcha	  den	  

mot	  FGS	  )	  
• FGS	  (	  Förvaltningsgemensam	  specifikation	  )	  
• Adderad	  metadata	  (	  organisationers	  egna	  metadata	  )	  
	  

Det finns idag ingen naturlig aktör / plats för dessa standardiseringar att utvecklas.  Vi tror att vi med 
en social och öppen plattform skulle kunna adressera dessa utmaningar. I en förlängning skulle vi 
kunna vinna många fördelar att beskriva all digital arkiveringsdata med semantiska beskrivningar och 
därmed ha förutsättningar för att kunna samlänka alla digitala arkiveringsprodukter i världen. Det 
skulle innebära att allt som någonsin arkiverats ”lagras” på samma sätt. Exempelvis skulle vi då kunna 
ställa frågan ”Hur många löner har någonsin betalats ut av samtliga organisationer i hela världen?” och 
få ett svar. 
 
Samverkan 
En av de mest signifikanta fördelarna med internet är att det kan medföra hinderfri samverkan. Idag 
finns det dock ingen naturlig aktör/plats som stimulerar samverkan kring digital arkivering där 
människor och organisationer kan stötta, innovera, utveckla, förädla och förvalta. 
Verktyg 
Det finns idag många utmärkta verktyg för att göra transformation av data till ett ”arkiverbara” paket. 
Dock kräver nästan samtliga verktyg höga förkunskaper om både digital arkivering och databaser. 
Många verktyg låser in datat i proprietära format och det existerar idag inget naturligt system där flera 
verktygsmakare kan samverka och utveckla deras tjänster.  
Tjänster - Effekter 
Det finns idag ingen tydlig och allmän förståelse till varför digital arkivering ska ske och därför har 
ansvarsområdet ofta inga större mandat i organisationer. Prekognition, prognostiering och prediktion 
(typiska smart data/big data rapporter) är idag inte associerat med digital arkivering trots att arkiven 
sannolikt är de absolut bästa källorna för det data som ska stötta dessa rapporter. Det innebär att får vi 
inte in informationen strukturerade i e-arkivlösningar kommer informationen bli svår att återsöka. 
Lagring - Arkivering 
Idag finns ingen genomtänkt och strategiskt arbetsflöde för hur organisationer ska skapa och lagra sina 
arkiverade produkter. Med en social och öppen plattform skulle vi kunna underlätta för dessa att  
skapa enklare, enhetligare och effektivare e-arkiv.  
 

7.1.2 Ett Nuläge 
Idag har vi dummy till en digital arkiveringstjänst. Det existerar en demo och vi har arbetat med 
koncept och idéarbete under 2014. 
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Länk : ht t p:/ / earkiv.swingpanel.com/  
I demon visar vi hur en transformation skulle kunna se ut för en inloggad digital arkivarie. Vi visar lite 
hur plattformen skulle kunna vara social och hur den inloggade arkivarien skulle kunna ta del av 
andras arbeten och kunskaper.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Man startar ett projekt (se figurens Mitt projekt) väljer i nästa sekvens den typen av 
verksamhetssystem man vill exportera data ur för att sedan skapa arkivpakten. I det här fallet har vi att 
välja mellan en rad olika ekonomisystem där vi väljer Evry´s eCompanion. 
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Efter att ha passerat ett par steg där du får hjälp med extrahera data ur ditt system är det dags för dig 
att ladda upp dina filer som du vill arkivera till tjänsten. Där kan du i ett nästa steg se figur 4 nedan 
göra själva transformering och valideringen av filerna. 
 

 

I sista steget har du färdiga s.k. SIP:ar som du kan levererar till ert eget e-arkiv eller om ni har handlat 
upp arkivet som en tjänst kan paket skickas till den leverantören.  
 

7.1.3 Nästa steg 
För att börja att adressera de 6 utmaningarna ovan ser vi att vi under ett nästa steg skulle vilja 
vidareutveckla konceptet kring fyra olika aktivitetsområden i syfte att i slutändan ha ett komplett 
koncept. Numreringen indikerar också ett förslag till prioritering; 
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1. Transformat ion 
2. Social plat t form 
3. Kunskapsplat t form 
4. Helhet  

Transformation 
Kring transformation skulle vi vilja vidareutveckla två olika linjer; 

• Utveckla enklare transformator och en validator som ligger i plattformen. 
o Öppen och tillgänglig transformator som är beroende av (1) FGS, (2) Datakälla, (3) 

Metadatainstruktioner och (4) Transformationsregler. 
o En validator som ska kunna användas av vem som helst oavsett om man är medlem i 

plattformen eller inte.  
• Kartlägga och hitta partners som med deras verktyg kan ingå i vår plattform – samt hur detta 

ska kunna ske.. 
Tanken är att vi då ska kunna erbjuda ett instegsalternativ i vår enklare transformator men när behoven 
för den digitala arkivarien utvecklas så ska det finnas mer kompetenta och specialiserade verktyg som 
pratar med den skissade plattform. 

Konkret  akt ivit et splan f ör egen t ransf ormat or 
Aktivitetsområde 

Översyn process 
Ska vi använda de 4 stegen? Kan vi visualisera det bättre? Hur gör 
andra? 

Synliggör exakta händelser 
Idag ser man inte riktigt när transformationen sker – det gör att det är 
svårt att få en förståelse för var man befinner sig i transformationen 

Felhantering 
Idag hanterar transformationen inte fel. Vi ser att en typisk ”run”-
funktion från typiska utvecklingsmiljöer skulle vara gynnsam. Det ska 
medföra mer ”trial and error”. 

Lagring 
Vi skulle vilja se exakt hur lagringsförfarandet av arkivprodukterna kan 
se ut. 

Validering 
Valideringsförfarandet är dolt. Även detta kan visualiseras. 

Vidareutveckla val och förädlingsmöjligheter av FGSer, 
Transformationsregler, adaptrar/datakällor och metadata 

Hur skulle en extern transformator kunna använda valideraren och andra 
delar av tjänstens ”ekosystem”? 

API:er 
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Hur fungerar länkade data i samverkan 

 

Konkret aktivitetsplan för partners 
Aktivitetsområde 

Identifiering av externa verktyg 

Upprätta kontakt med X leverantörer 

Diskutera gränssnitt och API:er för samverkan 

 
Social plattform 
Vi ser samverkan och kunskapsskapandet som en av de svårare utmaningarna. Här inspireras vi 
mycket av liknande plattformar kring OpenSource - exempelvis GitHub och CodePlex. Vi skulle vilja 
vidareutveckla plattformen social koncept genom att konkret inventera GitHub och CodePlex på 
funktionalitet och välja vilka delar som ska ingå i vårt koncept. Potentiellt också se om det går att 
använda redan färdigutvecklade delar från stora sociala leverantörer (Facebook, Amazon, Twitter, 
Instagram, Pintrest, SnapChat, Apple, Microsoft etc) 
Kunskapsplattform 
Vi skulle vilja utreda/utveckla exakt hur kunskap ska uppstå i  mängder av organisationer med hjälp av 
vår plattform. 
Helhet 
Alla framgångsrika sociala tjänster tittar på deras erbjudanden i en helhet så att det går att 
kommunicera syfte och mål med tjänsten tydligt. I helhetsarbetet ingår också att tänka ”Roadmap” – 
dvs när lanserar man vad? Vad är kärnan och vad är ”added value”?  
I korthet är det övergripande arbetet ett strategiarbete som innefattar verksamhetsutveckling och 
affärsutveckling.  
 
Vi summerar i punktform vad vi vill åstadakomme inom ett år; 

• färdigställa konceptet och finna sponsorskap för att utveckla en skarp produkt.  
• hitta en naturlig aktör som äger idéeområdet. 
• närma oss fler initiativtagare på området för att kunna samverka med andra initiativ.  
• hitta ett sätt att omvärldsbevaka för att flexibelt kunna förändra våra egna prioriteringar. 
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8 KLUSTER FÖR GOD INFORMATIONSFÖRVALTNING 

8.1 Betydelsen av samarbetande nätverk 

Vi har i denna förstudie valt att närmare studera dels hur regionens potentiella och faktiska 
samverkans former har gestaltat sig över tid och dels mer specifikt hur arkivdomänen har organiserat 
sig samt hur en framtida samverkan skulle kunna formeras.  
 
Det finns en växande skara av forskningsrapporter, erfarenhetsdokument och policyriktlinjer110 som 
pekar på fördelarna med att företag och andra organisationer utvecklas i en god samverkan med andra 
aktörer. Det gäller då inte bara i enstaka sälj-köprelationer utan för ett brett spektrum av relationer och 
olika grader av samverkansintensitet. Man kan hävda att vikten av att ingå i produktiva 
samverkansförhållanden tenderar att öka ju mer globalisering och snabba innovationsförlopp präglar 
våra handlingsalternativ. Ensam är paradoxalt nog inte länge stark – trots att vi vistas i ett till synes 
mycket individualiserat samhälle. Slående är att Michael E. Porters och andras forskning kring 
strategisk klusterutveckling tog sin början under andra hälften av 1980-talet – då IT-revolutionen sköt 
fart och handelshinder reducerades. 

8.1.1 Från nätverk till innovationssystem 
I diskussioner om utvecklings- och innovationsfrämjande förekommer olika typer av nätverk111. Ett 
sådant är strategiska nätverk, som utgörs av företag/aktörer, vilka medvetet och tydligt beslutat 
samverka under en längre tid till förmån för såväl den egna organisationens som nätverkets nytta och 
konkurrenskraft. Samarbeten som är mindre formaliserade men har liknande mervärdesskapande 
avsikt och ett regionalt stöd i ryggen via externa (samhälls)aktörer kan betecknas som regionala 
strategiska nätverk (RSN). 
 
