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1. LÄSANVISNING UNDERLAGSMATERIAL 

Detta dokument innehåller olika underlag som utgör resultat av förstudiens arbete. Underlagen berör 
områden utifrån förstudiens uppdrag och direktiv men även områden som har sin naturliga koppling 
till e-tjänsterna e-arkiv och e-diarium. De områden som berörs är följande: 
 

• Lagar och förordningar 
• Omvärldsbevakning internationellt och nationellt rörande e-arkiv och e-diarium 
• E-diarium – e-registrering 
• E-arkivering och system för långsiktig informationsförsörjning 
• E-ramverket – förvaltningsgemensamma specifikationer 
• Lönsamhetsbedömningar för områdena ”e-arkiv” och ”e-diarium” 
• Samlad tillgång till verksamhetsinformation 
• Kammarkollegiets ramavtal för e-arkiv och e-diarium 
• Riksarkivets enkät 

 
Underlagen utgör grundmaterial till det beslutsunderlag förstudien presenterar i form av en 
förstudierapport. 
 
Underlagen är utformade utan hänsyn tagen till läsarens kunskapsnivå eller insikt om sakfrågorna och 
det ankommer på den som läser dessa underlag att själv införskaffa den bakgrundsfakta och 
kompetens som erfordras för att tolka och förstå respektive område i händelse av att detta krävs. 
 
Förstudiens arbetsgrupp har tillsammans framställt dessa underlag utifrån de kompetenser den 
besitter samt genom den information och kunskap som inhämtats genom arbetets gång. 
 
 
Björn Skog, ES Solutions AB 
Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet 
Britt-Marie Östholm, Riksarkivet 
Håkan Lövblad, Riksarkivet 
Cecilia Nilsson, Riksarkivet 
Börje Justrell, Riksarkivet 
Göran Kristiansson, Riksarkivet 
Karin Bredenberg, Riksarkivet 
Mats Berggren, Riksarkivet 
Sanja Halling, Riksarkivet 
Susanne Danelius, Riksarkivet 
Olle Forslund, Riksarkivet 
Magnus Wåhlberg, TAM Arkiv 
Liv Nyström, Arbetsförmedlingen 
Tommie Floréus, Arbetsförmedlingen 

Elin Bogstag, Bolagsverket 
Stefan Ellström, Bolagsverket 
Katrin Askergren, Försäkringskassan 
Maria Jonasson, Försäkringskassan 
Andreas Ljung, Pensionsmyndigheten 
Lars Wahlund, Pensionsmyndigheten 
Nils Schönström, SKL (Centrum för eHälsa) 
Elisabeth Klett, SKL (Stockholms Stadsarkiv) 
Pontus Värmhed, Tillväxtverket 
Stefan Lindström, Tillväxtverket 
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2. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

2.1 BESTÄMMELSER SOM RÖR E-ARKIV OCH E-DIARIUM 

2.1.1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de rättsregler som är av betydelse för myndigheternas arkivering 
av allmänna handlingar. Framställningen är i första hand avsedd som bakgrund till förstudien och gör 
inga anspråk på att vara uttömmande. I ett fortsatt arbete med förvaltningsgemensamma 
specifikationer behöver en noggrannare kartläggning göras av samtliga rättsliga krav inom området. I 
det följande ges en översikt över tillämpliga bestämmelser. Därefter följer en fördjupning kring olika 
teman. 
 

1. Översikt – lagstiftning och Riksarkivets regler 
2. Arkivering 
3. Handlingsbegreppet 
4. Registrering och arkivredovisning 
5. Allmänna dokumentationskrav 
6. Organisation och struktur 
7. Framställning och förvaltning 
8. Gallring 
9. Överlämnande 
10. Överföring av sekretess 

 

2.1.2 Översikt – lagstiftning och Riksarkivets regler 

 
Tryckfrihetsförordningen 
 
Myndigheternas arkivering syftar till att förverkliga offentlighetsprincipen. Allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar förutsätter att de bevaras i ursprungligt skick och är ordnade på ett sådant sätt att 
de kan återfinnas. Vid en ändring i 2 kap. TF som gjordes 2003 (prop. 2001/02:70) tillkom en ny 18 § 
som är avsedd att markera sambandet mellan bestämmelserna om handlingsoffentlighet i TF och 
arkivbestämmelserna. Enligt 18 § ska det finnas grundläggande bestämmelser på lagnivå om hur 
allmänna handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar. I 
propositionen lyfts fram att arkivreglerna måste få en mer framträdande roll när myndigheterna 
använder IT. Särskilt påpekas vikten av att elektroniska handlingar redan från början förvaras på ett 
ur arkivsynpunkt riktigt sätt. 
 