Mer löst i kanten är begreppet kluster, som handlar om en geografisk och/eller funktionell 
koncentration av nätverk och företag/aktörer inkl. stödjande samhällsstrukturer ”inom ett specifikt 
område förenat av likheter och komplement”112. Framväxten sker ofta efterhand utifrån ett mer eller 
mindre gemensamt definierat intresse (”vision”). Nätverk eller kluster, som utvecklats väl och nått 
intern dynamik och s.k. kritiska massor i utvecklingsavseenden, brukar benämnas innovationssystem, 
ibland regionala innovationsmiljöer. Resultaten i innovationssystem karaktäriseras av snabb 
omvandling av nya kunskaper till konkurrenskraftig anpassning, smarta lösningar och producerat 
mervärde (marknadsacceptans). Hur det omgivande stödet till innovationssystemets huvudaktörer 
utformas och strategierna för detta kallas stundom för innovationsstödssystemet. 
 
Att deltagande i olika nätverkskonstellationer är till fördel för berörda aktörer finns beskrivet i en del 
forskningsrapporter och tas upp som närmast en självklarhet av såväl privata, statliga som kommunala 
främjandeorganisationer.  Den nationella innovationsstrategin 113 menar exempelvis att 
samspelsmöjligheterna i regionala innovationsmiljöer stärker innovationsförmågan och långsiktig 
konkurrenskraft (hos företag) och blir allt mer centrala som kriterier för investerings- och 

                                                        
110 Se	  ex.vis	  Hallencreutz	  D	  Lundequist	  P	  Malmberg	  A	  (2007),	  Larsson	  S	  (2002,	  Nutek	  (2002),	  	  Sölvell	  Ö,	  
Williams	  M	  (2013)	  
111 De	  förljande	  avsnitten	  baseras	  bl.a.	  på	  Elmhester(2008),	  Lundberg	  (2008),	  Andresen,	  Lundberg,	  Roxenhall	  
(CER,	  2014)	  
112	  Michael	  Porters	  traditionella	  definition	  från	  2000	  citerad	  i	  Andresen,	  Roxenhall	  (2012)	  
113 Regeringskansliet	  N2012:27	  
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lokaliseringsbeslut. I Västernorrlands Regionala Utvecklingsstrategi 2011-2020 framhålls att 
välfungerande innovativa miljöer främjar kreativitet, mod, nya arbetssätt och entreprenörskap. 
Främjande av dynamiska nätverk och kluster är ett här ett väsentligt handlingsmål. 

8.1.2 Engagemang, samordning, nyttor 
I en avhandling om strategiska nätverk114 understryks att även ett begränsat nätverksengagemang kan 
få märkbar strategisk betydelse för företags produktionsprocess, marknadsföring och relationer med 
omgivningen. Påverkan beror mycket på om nätverksinriktningen avser marknadsrelaterad utveckling 
eller kompetensrelaterad utveckling. I sistnämnda fall tenderar nätverkets hållbarhet att förlängas.  
Ökat självförtroende och inspiration för företagsledningen framhålls liksom även nyttan av en 
välfungerande processledare för nätverket, en god socialiseringsprocess och deltagarengagemang. 
 
Studien verifierar flera av de slutsatser som dragits av nätverksforskningen vid Mittuniversitetet 
(CER)115. Den understryker bl.a. relationernas och engagemangets avgörande betydelse för 
utvecklingen av regionala strategiska nätverk, RSN liksom nätverkssamordnarens centrala roll. Till 
skillnad mot de ”tätare”, ofta företagsbaserade strategiska nätverken uppvisar RSN enligt forskarna 
större beroende av engagemanget i nätverksarbetet bland aktörerna beroende på RSN:s ofta svagare 
(funktionella) relationer. Noterbart är att kompetensneutrala, sociala och personliga mål har en starkt 
engagemangspådrivande effekt i homogena nätverk medan mer affärsrelaterade mål bär längre i 
heterogent nätverk. Å andra sidan bedömer CER-forskarna att affärsorienterade och varandra 
kompletterande nätverksdeltagare bör ha bättre förutsättningar att utveckla ett långsiktigt 
nätverksengagemang (jfr dock närmast omvänt resonemang i föregående stycke). 
 
Vi vågar hävda att det råder en samsyn – från EU-nivå till lokal nivå – om ”win-win”-fördelarna med 
strategiskt designade nätverk, kluster och innovationssystem. För bygget av sådana nätverksstrukturer 
finns att tillgå en lång erfarenhetsrad av tillvägagångssätt – till synes ofta utifrån en blandning av 
definitionerna ovan och platsbestämda förutsättningar. 

8.1.3 Modell för klusterutveckling 
I en mellansvensk vägledning för ”klusterutveckling”116 utgår man från samverkan enligt s.k. triple-
helix-modell (företag-offentlig sektor-forskning) med kärnan i affärsdrivande nätverk som samverkar 
kring konkreta aktiviteter, produktutveckling, m.m. Innehållet sorteras i en stegvis modell: 

 
Också här som grundläggande faktorer av typ samsyn, lyhördhet och entusiasm, relationsbyggande, 
nätverksaktiviteter, kompetensbehovsidentifiering, gemensam målansats och nyttoverifiering.  Till det 
borde man kunna lägga ”förtroende” och ”uthållighet” – särskilt om vi beaktar CER-forskarnas 
iakttagelser om behovet av att ha (tillräckligt) många intressenter förankrade och aktiva i nätverket för 
att en uthållig dynamik ska finnas på plats. I ”uthållighet” ligger också det faktum att inget av detta 
görs utan tillförsel av personella och ekonomiska resurser. Vi kan jämföra med den välstrukturerade 
beskrivning av sådana betydelsefaktorer som CER-forskarna117 fokuserat: 
 
 
 

                                                        
114 Elmhester	  (2008)	  
115	  Ex.vis	  Andresen	  (2011)	  Dressed	  for	  success	  -‐	  	  designing	  and	  managing	  regional	  strategic	  networks	  
116	  http://www.innordica.com/assets/klusterutveckling.pdf	  
117	  Andresen	  (2011),	  Roxenhall,	  m.fl.	  

Klusterinitiativ Innovation KlusterförnyelseKlusterbildningNätverksfas
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Figur 11: RSNs strukturella förutsättningar 

 
Att kunna arbeta gränsöverskridande är erfarenhetsmässigt avgörande för att bli framgångsrik i 
nätverksarbete. Vi kan t.ex. jämföra med utformningen av innovationsfrämjande klusterstöd i såväl 
svenska som EU-program118. Men det gränsöverskridande förutsätter att samverkansparter kan 
precisera och avgränsa sina fokusområden och den vägen reducera en för samarbete ineffektiv 
otydlighet. För nyligen introducerade verksamhetsområden som informationsförsörjning och 
informationsförvaltning aktuella i denna rapport finns här en särskild utmaning. Det gäller både 
definitioner inåt bland dem som kan anses som ”kärnaktörer” och utåt gentemot potentiella 
intressenter, samarbetsgrupperingar och möjliggörare (stödfunktioner).  
 
Framgångsmöjligheterna för de nätverk och klusterstrukturer i första hand i Västernorrlands län som 
vi berör i det följande har mycket att vinna på att skaffa kunskap och inspiration från det praktiska 
såväl som teoretiska erfarenheter som finns i länet och andra delar av landet. En systematisk prövning 
av dessa erfarenheter som stöd i en föränderlig innovationsmiljö är sannolikt en god 
framtidsinvestering. 
 
8.2 Aktörer och nätverk för IT-driven verksamhetsutveckling i 

Västernorrland 

Västernorrland är en stark miljö när det kommer till olika typer av IT-verksamhet och 
informationshantering.  Med koncentration i Sundsvallsregionen finns upp mot 5000 sysselsatta inom 
berörda verksamheter i företag och myndigheter.  Potentialerna har understrukits i olika regionala 
styrdokument för länet som den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2011-2020, den regionala digitala 
agendan liksom i EU:s strukturfondprogram för Mellersta Norrland. Jämtlands län har i sin 
utvecklingsstrategi inte samma tyngd i målsättningarna på IT-sidan, men att ett flertal möjliga aktörer 
                                                        
118	  Se	  t.ex.	  föregående	  och	  aktuellt	  regionalt	  strukturfondsprogram	  för	  Mellersta	  Norrland	  (CCI	  
2014SE16RFOP007)	  
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för ett vidgat regionalt samarbete finns. Bedömningen är att i Mellersta Norrland finns förutsättningar 
för en fokuserad regional utveckling i enlighet med ”smart specialisering” utifrån 
innovationsstrategierna för såväl EU som Sverige. Det finns goda möjligheter att bygga ett småningom 
välfungerande innovationssystem genom att utnyttja kapaciteter och synergieffekter. Inledande 
ambitioner för detta har formulerats under 2014 av arbetsgrupper knutna till föreningen Sundsvall 42, 
numera ”Bron” och ”Bron Innovation”. 

8.2.1 Prioriterade kluster för IT och informationshantering 
I Västernorrlands RUS har klusterstrukturen beskrivits enligt nedanstående bild – som generellt pekar 
på samband och utvecklingsgränssnitt mellan olika av länets priorieterade utvecklingsområden. Att 
främja långsiktigt hållbara och flexibla samarbetsformer mellan näringsliv, forskning och offentlig 
sektor markeras som viktigt för att ge regionen drivkraft till innovationsförmåga (se figur nedan). 
 
IT-klustret (eller IKT-klustret) till vänster i figuren har historiskt sett sin tydliga utgångspunkt som 
servicefunktion för skogsindustrin, teleindustrin och bank-/försäkringsbranschen och har genom 
utveckling av styrsystem och tunga datadrifter – efterhand inte minst via tillkomsten av statliga 
myndigheter - positionerat regionen som en av de ”mest dataintensiva” i landet. Mittuniversitetet har 
en viktig drivande roll via sin utbildning och FoU inom IKT-området. Det har sedan tidigt funnits en 
tradition av samverkan mellan regionens olika branschaktörer. I dagens IT-kluster kan vi räkna in bl a. 
följande aktörsnätverk: 
	  

	  
 

Figur 12: Västernorrlands regionala innovationssystem 

	  
• Dataföreningens Sundsvallskrets med omfattande mötesverksamhet, 

arbetsgrupper/nätgrupper inom utvalda intresseområden, kompetensutveckling m.m. 
• Sundsvall 42, ideell förening med ca 40 medlemmar och ett verksamhetsbolag – numera 

Bron Innovation – med syfte att bidra till verksamhetsutveckling i det digitala samhället; har 
genomfört åtskilliga utvecklingsprojekt inom IKT-området, driver den framgångsrika 
nationella årskonferensen Sundsvall 42 och är väl integrerad med delar av Mittuniversitetets 
forskning. 
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• CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, är en klusterbaserad FoU-satsning 
med i anslutning till Mittuniversitetet företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, 
försäkring, pension och revision. 

• STC, Sensible Things that Communicate, är ett multidisciplinärt forskningscenter inom 
Mittuniversitetet med ca 70 anknutna forskare i akademi och företag med inriktning på 
industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning. 

• Fiber Optic Valley är en innovationsmiljö inriktad på bredband, sensorteknologi och 
innovativt ledarskap med ett 50-tal samverkanspartners; Hudiksvall är huvudbas men 
intressenter i Sundsvallsområdet deltar aktivt. 

• Myndighetsnätverket samlar f.n. 16 myndigheter för samverkan i bl.a. 
kompetensförsörjnings- och utvecklingsfrågor för ökad kostnadseffektivitet och attraktivitet; 
inte minst finns fokus på personalrekrytering inom IT-området. 

• DOSF, Dragon Open Source Foundation är exempel på ett mindre nätverk och med fokus 
på öppen tjänsteutveckling utifrån öppen källkod. 

 
Sammanfattningsvis har IT-klustret sin inriktning på informationsteknologi i vid mening och med 
utvecklingsambitioner i första hand på verksamhets- och produktutveckling i och för det digitala 
samhället.  
	  
Informationshanteringsklustret enligt RUS-strukturen har sin tyngdpunkt i informationsförvaltning 
och informationsförsörjning, men med nära samband med verksamhet och aktörer i IT-klustret, vilket 
illustreras av skärningsmängden klustren emellan enligt figuren ovan. Här finns också ett tydligt 
samband med kulturarvsaspekten på informationshantering, som i RUS-ambitionerna ingår som del av 
satsningsområdet ”Besöksnäringen”. 
 
Digital informationsförvaltning avser former för produktion, lagring och återvinning av digital 
verksamhetsinformation samt hantering av system för långsiktig och hållbarhetsinriktad 
informationstillförsel och informationstillgänglighet. Här finns inte bara de systemförvaltare, 
informationsstrateger, systemförvaltare, arkivarier och ansvariga för myndigheternas registratur som 
hanterar organisationernas aktuella verksamhetsinformation utan även arkivinstitutionerna, där det 
arkivmässiga kulturarvet lagras. 
 
Digital informationsförsörjning kan sägas ha fokus på både användande av information som råvara 
och utveckling av nya system för hantering av information i olika miljöer för tjänste- och 
produktutveckling. Resurser för den digitala råvaruförsörjningen finns inte minst disponibla i datalager 
och elektroniska arkivlager hos regionens stora aktörer bland de statliga verken (SPV, CSN, 
Bolagsverket, Försäkringskassan, m.fl.), kommuner och landsting, försäkringsbolag och banker samt 
industrier.  
 
I dessa nu nämnda avseenden har länet och regionen en stark profilering, nationellt och internationellt 
– och därmed unika möjligheter att åstadkomma en i innovationssammanhang allt mer efterfrågad 
”smart specialisering”. I de följande avsnitten berörs inriktning och nätverk närmare. 

8.2.2 Ömsesidiga verksamhetsberoenden 
Ordet ”förvaltning” i begreppet informationsförvaltning ska inte missuppfattas – den digitala 
informationsförvaltningen är en aktiv och kontinuerlig verksamhet som innefattar de 
systemmigreringar, konverteringsarbeten, metadatahantering, in- och utleveranser m m som krävs för 
att upprätthålla och öka värdet av det digitala arkivlagret. Denna förvaltning ska ses som en 
förutsättning för en informationsförsörjning av hög kvalitet. De som är beroende av en god digital 
informationsförsörjning för IT-driven tillväxt kan inte skapa eller ens förbättra existerande information 
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– den måste existera från början. I e-förvaltningens samhälle måste informationsförvaltningen och 
informationsförsörjningen dock utvecklas under ömsesidig påverkan. Det gränssnitt där förvaltaren 
och försörjaren möts är framför allt där samhällets behov av viss information - av viss kvalitet, till viss 
volym och i en viss förpackning – formuleras. Detta behov kan och bör formuleras redan när 
verksamheten bestämmer vad som ska dokumenteras och anskaffar system för sin 
informationshantering.  
 
Som en summerande, närmast spekulativ bild av avgränsning och samspel mellan digital 
informationsförsörjning och digital informationsförvaltning presenteras nedanstående skiss. Den kan 
också utgöra diskussionsunderlag för organiseringen av arbets- och nätverksgrupper för det framtida 
utvecklingsarbetet. Se vidare avsnitt 8.4. 
	  
Informationsförsörjningens	  och	  informationsförvaltningens	  fokusområden:	  	  	  
	  

Figur 13: Informationsförsörjningens och informationsförvaltningens fokusområden 

8.2.3 Sambanden med innovationssystemet Bron 
IT-klustrets fokus kan sägas vara informationsteknologi i vid mening och vad som brukar kallas IT-
driven tillväxt – således inte IT-utveckling för så att säga sakens skull utan mer användande av IT för 
verksamhets- och produktutveckling i det digitala samhället. Inom föreningen Bron finns ambitionen 
att främja innovationsarbetet i både IT-klustret och Informationshanteringsklustret och därmed för 
framtiden bygga ett gemensamt regionalt innovationssystem för IT-driven tillväxt. Fokus i ett av tre nu 
aktuella huvudspår för Bron-grupperingen är dock digital informationsförsörjning. Det 2014 påbörjade 
nätverksarbetet är strategiinriktat för en tillgängliggjord informationsförsörjning för IT-driven 
verksamhetsutveckling och samhällsförnyelse och med Bron som organiserad resurs för detta 
framtidsinriktade innovationsarbete. Här måste det ses som angeläget att det kommande 
utvecklingsarbetet beaktar de förutsättningar som ges i hela den regionala strukturen och som speglas 
av de ömsesidiga beroendena mellan funktioner (och därmed aktörer) som nyss berörts. 
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8.3 Aktörer och nätverk för IT-driven informationsförvaltning 

8.3.1 ”Arkivlänet” – kluster för det digitala kulturarvet 
Västernorrlands län har sedan 1980-talet en viktig pågående verksamhet som sammanfattas 
”Arkivlänet” – ett kluster för hantering, bearbetning och tillgängliggörande av arkivlagrad 
information. Huvudinriktningen för arkivklustret har varit utveckling av metoder och 
produktionsanläggningar för mikrofilmning, registrering och (numera) digitalisering av befintligt 
analogt arkivmaterial med syfte att kunna göra arkivinformationen tillgänglig och spridningsbar. 
Huvudavnämarna för denna verksamhet hart varit forskarsamhället men allt mer också statliga verk. 
Samverkan inom klustret innefattade från början även ett forum för erfarenhetsutbyte men har 
eftersom breddats till ett nätverk för utvecklingsfrämjande insatser och projektsamverkan liksom 
fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 
 
Klusterstrukturen som den ser ut i dag framgår av den följande kartbilden, som illustrerar att här finns 
en nationellt tung resurs datavolym- och kompetensmässigt. Västernorrland har enligt SCB:s 
statistik119 184 personer i arbete 2012 inom arkivsektorn, vilket är 12 procent av rikets värde, är 
därmed andra län efter Stockholm och absolut främst sett som andel av arbetsmarknaden. Och då ingår 
inte arkivanknuten personal bland de statliga verken eller företagen i Sundsvallsregionen i summorna. 
	  

	  
	  
	  
Figur 14: Arkivlänet Västernorrland 

	  

                                                        
119	  Källa:	  SCB/rAps-‐RIS	  
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De nätverk som finns aktiva som del av ”Arkivlänet” kan vi summera som följer: 
 
Arkivnätverk Y är en mötesplats bland ett 30-tal aktörer för arkivanställda och arkivintresserade för 
såväl fortbildning som diskussioner. I Sundsvall finns därtill ett lokalt nätverk för de statliga 
arkivarierna. 
ABM Resurs Västernorrland arbetar med att stimulera till samverkan mellan länsaktörer inom arkiv, 
bibliotek, museer och föreningsliv med inriktning på bl.a. fortbildning, omvärldsbevakning och IT-
frågor, inte minst rörande kulturarvets digitalisering. 
Arkivklustret utgör samlingspunkt för Arkivlänets nätverksintressenter med Riksarkivet/Landsarkivet 
och Mittuniversitetet/CEDIF som samordnare; erfarenhetsutbyte och strategifrågor för utveckling och 
forskning är huvudspåret. 
Arkivarienätverket för kommuner och landsting – en samverkansgrupp för bevakning och 
utveckling av den kommunala arkivverksamheten.	  

8.3.2 Behov av strategiskt nätverk för den digitala informationsförvaltningen 
	  
	  

	  
Figur 15: Informationsförvaltningen och dess funktioner. 

Resurser och kompetens för den digitala, nätverksbundna informationsförvaltningen utvecklas 
väsentligen i en marknadsmässig dialog mellan å ena sidan IT-leverantörer, å andra sidan IT-
användare hos myndigheter, företag och andra organisationer. Denna utveckling pågår även 
internationellt med USA och de övriga anglosaxiska länderna i spetsen.  
 
Det utvecklingsbehov som dokumenteras i kapitel 5 och 6  och som bygger på funktionerna i figuren 
ovan, kan inte lösas utan ett organiserat samarbete. Ett regionalt strategiskt nätverk för 
informationsförvaltning i vår region behövs för att planmässigt och organiserat kunna hantera 
utvecklingsfrågor på det område vi nu beskrivit. Generellt visar enkätsvaren att det finns en växande 
insikt om att organisationer har mycket att vinna på en samverkan inom ett så pass nytt och stundtals 
knepigt område. Detta är bra eftersom växande digitala datamängder sannolikt blir allt dyrare att 
omhänderta framgent i ohanterad form. Att dela på investeringskostnader för att bygga upp 
förutsättningssystem för informationens hållbara bevarande och effektiva nyttiggörande bör underlätta 
en tidigare start av nödvändiga åtgärder. Man kan göra en parallell med den diskussion som pågår om 
investeringsbehov för att mildra klimatförändringarna: Det blir billigare att agera nu än att vänta120. 
F.ö. har digital informationsförvaltning rätt hanterad som basverktyg starka miljömässiga och 
ekonomiska fördelar. 
 