Arkivlagen och arkivförordningen 
 
Regleringen i grundlagen preciseras i arkivlagen (1990:782) som innehåller allmänna regler om 
arkivvården vid myndigheterna. Bl.a. föreskrivs (5 § 1) att myndigheterna vid registreringen av 
allmänna handlingar ska ta vederbörlig hänsyn till registreringens betydelse för en ändamålsenlig 
arkivvård och (5 § 2) att myndigheterna ”vid framställningen av handlingar ska använda materiel och 
metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet”. Där finns även 
bestämmelser om arkivets organisation, arkivredovisning m.m. Regleringen i arkivlagen är mycket 
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allmän. Arkivlagen kompletteras av regler i arkivförordningen (1991:446). Även dessa regler är 
förhållandevis allmänna. De upptar till stor del bestämmelser om delegering av 
normgivningskompetens till Riksarkivet. Det finns dock även bestämmelser som är direkt riktade till 
myndigheterna (stat och kommun), t.ex. bestämmelser om tidpunkten för arkivering av allmänna 
handlingar, översyn av arkivbildningen och samrådsförfarande vid förändringar i verksamhet och 
organisation. Där finns även en bestämmelse om att statliga myndigheter inte får gallra allmänna 
handlingar utan föreskrifter från Riksarkivet, om det inte finns sådana bestämmelser i lag eller 
förordning. I förordningen om instruktion (2009:1593) för Riksarkivet finns vissa bestämmelser som 
har nära anknytning till Rikarkivets normering, särskilt inom e-området. Där sägs bl.a. att Riksarkivet 
särskilt ska verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av 
handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen. Verksamheten tar sig uttryck i utrednings- och 
utvecklingsarbete med anknytning till normeringen samt vägledningar och annan främjande 
verksamhet. Arbetet förutsätter också samverkan med andra myndigheter. 
 
Riksarkivets regelverk 
 
Riksarkivet generella regelverk kan sägas bilda tre olika nivåer, en medieberoende, en mediespecifik 
och en teknisk nivå. I bilden nedan har de författningar gulmarkerats som är tillämpliga på områdena 
e-arkiv och e-diarium. Riksarkivets föreskrifter reglerar en stor del av den hantering av allmänna 
handlingar som sker på en myndighet som arkivbildning, registrering och arkivredovisning. En 
översyn av regelverket har nyligen påbörjats.  
 

 
Fig. 1 Översikt – lagstiftning och Riksarkivets regler 

 
 



 

Dokumenttyp 

Underlagsmaterial 
Status 

Slutlig 
Sid 

8 (80) 
Identitet/Dnr 

RA 230-2010/3161 
Version 

1.0 
Versionsdatum 

2010-12-13 
 

 
 
 

För e-handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) omfattar föreskrifterna bl.a. strategi 
för bevarande av e-handlingar, planering och system för bevarande av e-handlingar, 
systemdokumentation och informationssäkerhet. Därtill föreskrivs om standarder och format som ska 
användas när materialet överförs till bevarande eller överlämnas till arkivmyndighet. 
 
I enlighet med bestämmelserna i arkivlagen får en myndighet gallra allmänna handlingar endast om 
det finns särskilda gallringsföreskrifter. Sådana bestämmelser kan finnas i lag, förordning eller i 
Riksarkivets föreskrifter. För statliga myndigheter utfärdar Riksarkivet generella och 
myndighetsspecifika gallringsföreskrifter (RA-FS och RA-MS). Kommuner och landsting får själva 
föreskriva om gallring. Riksarkivet i samråd med Sveriges kommuner och landsting publicerar s.k. 
gallringsråd om handlingar som är vanligt förekommande hos kommunerna. När det gäller 
personuppgifter finns det särskilda registerlagar som även omfattar gallring. 
 
På vissa områden finns särskilda registerlagar, som reglerar hanteringen av personuppgifter. Dessa 
regler gäller framför allt verksamheter där särskilt känsliga uppgifter hanteras. Dessa registerlagar 
innehåller också ofta specialregler om gallring, som då ersätter de allmänna reglerna om gallring i de 
generella författningarna. Lagarna innehåller även ofta specialregler om sökbegränsningar, 
direktåtkomst och utlämnande. 
 