                                                        
120 Jfr	  Prof.	  Michael	  Spence,	  DN	  2014-‐11-‐21	  utifrån	  Världskommissionen	  för	  ekonomi	  och	  klimat:	  ”The	  new	  
climat	  economy:	  better	  growth,	  better	  climat”	  
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Deltagare 
Vilka som skulle kunna ingå i ett strategiskt nätverksarbete för digital informationsförvaltning beror 
mycket på vilket intresse bland aktörer som kan mobiliseras för frågorna i skilda skeden av aktuella 
utvecklingsprocesser. Teoretiskt handlar det om intressenter som förutsätts innefattas i den 
nätverksavgränsning som visas i ”kurvfiguren” i avsnitt 8.2 ovan.  Det gäller då en del av de 
arkivorganisationer, som berörts tidigare men främst realt intresserade bland de informationstunga 
statliga verken, kommuner och landsting liksom större företag inom såväl industri som 
tjänsteproduktion. Även specifikt inriktade IT-företag (konsultföretag) bör kunna ingå i kretsen.  – Se 
vidare kap. 5, där vi sammanfattar resultatet av den genomförda enkäten .  
 
Tillsammans med mer expert- och stödbetonat deltagande från Mittuniversitetet/CEDIF, Riksarkivet, 
länsstyrelsen/landstinget m.fl. skulle dessa aktörer kunna utforma ett (regionalt) strategiskt nätverk 
med fokus på framtidssäkring, verksamhetsintegrering och tillgänglighetsanpassning av de respektive 
organisationernas aktuella informationsvolymer. Strukturutformande initiativ behöver tas för detta 
liksom för olika arbetsgrupper i anslutning till såväl informationsförvaltningens huvudfunktioner som 
till varierande övergripande frågeställningar. Dessa kan handla om samordning, strategihantering, 
FoU-koppling, nationellt/internationellt samarbete, finansiering, etc. Viktigt är att välfungerande 
samband upprättas med i denna rapport skisserade forskningsprojekt liksom med projekt för en 
vidareförädlande informationsförsörjning inom Bron Innovation121. 
 
Resurser för ledning och samordning 
En profession som befinner sig i snabb utveckling behöver emellertid ett rörligt centrum som kan 
samla upp det som sker i omvärlden och sprida nya kunskaper med hjälp av konferenser, fortbildning 
eller särskilda kurser, gärna i akademisk miljö och/eller som betald uppdragsutbildning. De 
myndigheter och organisationer som ska utveckla informationsförvaltningen behöver dessutom ett 
gemensamt organ som kan arbeta på kvalificerad nivå och som kan agera i dialog med det omgivande 
samhället. Detta organ skulle vara ett nav i nätverket med uppgift att  
 

• vara samlingspunkt och representant för verksamheter på informationsförvaltningens område, 
såväl inom som utom akademien  

• svara för omvärldsbevakning och kompetensförsörjning, bl a genom uppdragsutbildning  
• initiera och stödja utvecklingsprojekt  
• leda och samordna arbetet med goda metoder och arbetsmodeller  
• svara för utvecklingen av ett datalabb 
• svara för utvecklingen av en resurs för standardiserade molntjänst	  

 
Det ligger nära till hands att se CEDIF som ett sådant centrum. Det förutsätter dock att CEDIF ges 
resurser så att man på allvar och långsiktigt kan ta sig an det som kallas universitetets tredje uppgift.  
 
Den arkivutbildning som bedrivits vid MIUN sedan 1980-talet är unik för Sverige genom att ha fokus 
på den records management som beskrivs med funktion 1-4 i ovanstående figur. Utbildningen är den 
största i landet och också internationellt erkänd. CEDIF - Centrum för digital informationsförvaltning 
vid Mittuniversitetets avdelning för arkiv- och datavetenskap - har utvecklats i denna miljö för att bära 
ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. För närvarande är CEDIF involverat i projekten 
GOINFO, EnArk, InterPares Trust och MidRisk.  
 
Som ett naturligt stöd för samordningsrollen också med nationell bas finns Riksarkivet/ Landsarkivet i 
Härnösand. Riksarkivet har en viktig funktion i att stödja en utveckling i den skisserade riktningen 
utifrån såväl sitt formella uppdrag enligt myndighetsinstruktionen att vara en strategisk resurs för 

                                                        
121 Bl.a.	  projektet	  DIMS,	  Digital	  information	  managemanet	  for	  servicebased	  growth	  (Vinnova-‐finansierat)	  
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offentlig förvaltning i frågor om informationshantering som sin myndighetsroll att medverka i den 
regionala tillväxtplaneringen. 

8.3.3 Kluster för digital arkiv- och informationsförvaltning – principiell utformning 
Regionen behöver en reformerad klusterorganisering, då den i dag befintliga är alltför svag. Arkivlänet 
bör anpassas till det nya förutsättningara som råder för att bli en strategisk samverkansplattform - en 
nod för de samlade ambitionerna inom hela informationsförvaltningen som innefattar både 
verksamhetsstödjande information och informationshantering för ett successivt digitaliserat kulturarv. 
Inom ett sådant kluster kan nätverk för digitalt kulturarv och nätverk för verksamhetsinformation 
verka på sina olika villkor men på samma gång stödja varandra på områden där behoven är likartade. 
Det gäller inte minst metoder och tekniker för lagring, registrering och tillgängliggörande. 
 
De mer traditionella arkivverksamheterna i regionen bör i anslutning till en sådan nätverksutveckling 
fundera över de framtida samverkansformerna, hur de kan utvecklas och främja de egna och 
samhällets behov i en allt mer digitaliserad värld. Utformningen av detta - också i strategiska 
utvecklingsperspektiv - finns anledning att reflektera över också vid mötesplatser inom 
Arkivlänsklustrets ram, i arrangemang av någon av de befintliga samordnarna eller på annat sätt. I 
princip skulle vi kunna eftersträva ett samlat strategiskt nätverk för det digitala kulturarvet och med 
detta mena en samverkan med syfte att lyfta in också traditionell arkivhantering i en digitaliserad 
värld. Traditionell/analog verksamhet utesluts därmed inte. Det skulle ge oss en samlad 
klusterstrukturering enligt följande med (om möjligt) CEDIF som samordningsresurs för de båda 
ingående aspekterna: 
 

 
Figur 16: Förslag för ett samlat strategiskt nätverk 

Erfarenheten i länet och landet från nätverksbyggande pekar på att det utöver ett brett engagemang 
krävs personella och ekonomiska resurser för att initialt liksom långsiktigt bygga upp, underhålla och 
utveckla ett fungerande nätverksarbete. Utmaningen är att utifrån en engagemangsbas successivt 
allokera formell acceptans/legitimitet, personal och pengar för detta. Erfarenheten säger oss vidare att 
alla nätverk är olika och har sina varierande förutsättningar.  Den för framgång avgörande 
trovärdigheten åstadkoms inte i ett nafs utan det krävs ömsesidigt gagnande samarbete ofta under lång 
tid.  
 
Utformningen av den strategiska plattformen och den formella huvudmannen för denna måste 
övervägas brett, men bör av praktiska skäl efter ev. remissförfarande om möjligt hängas upp på 
Mittuniversitetet/CEDIF. Skulle inte detta vara möjligt får andra alternativ prövas av berörda 
intressenter. 
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8.4 Organisering av nätverk 

Rapporten har berört pusselbitar viktiga för utvecklingen av en klusterstruktur för digital arkiv- och 
informationsförvaltning. Pusselbitarna kan sammanfattas i följande: 
 

• Regionen har i ett nationellt perspektiv en stor, unik verksamhetsvolym i termer av 
datahantering, personal och arkivverksamhet– med betydande aktörer inom både offentlig och 
privat sektor 

• Lång historik av regional samverkan mellan sektorer inom regionens informationshantering 
• Arkivlänet – arkivnätverk och aktörer i aktiv samverkan i Västernorrland sedan 1980-talet 
• Nationellt kompetenscentrum (inom Mittuniversitetet) för dokumentations- och arkivfrågor i 

e-samhället med gott internationellt anseende 
• Försök till definition och avgränsning av begreppet informationsförvaltning i en vetenskaplig 

kontext i vår rapport liksom förslag på relevanta forsknings- och utvecklingsområden  
• Ett specificerat intresse för utvecklingssamverkan inom informationsförvaltningens 

grundfunktioner bland aktörer i regionen och (delvis) nationellt enligt enkät 
• Ett regionalt innovationssystem för förnyelse i den digitala världen(”Bron”) är under 

uppbyggnad och kan interagera väl inom ett kluster för digital arkiv- och 
informationsförvaltning 

• God kunskap om mekanismerna i framgångsrika kluster- och nätverksbyggen finns i regionen 
• Informationshantering och utveckling av e-förvaltningens olika delar är prioriterat i såväl 

regionala, nationella som EU:s styrdokument; utvecklingsarbete via samverkande nätverk 
ligger också högprioriterat som främjandeinstrument. 

Utifrån dessa motiverande skäl vill vi förorda en korresponderande nätverks- och klusterstruktur, som 
siktar framåt men har sina rötter i regionens specifika förutsättningar och i tidigare 
utvecklingsansträngningar. Tanken är att ”Arkivlänet – kluster för digital arkiv- och 
informationsförvaltning” ska inbegripa två varandra överlappande strategiska nätverk med en 
gemensam nod och samverkansplattform. Illustrationen nedan speglar förslaget: En samverkansbild,, 
där pilarna står för såväl informationsflöden som varierande aktörsengagemang och där centralytan för 
representerar den gemensamma plattformen med nodfunktionen (CEDIF). Till vänster samma bild 
men enligt organisationsschemats form och med CEDIF som nod- eller navfunktion. 
 

 
Figur 17 Dynamisk klusterstruktur 

Sett som del av Västernorrlands regionala tillväxtarbete bör klusterstrukturen knytas till det gryende 
regionala innovationssystemet Bron (särsk. dess fokusdel innovationsförsörjning) liksom 
digitaliseringen av kulturarvet. En anknytning till nationella och internationella FoU- och 
nätverkssatsningar i anslutande ämnesområden hör också hit. 
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För etableringen av ett regionalt strategiskt nätverk för den digitala informationsförvaltningen 
(DIF)122, krävs medstånd av ett tillräckligt stort antal aktörer (”kritisk massa”) – här baserat på 
grunduppfattningar om samverkan enligt genomförd enkät – och att några kan ges förtroende att bilda 
en kärnaktörsgrupp för processledning, koppling mot CEDIF och interaktion i de klustergemensamma 
avseendena (= representation i klustrets strategiska plattform). 
 
För vidareutveckling av de befintliga arkivnätverken till ett mer sammanhållet nätverk för digitalt 
kulturarv (DIAK),123 fordras, som nämnts, en genomgående diskussion. Men på samma sätt som för 
DIF-nätverket bör en kärnaktörsgrupp formeras med i princip samma funktioner men då med 
hänsynstagande till redan rullande samverkan inkluderande ABM-samverkan. Det bör också påpekas 
att inget hindrar en aktör att delat i båda nätverken och för övrigt att nätverksdeltagare är välkomna 
även om man primärt inte har sin verksamhet i länet/regionen. 

8.4.1 Vision, syfte, mål 
Viktigt i ett inlednings- eller mobiliseringsskede är att de båda nätverken liksom det sammanhållna 
klustret lyckas formulera gemensamt accepterade visioner och mål. Sådana bör därför inte huggas i 
sten innan de partnerskapsuppbyggande processerna genomförts. Utifrån resonemangen i denna 
rapport vill vi ändå presentera följande utkast till tänkbar målstruktur som i sin slutgiltiga form skapas 
av de olika deltagarna : 
 
Vision: En internationellt ledande nätverksplattform med utvecklingskraft för digital arkiv- och 
informationsförvaltning. 
Syfte: Utveckla en regionalt baserad nätverksorganisation för främjande av digital arkiv- och 
informationsförvaltning och med en stödjande funktion för god och innovativ partnerskapsnytta. 
Mål för klustret: Bygga en hållbar klusterstruktur med a) två väl fungerande, samhandlande strategiska 
nätverk, b) en aktiv plattform för kraftsamling och regional attraktivitet samt c) en effektivt 
samordnande, vetenskapligt nyskapande centrumnod.  Utvecklingsarbetet ska förenas med förmåga att 
analysera och omvandla internationella föredömen och standarder till nationell nytta som är väl 
integrerad i en svensk tradition. 
Mål för DIF-nätverket: I en nationell och internationell kontext bidra till tydliggörande och 
implementering av begreppet digital informationsförvaltning samt utifrån intressenternas och 
samhällets behov i samverkande partnerskap driva innovationsarbete, kompetensutveckling och 
tillämpade forskningsstrategier. 
Mål för DIAK-nätverket: Vidareutveckla den regionalt fotade arkivsamverkan med ett stärkt digitalt 
utvecklingsperspektiv och verksamhetsfrämjande innovationsverksamhet, kompetenstillförsel och 
aktörstillskott. 

8.4.2 Klustersamordning 
CEDIF föreslås bilda det samlande instrumentet för klustret liksom för däri ingående två regionala 
strategiska nätverk. Detta bedöms också kunna stärka CEDIF:s roll som vetenskaplig kapacitet för 
arkiv och hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.  De resurser, som bör byggas upp 
inledningsvis, måste givetvis hänföras till behov som anges av klustergrupperna men även av 
forsknings- och utbildningsambitionerna liksom av stödfunktioner (s.k. möjliggörare). 
Resursutformningen beror inte minst på hur möjligheterna ser ut att härbärgera navfunktionen inom 
Mittuniversitetets ram124 som del av universitetets s.k. tredje uppgift eller om annan huvudman måste 
engageras i samverkan med CEDIF. Den nödvändiga nivån på resurser kan också specificeras utifrån 

                                                        
122	  Förslagsvis	  skulle	  kunna	  kallas	  DIF-‐nätverket	  
123	  Förslagsvis	  DIAK-‐nätverket”	  namnet	  ”DIK-‐nätverk”	  inte	  valt	  m.h.t.	  beteckning	  på	  områdesnära	  facklig	  
organisation	  
124	  T.ex.	  enligt	  modell	  CER,	  Centrum	  för	  ekonomiska	  relationer	  
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de erfarenheter av framgångsrikt klusterbygge som finns regionalt och nationellt. Navverksamheter 
som måste resurssättas kan bl.a. utgöras av: 

• Processledning och delprocessledning 
• Styrgruppsverksamhet (strategisk plattform) och arbetsgrupper 
• Mötesplatsutveckling (kurser, seminarier, workshopar) 
• Hantering av kompetensförsörjningsfrågor inkl. uppdragsutbildning etc. 
• Internethemsida m.m. kommunikationsinsatser 
• Omvärldsbevakning 
• FoU-koppling samt initiering/stöd av utvecklingsprojekt 
• Administrativa funktioner inkl. juridiska/ekonomiska förutsättningar för navet. 

Som ett första möjligt genomförandesteg i anslutning till föreliggande förstudie bör på basis av 
rapportdokument och remissförfarande ett seminarium anordnas tidigt 2015 i syfte att förtydliga 
aktörernas intressen och ambitioner - generellt vad gäller digital informationsförvaltning och speciellt i 
fråga om deltagande i utvecklingsinriktade nätverksprojekt. Seminarieresultatet utgör den egentliga 
bastionen för ett fortsatt arbete med nätverks- och klusterutveckling.  
 
En brist är att Mittuniversitetet hittills – av närmast administrativa skälv – inte ansett sig kunna 
formalisera CEDIF:s roll som centrumbildning. En sådan officiell roll skulle stärka inte bara CEDIF 
utan även de verksamheter som regionens myndigheter driver på informationsförvaltningens område. 
Som nyss nämnts har CEDIF idag ej heller ekonomiska och personella resurser för att fungera som 
drivande koordinator i kluster och nätverk. Eftersom alternativet – att bygga en ny resurs med de 
uppgifter som anges ovan – måste bedömas som orealistiskt bör man istället verka för att stärka 
CEDIF:s finansiering. 
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9 STRATEGISK PLATTFORM FÖR DIGITAL 
INFORMATIONSFÖRVALTNING 

I denna förstudie har vi fokuserat på digital informationsförvaltning och via olika former av 
omvärldsanalyser undersökt och sammanställt läget i regionen. Vi har försökt formera innehållet i 
begreppet informationsförvaltning och skissat på hur ett arbete i samverkan skulle kunna gestalta sig i 
regionen. Slutligen har vi också i kapitel 7 exemplifierat väldigt konkret hur en e-tjänst inom området 
informationsförvaltning skulle fungera och interagera. Med utgångspunkt från denna studie och oach 
de olika kapitlen i rapport avser vi som avrundning skissera en regional handlingsplan, där vi – som 
också nämns inledningsvis i rapporten – särskilt vill betona följande punkter: 
 

• En genomlysning av begreppet informationsförvaltning och dess läge i regionen. 
• Förslag till stärkt teknisk utvecklingskompetens bland annat via e-tjänstutveckling av 

”uttagsmoduler" från verksamhetssystem och anpassning till e-delegationens och Riksarkivets 
FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).                                      

• Förslag till hur regionen skall organisera sig och arbeta för en bättre informationsförvaltning.  
 
Vi kommer i detta avslutande avsnitt i stora drag att följa uppställning ovan. 
 
9.1 Begreppet informationsförvaltning och dess läge i regionen  

Samhällets digitala informationsförvaltning behöver utvecklas för att kunna möta ökade krav på 
effektivitet och tillgänglighet. Det medför att vi  bör ägna större uppmärksamhet åt hur vi kontinuerligt 
arbetar med informationens fångande, hantering, förvaltning samt återanvändande av organisationens 
verksamhetsinformation. Detta för att verksamhetens själv skall kunna fungera mer effektivt och 
rättssäkert, men också för att vi skall kunna realisera intentionerna i  öppna data och PSI-direktiv.  I 
denna förstudie har vi operationaliserat informationsförvaltning som en process bestående av delarna 
Dokumentation, Registrering, Dokumenthantering, Arkivering och Arkivförvaltning. Den 
informationsförvaltningsmodell som idag är gällande i offentlig verksamhet har sin grund i en 
pappersbaserad svenska offentlighetslagstiftningen med anor från 1766. Vi vill dock betona att 
fortfarande hanteras stora mängder analog information i våra organisationer men att det är hög tid att 
skapa och anpassa en informationsmodelll som kan möta de krav som ställs på en fullständig digital 
informationshantering.  En modell som är förädlad eller optimerad för just digital information.  Vi kan 
också som ett resultat av denna förstudie se att det fortfarande återstår åtskilligt arbete innan vi har en 
utvecklad och effektiv informationsförvaltning som klarar de utmaningar som organisationerna står 
inför i sitt arbete med att utveckla en öppen, demokraktisk och transparent förvaltning. 
 