Offentlighets- och sekretesslagen 
 
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) betonas att offentlighet är huvudregel bl.a. genom att 
bestämmelserna om registrering av allmänna handlingar placeras före sekretessbestämmelserna och 
genom lagens benämning. Lagen innehåller regler om offentlighetsstruktur (4 kap. 1 §) som syftar till 
att myndigheterna ska organisera och hantera sina allmänna handlingar så att bestämmelserna om 
offentlighet ska kunna efterlevas. 
 
I 5 kap. 1-4 § finns grundläggande bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Där 
regleras vilka handlingar som ska registreras och vilka uppgifter som ska anges. Från 
registreringsskyldigheten finns det dock flera undantag. 
 
Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen gäller för allmänna handlingar medan 
arkivbestämmelserna i vissa fall avser allmänna handlingar och andra fall arkiverade allmänna 
handlingar. Detta har lett till överlappningar som försvårar tillämpningen av bestämmelserna.  

2.1.3 Arkivering 

Enligt 3 § arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från verksamheten och 
sådana handlingar (utkast, koncept och minnesanteckningar) som avses i 2 kap. 9 § TF och som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Vid vilken tidpunkt handlingarna ska arkiveras 
framgår inte av arkivlagen. 
 
Bestämmelser om arkivering finns istället i 3 § arkivförordningen. Handlingar som hör till ett ärende 
ska arkiveras när ärendet har slutbehandlats hos myndigheten. Myndigheten ska då pröva i vilken 
omfattning sådant arbetsmaterial som avses ovan, ska tas om hand för arkivering. Handlingar som 
inte är allmänna och som inte ska arkiveras, ska avlägsnas från akten (rensning). Vid arkiveringen 
ska det enligt arkivpropositionen prövas vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar. Det 
framkommer vidare att det är ekonomiskt viktigt att arkivet inte tillförs onödigt material. 
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Allmänna handlingar som inte tillhör ett ärende ska arkiveras så snart de har justerats av myndigheten 
eller på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte tillhör ett ärende ska arkiveras så snart de har 
justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. När det gäller diarier och journaler samt 
register och förteckningar som förs fortlöpande anses varje införd anteckning bli arkiverad i och med 
att den har gjorts. 
 
Regleringen i arkivlagen och arkivförordning är medieoberoende. De avser således även 
upptagningar för automatiserad behandling (e-handlingar). Det betyder att uppgifter som tillförs en 
databas av registerkaraktär (t.ex. ett system för ärendehantering) anses arkiverade i och med att de 
förs in i registret. Handlingar av dokumenttyp som läggs in i ett system anses däremot arkiverade när 
det ärende som de tillhör avslutas. 

2.1.4 Handlingsbegreppet 

2 kap. 3 § TF är genom anknytningen till begreppet allmän handling i arkivlagen utgångspunkt för 
den offentliga arkivbildningen. I första stycket framgår att en handling är allmän om den förvaras hos 
myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. I det andra stycket 
framgår att en upptagning anses förvarad hos myndighet om den är tillgänglig för myndigheten med 
tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form så att den kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 
 
Regeringen och riksdagen tog i samband med ändringar i 2 kap. 3 § TF (2003) ställning till att 
begreppet handling fortfarande bör behållas som det centrala grundbegreppet. I förarbetena anförs att 
det nu ter sig fullt naturligt att tala om elektroniska handlingar. Det sägs att den elektroniska 
informationen i allt större utsträckning har blivit handlingsbaserad genom att traditionella handlingar 
som är avsedda att ha ett bestämt fixerat innehåll skapas på elektronisk väg och lagras elektroniskt. 
Handlingsbegreppet ansågs därför kunna användas på vilken ny teknik som helst som innehåller 
funktioner för att lagra och bevara uppgifter. 
 
Genom att insynen är kopplad till handlingar betonas att insynen omfattar uppgifter i en viss form 
fixerade på ett visst medium. I förarbetena förekommer även uttrycket färdig handling i elektronisk 
form och färdig elektronisk handling, varmed avses sådana elektroniska handlingar där utställaren 
har gett dem ett bestämt, fixerat, innehåll som går att återskapa gång på gång. Färdiga elektroniska 
handlingar som getts ett bestämt fixerat innehåll som går att återskapa gång på gång, t.ex. brev, 
promemorior, protokoll och beslut i elektronisk form, ska därmed alltid kunna tillgängliggöras av 
myndigheten. Exempel på vad som inte kan hänföras till kategorin färdig elektronisk handling anges 
vara stora datoriserad myndighetsregister där uppgifterna skiftar och där viss information avses bli 
sammanställd efter önskemål i enskilda fall. 
 