I det fortsatta arbetet skulle vi till vår handlingsplan vilja foga ett par områden där vi delar upp det 
konkreta arbetet i två delar. Vi menar att det dels finns en mer renodlad forskninguppgift, dels en mer 
praktiskt förankrad modellutveckling. Den sistnämnda kan sedan utvecklas till både tjänster och 
produkter. Enkäten och vår analys av enkätsvaren ger en bra grund för de strategiska satsningar som 
krävs för att höja nivån på regionens informationsförvaltning. Vår bearbetning innebär att vi kan se att 
ett fortsatt arbete handlar om: 

9.1.1  Informationsförvaltningens vardag 
Den process som informationförvaltning består av startar med att information skapas/fångas och slutar 
i extremfallet med arkivförvaltning för evig tid. Processen består schematiskt av de fem delarna som  
beskrevs ovan, men varje del har tydliga gränser och leveranser. Hela denna förvaltningsprocessen är i 
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praktiken livscykelformad med tydliga gränser mellan operativt användbar information och icke lika 
operativt användbar information. Dessa gränser är egentligen inget som bör existera utifrån gällande 
lagstiftning. Arkiv är de allmänna handlingar som tillkommit genom en organisations verksamhet. 
Enkelt formulerat skulle man därför kunna se att alla handlingar som en del av arkivet från den stund 
att de skapas. Därför uppstår det vissa problem när vi skapar den tydliga uppdelning som finns i 
förvaltningprocessen olika steg; Dokumentation, Registrering, Dokumenthantering, Arkivering, & 
Arkivförvaltning. Varje funktion/delprocess åtskiljs av tydliga gränser och i vissa fall reglerade 
leveranser som mellan dokumenthantering och arkivering. En process som består av markerade 
gränser försvårar interoperabilitet. Vilka effekter den nu gällande informationsförvaltningsmodell har 
på att uppnå exempelvis ökad återanvändning av offentlig information är inte heller studerad.. 
Leveranser av information mellan varje funktion/delprocess är idag ett praktiskt problem och en 
utmaning utan en samlad strategi. Här kan vi se ett fortsatt arbete som handlar om att; 
 
Identifiera kvalitetskrav vid skapande och fångande av information för att säkerställa långsiktigt 
bevarande och återanvändning av information.  
 
Det innebär att vi studerar de tre första funktionerna Dokumentation, Registratur och 
Dokumenthantering; 

• där vi skapar en fördjupad förståelse för dokumentations betydelse och inte minst  
• studerar förutsättningar för en sammanhållen registrering av all metadata antingen den sker i 

särskilda verksamhetssystem eller mer traditionella diarestyrda ärendeflöden.  
• skapar bättre utredningsmetodik för beslut om att dokumentera, kravställning av                                             

dokumentation samt val av system för dokumentation. 
 
I detta arbete använder standarder och verktyg som; 
• ISO 30300,  ISO15489, ISO16175 som kvalitetstandarder för att säkerställa informationsflöden fram 
till arkivet och en enligt ingest enligt OAIS modellen. 
• Riksarkivets resultat från projektet med e-ARD FGS (Förvaltnings gemensamma specifikationer) 
 
I denna del skulle vi vilja utveckla en modell med helhetsperspektiv för informationsförvaltning, där 
också en samlad och organiserad hantering av verksamhetens registrering ingår. Dokumenthanteringen 
måste också omfatta systemförvaltning så att vi får en modell som hanterar och kontrollera hela flödet 
av verksamhetsinformation.   
 
I anslutning till de två andra funktionerna - Arkivering och Arkivförvaltning framgick det av 
enkätsvaren att dessa funktioner hanterades mycket bristfälligt, men de låga betyg som sätts kan också 
vara uttryck för att man just på dessa områden har skaffat sig större kännedom om vad som egentligen 
krävs. Det som behöver göras på dessa områden är sådant som saknas i pågående eARD/FGS-arbetet  
som handlar om att utveckla arbetsmodeller för löpande arkivering, överföring mellan system och 
leverans till/från mellanarkiv och överföring till system för långsiktigt bevarande. På detta område 
kunde ett modellarbete ha som mål att överbygga avståndet mellan löpande verksamhetsprocesser och 
arkiv, t ex via överföring till mellanarkiv och ”slutarkiv” och för överföring mellan olika 
verksamhetssystem. Underlag för en sådan modell finns i ansatsen som redovisas i denna förstudie ”E-
arkiv som en tjänst” se nedan 9.2. 

9.1.2  Informationsförvaltningens Ledning 
I många organisationer finns flera funktioner och enheter som har uppdrag och ansvar för sådant som 
på olika sätt påverkar informationförvaltning. Enheter som brukar omnämnas är IT-avdelning, 
Ekonomi, Personal, Strategisk ledning, Analys m.fl. Tekniker, domäner och modeller som 
Informationssäkerhet, Verksamhetsarkitektur,  Business Intelligence, Human Resource Management, 
PM3 är bara några exempel på ansatser som alla hanterar information på ett eller annat sätt. 
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Information finns och hanteras i hela organisationen, trots det finns inte en sammanhållen och 
gemensam ledningsstruktur för hur man hantera information i hela organisationen. Vi kan med 
förstudiens olika omvärldsanalyser argumentera för att det finns ett ledningsproblem med hur 
information hanteras. I denna del ser vi följande tänkbara arbetsområden: 
 
1. Utveckla och analysera funktionaliteten hos ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO/SS 
30300 serien) inom olika organisationer genom olika fallstudier inom både näringsliv och offentlig 
sektor. Studierna skulle bygga på att använda ISO 30301 som en checklist för att kartlägga behov, 
krav och brister i ledningssystemen, t.ex genom att;   
- Identifiera roller och kartlägga ansvarigheter genom hela informationsflöden 
 
Data samlas genom: Dokument analys, enkäter, intervjuer, fokus grupper 
Workshops med ansvariga inom ett nybyggd “Strategiskt nätverk för informationsförvaltning” som 
förslås av vi har skissat på i denna förstudie.  
 
2. Testa återanvändbarheten av information som finns i olika e-arkiv. Fallstudier rörande 
återanvändningsbarhet mellanarkiv och e-arkiv i myndigheter och företag. 
 
3. Skapa en informationsmodell som är förser verksamheten med tillförlitlig och återanvändbar 
information enligt krav för PSI och öppna data. Använda Records Continuum Model och Information 
Continuum Model125 som teoretiskt lins. Utveckla en modell för att hantera verksamhetsinformationen 
genom hela flödet från skapandet och framåt. 
 
 
9.2 E-tjänsteutveckling 

Arkivsektorn har under de sista fem år arbetat intensivt med att skapa metoder, verktyg och en 
organisation för hantering av den information som samhället avser bevara för framtiden. Inom den 
offentliga sektorn har den alltmer tilltagande digitalisering med mål att skapa mer effektiv e-
förvaltning som kan möta de krav som ställs på samhället när allt färre skall arbeta och försörja den 
växande äldre befolkningen. Inom näringslivet drivs digitalisering av likartade skäl för att effektivisera 
men också för att information via olika verktyg för analys (BI) kommit alltmer i förgrunden. Och där 
begrepp som Big Data på ett påtagligt sätt har satt informationen i centrum och därmed skapade ett 
tydligare informationsvärdet även över tid. Det saknas dock fortfarande en samlande resurs där  olika 
verksamheter kan hämta stöd och råd och då framförallt när det gäller export/uttag av information från 
olika verksamhetssystem. Vi har en rad olika konstortier som  samverkar kring e-arkivlösningar, en 
samverkan som ofta bygger på administrativt likartade organisation så har till exempel landstingen 
formerat R7 gruppen, universiteteten SYLL, och del kommuner har gått samman för att skapa en 
gemensam plattform. Dessutom har vi en rad större statliga myndigheter som skapat egna e-
arkivlösningar som Trafikverket, Transportstyrelsen, Lantmäteriet, Skatteverket, Försäkringskassan 
m.fl. Intresseorganisationer som SKL har tagit fram ett upphandlingsunderlag för e-arkiv.  Det sista 
initiativet är Statens Servicecentra som formerar underlag för en rad myndigheter som under februari 
2015 lämnade sitt förslag till upplägg. Vi har i denna förstudie fokuserat på arbetet med att exportera 
och paketera informationen från verksamhetssystem till enhetliga digitala arkivpaket s.k. SIP:ar 
(Submission information package). Vi har i denna rapport redovisat ett första utkast till hur vi skulle 
kunna organisera en mer öppen och tillgänglig tjänst där man skulle få aktiv vägledning i hur man 
exportera och paketerar information från verksamhetssystem till e-arkivlösningar. Syftet är också att vi 
med en mer öppen tjänst kan skapa en påtagligare social funktion där vi också lär och hjälper 
varandra. De förslag vi i handlingsplanen vill prioritera är: 
                                                        
125	  Upward,	  2000,	  2004,	  2005a,	  2005b;	  Upward	  &	  Stillman,	  2006	  
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• Skapa en vägledning när det gäller urval och former för uttaget ur verksamhetssystemen, samt 

att, 
• Utveckla en enklare transformator och en validator som är uppbyggd kring en social plattform 

för att skapa standardiserade informationspaket för leverans till olika e-arkivlösningar. 
  
9.3 Hur att organisera sig och arbeta för en bättre 

informationsförvaltning  

Det finns en medvetenhet i regionen om att informationsförvaltningen i dag är bristfällig men det finns 
på samma gång en uttalad vilja att samarbeta kring angeläget utvecklingsområde. På samma sätt finns 
problem och möjligheter i sedan tidigare organiserad samverkan inom arkivsektorn och IT-nätverk. I 
kapitel 8 har vi behandlat både allmänna och för i huvudsak Västernorrland specifika förutsättningar 
för bildande och utveckling av nätverk och kluster.  
 
Ett viktigt resultat av rapportens enkät är de respondenter, som svarat ”ja” eller ”vet ej” på frågan om 
de vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete inom informationsförvaltningens olika delfunktioner. 
De bör erbjudas att delta i ett strategiskt nätverk för arbete med en gemensam FoU-plan som grund för 
en bättre digital informationsförvaltning (DIF-nätverket). Till nätverket bör även inbjudas intresserade 
företag, i första hand ur existerande IT-kluster. I koppling till start av ett förnyelsearbete inom 
traditionell arkivverksamhet (DIAK-nätverket) kan en ömsesidigt gagnande klusterstruktur – en 
samlad plattform – byggas ut som ”Arkivlänet – kluster för digital arkiv- och 
informationsförvaltning”. 
 
När nätverket (nätverken) är bildat bör deltagarna tillsammans utforma en mer detaljerad 
verksamhetsplan, som innehåller de strategiskt viktigaste FoU-åtgärderna. CEDIF:s roll för ledning 
och samordning av nätverket bör klarläggas i denna process. Nätverkets resurser måste svara mot de 
projekt det involveras i.  
 
Som huvudsakliga steg i en handlingsplan som leder i den önskade riktningen vill vi lyfta fram 
följande moment: 
 
A. Initialperspektiv/Nätverksinitiering under 2015: 
1. Gruppvisa avstämningsmöten efter ”remissynpunkter” på rapporten och resultatseminarium 
2. Etablering av startarbetsgrupp och ev. delarbetsgrupper 
3. Säkring av (åtminstone preliminär) huvudman(huvudmän) för verksamheten; ev. samverkansavtal 
4. Upprättande av kommunikationskanal/hemsida – lättversion 
5. Utformning av ansökning(ar) om nätverks-/klusterbygge till om möjligt EU:s strukturfonder 
och/eller relevanta nationella (med)finansiärer. Jämför de aktivitetsposter som nämns under rubriken 
Klustersamordning i avsnitt 8.4. Samordningen och det gemensamma utvecklingsarbetet bedöms som 
minimum kräva 1-2 kvalificerade tjänster. 
 
B.Uppbyggnadsperspektiv: Nätverksdesign och genomförande 2015-2018: 
1. Genomförande av ”ramprojekt” för design/verksamhet av/i kluster- och nodstrukturer 
2. Etablering av huvudman/huvudmän, plattformsstyrgrupp och två strategiska nätverk (DIF och 
DIAK) med ev. arbetsgrupper 
3. Former för omvärldssamverkan  
4. FoU-satsningar 
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C. Stärkande av CEDIF som kvalificerat forsknings- och utvecklingscentrum för 
informationsförvaltning med nationell och internationell verksamhet: 
En samlat viktig aspekt för förstudiens ambitioner är att skapa medvetenhet om och möjligheter för 
CEDIF att om möjligt utvecklas till ett allt starkare nationellt och internationellt FoU-centrum liksom 
att fungera som bärande nod för det regionalt fotade klusterutvecklingsarbetet inom ämnesområdet. Vi 
vill hävda att utvecklingsarbete av denna typ, som spänner över flera olika områden och som förutsätts 
involvera många olika slags aktörer, inte kan hanteras utan ett centrum som svarar för samordning och 
planering. Detta centrum bör framförallt tillhandahålla den omvärldskännedom och ämneskompetens 
som krävs för framgång i arbetet. Vi förutsätter att delar av dessa uppgifter faller inom CEDIF:s 
akademiska uppgifter på forskningsområdet. Men en stor del kommer att behöva hantera sinom ramen 
för universitetets ”tredje uppgift”. För CEDIF ger detta unika möjligheter att utvecklas dialektiskt 
genom interaktion med deltagande organisationer och dialog kring deras utvecklingsarbete. Värdet av 
detta för de deltagande organisationerna består inte minst i delning av erfarenheter och benchmarking 
 
Finansieringen av arbetet blir en viktig fråga för alla delar av nätverken. Inledningsvis vore det en 
fördel om lönekostnader och OH-kostnader kunde bäras av de aktörer, som medverkar i och har egen 
nytta av de produkter eller andra nyttigheter som utvecklas. Vetenskapliga forskningsprojekt bör 
finansieras särskilt på annat sätt. Produktutveckling som involverar företag bör normalt kunna 
finansieras av dessa tillsammans med ev. möjligt offentligt stöd. För strukturbygge av såväl FoU-
kapaciteter som funktionella nätverk och kluster finns en rad finansieringsmöjligheter inom ramen för 
nationellt innovationsfrämjande och tillväxtpolitik såväl som inom EU:s strukturfondspolitiska ram. 
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Hem SUPPORT CENTER 

                                                
   
  

Informationsförvaltning 

Enkät till dig med ansvar för verksamhetsinformation och utveckling. 

Alla verksamheter producerar och hanterar information i olika former. Oavsett om man levererar 
varor eller tjänster behöver man dokumentera beslut, åtgärder och händelser på ett sätt som 
gynnar effektivitet och kvalitet i verksamheten. En god dokumentation bidrar inte minst till ett bra 
förhållande till uppdragsgivare, kunder och allmänhet. 

Den digitala informationsförvaltningen byggs på tekniska informationsplattformar som ofta 
representerar ett betydande kapital. De behöver förvaltas med samma krav på organisering och 
uthållighet som för andra värden hos organisationen. 

I denna enkät avser vi att undersöka tillståndet när det gäller informationsförvaltning i vår region, 
identifiera sektorer med utvecklingsbehov samt presentera förslag till framtida fördjupande projekt. 

Enkäten ingår som ett led i en förstudie med namnet Strategisk plattform för digital 
informationsförvaltning. Arbetet är kopplat till Centrum för digital informationsförvaltning vid 
Mittuniversitetet (CEDIF) och skall avrapporteras redan vid årsskiftet. Enkäten utgår från de fem 
huvudfunktioner för informationsförvaltningen som identifierats inom CEDIF – dokumentation, 
registratur/metadata hantering, dokumenthantering, arkivering och arkivförvaltning. Enkäten är 
uppbyggd med ett par frågor på en översiktlig nivå och därefter följer en fördjupning. De uppgifter 
du lämnar i denna enkät kommer inte att spridas utan endast användas som underlag för 
gemensamma utvecklingsprojekt. 

Förstudien finansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Länsstyrelsen Västernorrland, Riksarkivet samt Mittuniversitetet. 

Karen Anderson Professor och forskningsledare Avdelningen för arkiv- och datavetenskap 
Mittuniversitetet 

Göran Samuelsson Lektor och projektledare Avdelningen för arkiv- och datavetenskap 
Mittuniversitetet 

Om du har frågor, kontakta: Tom Sahlén 070 8543236, eller epost: 
tomsahlen@gmail.com Göran Samuelsson 070 5690455, eller epost: goran.samuelsson@miun.se 

  
 

Minimera frågorna 
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1.1. Dokumentation 

 
Upprättande och inhämtande av data och dokument inklusive system och 
teknik 

I en långsiktig hantering av elektronisk information måste man redan i 
förväg bestämma vad som skall dokumenteras och hur den 
dokumentationen skall utföras. Din organisation kan ha olika instrument 

för dessa saker - verksamhetsanalys, processdokumentation, riskanalys 
och informationsklassning, systemdokumentation.  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Anser ni att dokumentationen planeras och leds 
tillfredsställande? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 
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Vet ej 

 
3.1.2 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för att utveckla 
organisationens dokumentation? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
4.Fördjupningsfrågor - dokumentation 

 
Dokumentationen innebär att dokument och data inhämtas, tas emot eller 
produceras. I offentlig miljö resulterar detta i verksamhetsinformation i 
form av arbetshandlingar och allmänna handlingar. Utanför den offentliga 
sektorn finns inte denna uppdelning, där talar vi enbart om 
verksamhetsinformation. 

I kvalitetsarbete och andra sammanhang beskriver man vilka 
dokument/data som ska förekomma och hur de ska hanteras. 
Dokumentationsplanen är ett vanligt instrument för detta. Som underlag 
för beslut om dokumentationen görs ibland riskanalys och 
informationsklassning. 

Anskaffning och implementering av systemstöd bör baseras på sådana 
bedömningar. Den önskvärda kopplingen mellan uppdrag, verksamhet, 
systemplattform och dokumentation kan försvåras av att 
systemplattformar är föråldrade.  
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5.1.3 Bedömer ni att myndighetens dokumentation är 
heltäckande? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
6.1.4 Förekommer dokumentationsplan(er) som visar vilka slags 
handlingar som hanteras? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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7.1.5 Om nej, anser ni att ni behöver en?  

               

 
Ja 

Nej 

 
  
Vet ej 

 
 

Kommentar: 

 
8.1.6 Görs riskanalys för att bedöma behovet av dokumentation? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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9.1.7 Byggs strukturen i er dokumenthantering så att den speglar 
verksamheter och processer? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
10.1.8 Om ja, vem ansvarar för verksamhetsbeskrivning  

och processkarta? 

 
               
 
 

 

 

 

 

Svar:  

  
Vet ej 
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11.1.9 Om nej, vilken indelningsgrund tillämpas? 

 
Vet ej 

 
 
 

 

 

 

 

12.2. Registratur - hantering av metadata 

Administrering av metadata 

För att data och elektroniska dokument ska kunna återsökas och 
användas som bevis om åtgärder och beslut krävs att de registreras, det 
vill säga förses med olika slag av metadata. Olika slags registrering 
skapar olika typer av metadata: 

• formell ankomstregistrering enligt offentlighets- och sekretesslagen • 
verksamhetsklassificering av ärenden, objekt och annan 
verksamhetsinformation • organisatorisk klassificering 
(organisation/enhet/person) • klassificering kopplad till specifika 
sektorer med egen metadata, t ex hälso- och sjukvård 

Mycket tyder på att e-förvaltningens organisation behöver en samordnad 
registratur för de olika metadata som hanteras.  
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13.2.1 Anser ni att er organisering av metadata är 
tillfredsställande? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
14.2.2 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för att utveckla 
registraturen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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15.Fördjupningsfrågor - registratur 

 
Många organisationer kan behöva en samlad funktion för att hantera och 
förvalta verksamhetens olika metadata. Diarieplaner (metadata för 
ärendehantering), klassificeringsscheman och andra typer av 
metadatakataloger är exempel på instrument som kan hanteras av denna. 

  

  
16.2.3 Var finns er diarieföring i den formella organisationen? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 

 

17.2.4 Hur fattas beslut om diarieplaner i er organisation? 

 
Vet ej 

 
 
 

 

 

 

Svar: 
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18.2.5 Sker registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
 

19.2.6 Finns diarieplan? 

 
  

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
 

Kommentar: 
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20.2.7 Kopplas dokument och ärenden till klassificerade 
processer? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
21.2.8 Om ja, vem svarar för organisationens metadata? 

 
Vet ej 

 
 
 

 

 

 

Svar: 
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22.2.9 Kopplas dokument och ärenden till organisation och 
person? 