De exempel på färdig handling som ges i propositionen ger intryck av att begreppet avgränsas till ett 
dokumentbegrepp. Det kan därför vara lämpligt att påpeka att handlingsbegreppet är komplext och att 
det som behandlas – om man ser till förarbetena som helhet - avser upptagningar av flera slag. 
Regeringen uttrycker också medvetenhet om att det inte alltid går att dra en skarp gräns mellan 
färdiga elektroniska handlingar och sammanställningar. Det har emellertid inte ansetts lämpligt att i 
grundlagstext förtydliga var gränsen går. Ledning får istället, enligt propositionen, hämtas i 
detaljerade arkivregler om hur allmänna handlingar i elektronisk form skall bevaras.  
 
Det bör påpekas att det är Riksarkivets mening att typer av sammanställningar som görs regelmässigt 
i en databas - med en enkel knapptryckning eller som sker automatiserat – bör bevaras så att de kan 
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presenteras på nytt. I annat fall försvåras efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen. Där sägs att en upptagning för automatiserad behandling, som en myndighet 
använder sig av för handläggning av mål eller ärende, ska tillföras handlingarna i målet eller ärendet i 
läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det. En sådan sammanställning kan antingen bevaras 
genom att sammanställningsmöjligheterna i databasen bevaras, eller genom utskrift på papper eller 
som e-dokument i varje mål eller ärende. Se även avsnitt 2.1.5. 

2.1.5 Registrering och arkivredovisning 

Bestämmelser om beskrivning och registrering av allmänna handlingar finns i 4-5 kap. Offentlighets- 
och sekretesslagen, arkivlagen samt i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Samtliga 
bestämmelser avser såväl traditionella handlingar som e-handlingar.  
 
Enligt 4 kap. OSL ska myndigheten upprätta en beskrivning av sin organisation och verksamhet samt 
lämna uppgifter som är av betydelse för tillgängligheten till allmänna handlingar 
(offentlighetsstruktur). Bestämmelserna överlappar föreskrifterna om arkivbeskrivning som 
myndigheterna ska upprätta som en del av arkivredovisningen, i enlighet med RA-FS 2008.4. 
 
I 5 kap. OSL finns bestämmelser om registrering. Allmänna handlingar ska, med vissa undantag, 
registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Följande uppgifter ska som 
regel anges: datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning, 
avsändare/mottagare samt vad handlingen rör. Det framgår inte av bestämmelserna i OSL hur 
registreringen ska anordnas trots att det i hög grad påverkar tillgängligheten till de allmänna 
handlingarna. 
 
Hur registreringen läggs upp påverkar såväl sök- som gallringsmöjligheter. En bestämmelse har 
därför införts i 5 § 1 arkivlagen med innebörden att en myndighet vid anordnande av registreringen 
ska ta hänsyn tas till den påverkan som registreringen kan ha för den fortsatta - hanteringen och för 
arkivets organisation. Här avses t.ex. uppdelningen i ärendegrupper. 
 
Riksarkivet har utfärdat allmänna råd om registrering (RA-FS 1997:5) som i första hand är inriktade 
på diarieföring, dvs. registrering av in- och utgående handlingar i ärenden eller motsvarande. De 
allmänna råden behandlar vissa åtgärder som bör vidtas i syfte att underlätta arkivhanteringen Dit hör 
åtgärder som främjar tillgängligheten till de registrerade handlingarna. Exempelvis bör behovet av 
strukturerad återsökning tillgodoses genom registrering enligt fastställda planer som syftar till att 
(processer, sakord m.m.) Även gallringsplaner bör knytas till registreringen för att underlätta 
automatisk gallring. Råden omfattar även krav på 6 åtgärder som syftar till att säkerställa registrets 
användbarhet över tiden och dess funktion som en del av arkivredovisningen. 
 
Det finns ett nära samband mellan registreringen och arkivredovisningen (RA-FS 2008:4). 
Arkivredovisningen ska omfatta samtliga handlingsslag hos myndigheten oberoende av medium. Det 
innebär att den klassificeringsstruktur som byggs upp med utgångspunkt från myndighetens 
processer, även processer som avser ärendehandläggning. För varje handlingsslag ska ett antal 
minimiuppgifter anges. Den beteckning som ska anges för process/handlingsslag kan ersätta den 
diarieplansbeteckning som många myndigheter använder, under förutsättning att ett processarbete har 
genomförts hos myndigheterna. Arbete har nyligen påbörjats i Riksarkivet med en översyn av 
regelverket som bl.a. syftar till att tydliggöra sambanden mellan registrering och arkivredovisning. 
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Fig. 2 Krav på registrering och arkivredovisning 

 

2.1.6 Allmänna dokumentationskrav 

Enligt 15 § förvaltningslagen ska uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling 
och som kan ha betydelse för utgången i ärendet antecknas av myndigheten, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Anteckningarna bör i allmänhet dateras och undertecknas av 
den tjänsteman som har gjort dem innan de läggs till övriga handlingar i ärendet. 
 
I 4 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen föreskrivs, som tidigare nämnts, att en myndighet som 
använder sig av en upptagning för automatiserad behandling för handläggning av ett mål eller ärende, 
ska tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Bestämmelsen är en förutsättning för partsinsyn och följer av stadganden i förvaltningslagen, 
förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken. Det är myndigheten själv som får avgöra i vilka fall 
man bör underlåta att överföra en upptagning till läsbar form. Ett särskilt skäl kan vara att 
upptagningen finns lätt tillgänglig, t.ex. via bild7 skärm. Enbart det förhållandet att upptagningens 
innehåll är enkelt, t.ex. anger endast att en viss upplysning saknas i ett register, är däremot normalt 
inte tillräckligt för undantag från huvudregeln. Bestämmelsen avser endast upptagningar som 
används i mål eller ärenden, men omfattar såväl personuppgifter som andra uppgifter. 
 
Av 21 § myndighetsförordningen framgår att det för varje beslut i ett ärende ska det upprättas en 
handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har 
varit föredragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i 
avgörandet. 

2.1.7 Organisation och struktur 

En myndighet ska enligt 4 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen ta hänsyn till rätten att ta del av 
allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av 
allmänna handlingar. I 6 § arkivlagen finns en bestämmelse om att myndigheten ska organisera 
arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. 
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Mera detaljerade bestämmelser om hur arkivet ska organiseras ges i 3 kap. RA-FS 1991:1. Där sägs 
att arkivet genom strukturering med utgångspunkt i myndighetens verksamhet och klassificering i 
enlighet med i förväg bestämda kriterier, ges en organisation som befrämjar sökning och 
tillgänglighet, bidrar till att skydda handlingarna från obehörig åtkomst och möjliggör en 
ändamålsenlig hantering och lagring. Om så krävs ska handlingarna märkas eller ges en identitet på 
annat sätt som gör att de kan återsökas och som gör att arkivets struktur kan upprätthållas. 
 
Där föreskrivs att handlingar som ska tillhöra myndighetens arkiv ska hållas åtskilda från handlingar 
som inte ska tillhöra arkivet. Om flera myndigheter använder ett gemensamt system bör 
myndigheterna redan vid planeringen av systemet överväga hur handlingarna ska kunna skiljas åt, 
logiskt och vid behov även fysiskt, så att de kan tillföras respektive myndighets arkiv. 
 
Handlingar som har tillkommit under handläggningen av ett ärende eller annan avgränsad process ska 
kunna presenteras och lämnas ut samlat. Handlingar ska så långt möjligt ges en organisation som 
avspeglar processen. En samlad presentation kan ske genom att handlingarna fysiskt förvaras 
tillsammans i akter, dossierer och motsvarande, men även genom att samband upprättas mellan 
handlingarna. Det kan ske genom att användning av ärende- och dossierbeteckningar eller genom 
dokumentation av samband i arkivredovisningen. 
 
Handlingar som myndigheten upprättar för publicering ska skiljas från publikationslager, 
distributionssystem och bibliotekshandlingar. 

2.1.8 Framställning och förvaltning 

 
Oberoende av medium 
 
Av 5 § andra stycket arkivlagen framgår att som grund för en god arkivvård ska myndigheterna vid 
framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till 
behovet av arkivbeständighet. 
 
I 3 kap. RA-FS 1991:1 sägs att myndigheten bör fastställa en plan för framställning och hantering av 
de allmänna handlingarna. I 4 kap. föreskrivs att medium och databärare ska välja med utgångspunkt 
från att ett långsiktigt bevarande kan säkerställas. Handlingarna ska framställas så att de kan läsas 
(eller avlyssnas eller på annat sätt uppfattas) under hela bevarandetiden. Därefter ska handlingarna 
under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och vårdas så att deras innehåll och fysiska skick 
bibehålls. 
 
Enligt 2 § arkivförordningen får Riksarkivet, om regeringen inte föreskriver annat, meddela 
föreskrifter om godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel, respektive vad 
som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. För e-
handlingar avses bl.a. format och dokumentation. 
 