 
 

 
Ja 

Nej 

  
 
Vet ej 

 
 

Kommentar: 

 
23.2.10 Registreras sektorsspecifik metadata (t ex 
fastighetsdata, teknisk data, vårdmetadata )? 

 
 

Kommentar 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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24.3. Dokumenthantering 

 
Åtgärder med existerande dokumentation 

Dokumenthanteringen innehåller alla åtgärder under dokumentets aktiv 
fas, från dokumentets/uppgiftens upprättande och registrering till 
arkivering. Nästan alla dokument och all data lever sina liv i 

organisationens olika IT-system och hanteras där enligt de regler som 
uppställs av organisationen. Den verksamhetsnära systemförvaltningen 
är därför en central del av dokumenthanteringen. 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3.1 Anser ni att dokumenthanteringen är ändamålsenlig och 
organiserad på ett sätt som fyller era behov? 

 
 

Kommentar: 
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Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
26.3.2 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för förbättrad 
dokumenthantering? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
27.Fördjupningsfrågor - dokumenthantering 

 
Uppföljning av dokumenthanteringen kan ske genom uppföljning av 
dokumentationsplan, utredningar om gallring med mera, samt rådgivning 
och kontroll. Systemförvaltningen svarar för lagring av och åtkomst till 
alla elektroniska dokument och data och är därför en central del av 
dokumenthanteringen. Till denna förvaltning hör systemutveckling, 
systemdrift och systemavveckling, format- och mediebyte, kopiering, 
lagring med mera. 
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28.3.3 Förekommer regelbunden uppföljning av 
dokumenthanteringen/dokumentationsplanen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
29.3.4 Om ja, vem svarar för denna uppföljning? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 

 

30.3.5 Används standardiserade dokumentformat (myndigheter: 
enligt RAFS 2009:2)? 

 

 
Ja 

Nej 
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Vet ej 

 

               
 

Kommentar: 

 
  
31.3.6 Hanteras systemförvaltningen som en del av 
dokumenthanteringen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
32.3.7 Svarar systemförvaltarna för systemdokumentation 
(myndigheter: enligt RAFS 2009:1)? 
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Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
33.3.8 Har IT-stödet en struktur som är anpassad till 

verksamheter och processer? 

 

 
Ja 

Nej 

 

Vet ej 

 
               
https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

12/25 

2014-11-
10 
Netigate 

 

Kommentar: 

 
  
34.4. Arkivering 

 
Överföring av handlingar data och metadata till långtidsförvaring i e-
arkiv innebär att ansvaret lämnar den verksamhet där handlingarna 
infångades/skapades. Arkivering kan även vara ett mer kortsiktigt 
förfarande där avsikten är att säkra aktuell verksamhetsinformation i en 
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stabilare miljö, "mellanarkiv". 

Skapa/redigera ovillkorligt logiskt hopp 

 
 
35.4.1 
Anser 
ni er 
ha 

tillfredsställande rutiner för e-arkivering? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
36.4.2 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för utveckling av 
arkiveringsfunktionen? 

 
               
https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

13/25 
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2014-11-10 Netigate 

 
Ja 

Nej 

 
  
Vet ej 

 
 

Kommentar: 

 
37.Fördjupningsfrågor - arkivering 

 
Oavsett om det handlar om överföring till mellanarkiv eller slutarkivering 
bör arkiveringen eftersträva standarden OAIS. I pågående arbete med 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för bland annat 
arkivering av e-diarier tillämpas de grundläggande funktionerna i OAIS-
standarden. 

I ett kortare perspektiv kan organisationen tvingas omhänderta 
dokument och data från avställda och upphörande system som saknar 
en tillfredsställande arkiveringsfunktion. Förvaltningsåtgärderna måste 
då garantera att information som ska bevaras omhändertas på ett 
betryggande sätt. Åtgärderna kan innefatta migrering till godkänt 
slutformat, kontroll av metadata, låst slutversion, överföring till server 
med säkrad backup etc. 

För statlig verksamhet skall detta ske i enlighet med RAFS 2009:1 kap 
3. Där sägs att där en myndighet redan i samband med planering och 
systeminförande ska ange format för bevarande, tidpunkter m m för 
arkivering, uppgifter om lagrad data, uppgifter om databärare m m. 
Myndigheten ska även ta ställning till bevarande och gallring av 
elektroniska handlingar. 

Skapa/redigera ovillkorligt logiskt hopp 
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38.4.3 Finns en strategi för långsiktigt informationsbevarande 
(myndigheter t.ex. enligt RAFS 2009:1 kap 3)? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
          

https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

14/25 

2014-11-10 Netigate 

39.4.4 Finns beslut om vilka delar av verksamhetsinformationen 
som ska bevaras och vilka som kan gallras? 

 
  

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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Kommentar: 

 
40.4.5 Har ni beslutat om åtgärder som säkerställer bevarande av 
handlingar? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
41.4.6 Har ni tagit ställning till framtida sökbehov? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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42.4.7 Sker kortsiktig arkivering medan informationen ännu är 
aktuell i syfte att skydda eller kvalitetssäkra handlingarna 
(”mellanarkiv”)? 

 
                    
https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

15/25 

2014-11-10 Netigate 

 
Ja 

Nej 

 
  
Vet ej 

 
 

Kommentar: 

 
43.4.8 Sker e-arkivering i enlighet med "ingest"funktionen i 
OAIS? 

 
 

Kommentar: 
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Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
44.5. Arkivförvaltning 

 
Arkivförvaltningen innefattar dels traditionell förvaring och vård av 
analoga handlingar, dels den mer aktiva hantering som krävs för att 
elektroniska handlingar ska kunna återanvändas. Konvertering, 
systemmigrering, metadatahantering, åtgärder för tillgänglighet m m är 
återkommande åtgärder i en långsiktig e-arkivmiljö. 

Skapa/redigera ovillkorligt logiskt hopp 

 
          
https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

16/25 

2014-11-10 Netigate 

   
45.5.1 
Anser 
ni er 

behöva en bättre organisering av denna funktion? 
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Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
46.5.2 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för utveckling av e-
arkivet? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
47.Fördjupningsfrågor - arkivförvaltning 

 
               
https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 

17/25 

2014-11-10 Netigate 

För arkivförvaltningen rekommenderas de grundlägande funktionerna i 
OAIS-standarden. Myndigheter har även att följa RAFS 2009:1-2. 

Skapa/redigera ovillkorligt logiskt hopp 
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48.5.3 Har myndigheten ett e-arkiv som motsvarar kraven i RAFS 
2009:1- 2? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
49.5.4 Finns rutiner för mediekonvertering, systemmigrering, 
metadatahantering m m? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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50.5.5 Finns etablerade funktioner för långsiktig 
informationslagring? 

 

 
Ja 

Nej 

 

Vet ej 

 
               
18/25 

2014-11-
10 
Netigate 

 

Kommentar: 

 
  
51.5.6 Tillämpas standarden OAIS? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 
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Vet ej 

 
52.5.7 Finns rutin för tillgängliggörande - t ex "uttagspaket" i 
enlighet med OAIS (Dissemination Information Packade, DIP)? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
53.0. Ledningssystem för verksamhetsinformation 

 
Ledning och styrning enligt SS-ISO 30300 och Arkivlagen. 

Förvaltning av verksamhetsinformation förutsätter organisering och 
samordning av flera funktioner. Organisationen kan behöva en ledning för 
detta som innefattar policy, ramverk och mål. Allt fler organisationer 
utvecklar nu så kallade Ledningssystem för sin verksamhetsinformation 
(LVI) i enlighet med standarden SS-ISO 30300 – en motsvarighet till de 
ledningssystem som tillämpas för informationssäkerhet, 
systemförvaltning, miljö etc. 

Syftet med att införa ett LVI är att åstadkomma en systematisk hantering 
av verksamhetsinformation som främjar effektivitet och som verifierar 
organisationens aktiviteter - till stöd för affärsbeslut och efterföljande 
aktiviteter och som garanti för att organisationen kan ansvara inför 
nuvarande och framtida intressenter. Detta syfte uppnås enligt SS_ISO 
30300 när den verksamhetsinformation som skapas uppfyller kraven på 
tillförlitlighet, äkthet, fullständighet och användbarhet. 

I en myndighetsorganisation bör självklart LVI även anpassas till krav i 
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Arkivlagen som bland annat innefattar myndighetsinspektion. 

 
   
54.0.1 
Har ni 
antagit 
policy 
och 
mål för 

förvaltningen av verksamhetsinformationen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 
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55.0.2 Finns strategi och handlingsplan för 
verksamhetsinformationen? 

 
  

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
 

Kommentar: 

 
56.0.3 På vilken nivå i organisationen leds och samordnas 
åtgärder för god verksamhetsinformation? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 
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57.0.4 Hur förhåller sig ledningssystemet för/arbetet med 

verksamhetsinformation till ledningssystemet för/arbetet med 
informationssäkerhet? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 

 
58.0.5 
Hur 

förhåller sig arbetet med verksamhetsinformationen till 
företagsarkitektur och verksamhetsarkitektur i er organisation? 

 
 

Kommentar: 

 
  
Vet ej 

 
59.0.6 Hur förhåller sig arbetet med verksamhetsinformationen 
till systemarkitektur och systemförvaltning? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 
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60.0.7 Vem äger myndighetens processkarta? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 

 
61.0.8 
Vem 
äger 

respektive process? 

 
 
Svar: 

 
               

https://www.netigate.se/services/survey/newv2/flikstep5.asp 
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2014-11-10 Netigate 

  
Vet ej 

 
62.0.9 Hur förhåller sig arbetet med verksamhetsinformationen 
till den verksamhetsnära systemförvaltningen (ex PM3)? 

 
Vet ej 

 
 
Svar: 
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63.0.10 Anser ni er behöva ett bättre organiserat ledningssystem 
för verksamhetsinformationen? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
64.0.11 Vill ni delta i ett regionalt samarbete för utveckling av ett 
ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI)? 

 
 

Kommentar: 

 

 
Ja 

Nej 

 
Vet ej 

 
65.Dina uppgifter 
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Organisation 

*Obligatorisk 

 
  
 
Avdelning/funktion 

*Obligatorisk 

 
 
Namn och e-postadress 

 
      

  
Tack för dina svar! 

Vi är tacksamma för att du tagit dig tid att fylla i vår enkät och på så sätt hjälpt oss att få en 
bättre inblick i informationsförvaltningen i regionen. 

/Karen Anderson & Göran Samuelsson 

  
   
 