Av 3 kap. 1 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och 
certifiering, framgår att myndighet vid upphandling av materiel ska välja produkter som har 
certifierats i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav eller begära en 
leverantörsförsäkran som visar att produkterna uppfyller dessa krav.  
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E-handlingar 
 
Av 3 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar 
framgår att myndigheterna ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar som 
fordrar ställningstaganden innan driftsättning. I strategin för bevarande ska bl.a. följande uppgifter 
anges: val av format för system i drift, bevarande och överlämnande till arkivmyndighet, tidpunkter 
och periodicitet för överföring till bevarande, uppgifter om lagrad data, kodning av teckenmängder 
m.m., samt tidpunkt och periodicitet för överföring till annan databärare (tidpunkt och periodicitet). 
 
Vidare fordras även en planering av system och rutiner där myndigheten bl.a. har tagit ställning till 
bevarande och gallring av elektroniska handlingar, hur överföring till bevarande ska ske, hur 
sökbehoven ska tillgodoses, hur god informationskvalitet ska upprätthållas, hur bevarande av 
ursprungliga handlingar ska innan ändringar görs, vilken dokumentation som ska framställas och hur 
den hållas aktuell. I föreskrifterna ställs krav på fortlöpande förvaltning av de elektroniska 
handlingarna. 
 
De elektroniska handlingarna ska framställas i enlighet med de tekniska kraven i RA-FS 2009:2. Om 
detta inte är möjligt ska handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i RA-FS 
2009:2. Överföringen ska ske så snart det är möjligt med hänsyn till myndighetens verksamhet. 
 
Av 1 kap. 10 § RA-FS 2009:1 framgår att i de fall myndigheten genom uppdrag överlåter teknisk 
framställning, bearbetning eller bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller 
enskild ska dessa genom skriftlig överenskommelse åläggas skyldighet att följa de bestämmelser som 
är tillämpliga. Av överenskommelsen ska framgå att såväl myndigheten som arkivmyndigheten har 
rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna. I ett allmänt råd påpekas att 
myndigheten särskilt bör uppmärksamma att ansvaret för de elektroniska handlingarnas 
informationsinnehåll (prövning av utlämnande m.m.) inte kan överlåtas till någon annan. 

2.1.9 Gallring 

 
Arkivlag, arkivförordning och RA-FS 
 
Innebörden i reglerna om gallring i 10 § arkivlagen är att allmänna handlingar får gallras under 
beaktande av att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår ska 
tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, rättskipningens och förvaltningens 
informationsbehov och forskningens behov. Avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna 
handlingar i annan lag eller förordning gäller före arkivlagens bestämmelse. Föreskriven gallring ska 
enligt arkivpropositionen verkställas. Det anförs att detta är en viktig uppgift och praktiskt accepterad 
nödvändighet även om grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. 
 
Av 14 § arkivförordningen framgår att statliga myndigheter får gallra (förstöra) allmänna handlingar 
endast i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet (se även stycket ovan), om det inte finns 
särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning. I 6 § första stycket arkivförordningen regleras att 
en myndighets arkivbildning ska ses över när en myndighets organisation eller arbetssätt ändras. 
Innan ändring sker bör myndigheten samråda med arkivmyndigheten. Myndigheten ska beakta den 
inverkan ändringen kan få på arkivbildningen och förutsättningarna för gallring. 
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Det bör särskilt uppmärksammas att bestämmelserna om gallring i arkivlagen och arkivförordningen 
avser allmänna handlingar, inte arkiverade allmänna handlingar. Det finns således inte något 
utrymme för att förstöra allmänna handlingar med åberopande av att de ännu inte har arkiverats. 
 
Begreppet gallring definieras inte i arkivlagen eller i arkivförordningen. Då begreppet är av central 
betydelse för bevarandet av allmänna handlingar, har en definition förts in i Riksarkivets föreskrifter. 
Utgångspunkten har varit att rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. TF 
förutsätter att handlingarna bevaras i ursprungligt skick, dvs. att de kan presenteras med det innehåll 
de hade i det ögonblick då de kom in till myndigheten eller upprättades där. 
 
Med gallring avses i Riksarkivets föreskrifter att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i 
allmänna handlingar, eller att vidta andra åtgärder med handlingarna som medför  
 

- förlust av betydelsebärande data, 
- förlust av möjliga informationssammanställningar, 
- förlust av sökmöjligheter, eller 
- förlust av möjligheterna att bedöma handlingarnas autenticitet 

 
I Riksarkivets författningssamling (RA-FS) publiceras generella föreskrifter om gallring, 
huvudsakligen avseende handlingar från verksamheter som återfinns hos flera myndigheter. För 
närvarande finns sådana föreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, kommittéer 
under regeringen, forskningsverksamhet, EU-samarbetet, ansökan om tjänst, upphandling, 
räkenskapshandlingar, löne- och personaladministration samt universitet och högskolor. De flesta av 
föreskrifterna fordrar att myndigheterna tillämpar bestämmelserna på den egna verksamhetens 
handlingar och att tillämpningen dokumenteras. 
 
I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering (RAMS) 
publiceras föreskrifter och beslut om gallring. Vid en inventering 2008 dokumenterades 1088 
gällande föreskrifter om gallring och 186 ändringsförfattningar som dock även kan avse andra 
förhållanden än gallring. Riksarkivet har därefter beslutat om en upphävandeplan. (RA dnr 22-
2008/2341) 
 
PuL och registerförfattningar 
 
Personuppgiftslagen (PuL) har indirekt verkan för myndigheternas arkiv genom att s.k. 
registerförfattningar har anpassats till reglerna i PuL. I samband med att arkivlagen trädde i kraft 
fastslogs i propositionen principen om integritetsgallring reglerad i särskilda registerförfattningar, 
som har företräde framför arkivlagens regler om bevarande och gallring. Innebörden modifierades 
dock på så sätt att gallring av integritetsskäl skulle regleras direkt i registerförfattning, men att 
undantag från gallring för ett bevarande av ett urval av uppgifter för forskningens behov kunde 
möjliggöras genom bemyndiganden. Sådana gallringsbestämmelser är antingen utformade så att 
personuppgifter ska förstöras efter en viss tidsfrist eller efter att ändamålet med behandlingen 
uppnåtts. (Ds 2002:60: 212) 
 
Riksarkivets databas över registerförfattningar innehåller 293 poster, varav 215 poster med gällande 
författningar. Av dessa senare poster innehåller drygt hälften regler om gallring i någon mening, 104 
för myndigheter och 15 för enskilda verksamheter. Av det totala antalet poster med gällande 
författningar innehåller 30 poster hänvisningar till regler om bevarande enligt arkivlagen eller efter 
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beslut av eller samråd med Riksarkivet. Elva av dessa har avgränsats till att bevarande får ske för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 

2.1.10 Överlämnande 

I 9 § arkivlagen regleras huvudsakligen arkivmyndighets rätt att ta över arkivmaterial från en 
myndighet och att hela ansvaret för det materialet då övergår till arkivmyndigheten. I propositionen 
redogjordes även för synen på arkivmyndigheternas depåuppgift, dvs. att ta emot material för slutlig 
förvaring. När materialet har uppnått en viss ålder och insynsintresset och myndigheternas 
informationsbehov avklingat ersätts dessa behov av ett historiskt forskningsintresse. (Prop. 
1989/90:72 s. 35) 
 
I 12 § arkivlagen regleras att en statlig myndighet, vid sidan av verkställande av föreskriven gallring, 
överlämnande till arkivmyndighet och återställande av lånade handlingar, inte får avhända sig 
allmänna handlingar utan särskilt författningsstöd eller särskilt beslut av regeringen. Arkivet från en 
verksamhet som flyttas får som regel föras över till den myndighet som ska svara för verksamheten i 
fortsättningen. Den nya myndigheten svarar därmed också för det överförda arkivmaterialet. Om en 
viss verksamhet avvecklas men myndigheten finns kvar blir arkivet efter den avvecklade 
verksamheten naturligen kvar hos den arkivbildande myndigheten. Det är först i fallet när en 
myndighet läggs ned och verksamheten upphör att vara offentlig myndighetsuppgift som situationen 
blir en annan. Då överlämnas arkivet enligt huvudregeln till en arkivmyndighet. (Prop. 1989/90:72 
Arkiv m.m. s. 56) 
 
En myndighet som övertar handlingar från en annan myndighet får inte blanda samman handlingarna 
med det egna arkivet. Den övertagande myndigheten kan dock om särskilda skäl finns få införliva 
vissa handlingar med det egna arkivet. Riksarkivet föreskriver om överlämnande och beslutar även i 
vissa fall om införlivande av handlingar. I 9 kap. 1 § RA-FS 1991:1 har en del förfaranderegler 
utfärdats. 
 
Av 7 kap. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar finns bestämmelser 
om överlämnande till arkivmyndighet eller annan myndighet. Av reglerna framgår att det i god tid 
innan överlämnandet fordras samråd med arkivmyndigheten. Elektroniska handlingar som 
överlämnas till arkivmyndighet ska ha en teknisk profil som överensstämmer med de tekniska kraven 
i RA-FS 2009:2. 

2.1.11 Överföring av sekretess 

Huvudregeln i 8 kap. 1 § OSL är att sekretess gäller mellan myndigheter eller verksamhetsgrenar. 
Vid ett eventuellt överlämnande av allmänna handlingar till annan myndighet måste 
sekretessprövning ske. Detsamma gäller vid utlån eller kopiering av allmänna handlingar. 
 
Någon generell bestämmelse om överföring av sekretess finns inte i sekretesslagen. En förutsättning 
för att sekretessen ska följa uppgifter är om en särskild regel kan åberopas. En sådan regel avser 
regeringen, riksdagen, JO och JK och i domstolarnas rättskipande verksamhet. I 11 kap. OSL regleras 
överföring av sekretess vid tillsyn och revision, disciplinansvar m.m., för forskningsverksamhet och 
arkivmyndigheter och vid avtalsförhandlingar m.m. Överföringen av sekretess till arkivmyndigheter 
omfattar även förvaring av allmänna handlingar hos enskilda organ. 
 
Det har påpekats att det ibland är ett problem att det inte alltid är möjligt att lämna uppgifter från en 
arkivmyndighet tillbaka till den myndighet som har levererat in arkivmaterial, t.ex. om sekretessen är 
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absolut och den s.k. generalklausulen inte är tillämplig (SOU 2003:99 del 1. s. 214). Det har även i 
11 kap. 4 § OSL om direktåtkomst reglerats att om en myndighet har elektronisk tillgång till en 
annan myndighets upptagning för automatiserad behandling och om uppgift i denna upptagning är 
sekretessbelagd hos den andra myndigheten, gäller sekretessen också hos den mottagande 
myndigheten. Regler om överföring av sekretess finns dock även i andra bestämmelser. 
 
Den s.k. generalklausulen återfinns i 10 kap. 27 § OSL. Av första stycket framgår att sekretessbelagd 
uppgift får lämnas till myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. I det andra stycket har vissa specifika 
undantag reglerats för uppgifter i vissa verksamheter och register. Därutöver har generella undantag 
reglerats med innebörden att ett utlämnande inte får strida mot lag eller förordning eller föreskrift 
som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen. Av kommentarer till bestämmelsen dras 
slutsatsen att den senare innebär ett minskat utrymme för myndigheternas uppgiftslämnande med 
stöd av generalklausulen. Däremot berörs inte utlämnandet till allmänheten, eftersom förhållandet till 
offentlighetsprincipen har reglerats särskilt i personuppgiftslagen. 
 
Av 40 kap. 5 § OSL framgår att sekretess gäller i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring för någon annans räkning av personuppgifter som avses i personuppgiftslagen för 
uppgift om enskild personliga eller ekonomiska förhållanden. Av kommentarer till bestämmelsen 
framgår att teknisk bearbetning avser t.ex. att myndighet överför text till ett datormedium och teknisk 
lagring åsyftar t.ex. lagring av information på datormedium. Vidare framgår att personuppgifter som 
förvaras hos en arkivmyndighet normalt inte kan anses tekniskt lagrade för någon annans räkning. 
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3. OMVÄRLDSBEVAKNING INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT RÖRANDE E-
ARKIV OCH E-DIARIUM1 

Att bevara elektroniska handlingar långsiktigt är en utmaning som arkivmyndigheter världen över 
ställts inför sedan de första datorerna togs i bruk inom den offentliga förvaltningen vid mitten av 
förra seklet. Enkelt uttryckt handlar det om att förhindra samhällets digitala minnesförlust. De senaste 
trettio åren har vi sett en allt större satsning på forskning inom området digitalt bevarande. Det har 
bl.a. handlat om konsekvenserna av teknologiskt åldrande (hård- och mjukvarans medellivslängd har 
beräknats till är mellan tre och sju år), lagringsmediernas obeständighet (behov av återkommande 
kopiering mellan databärare) samt motverkan av möjligheten att manipulera elektroniska system, så 
att man kan garantera det långsiktiga bevarandet, handlingarnas autenticitet (att handlingen verkligen 
är vad den utger sig för att vara) och spårbarhet. 
 
För att långsiktigt säkerställa bevarandet och möjligheten till återsökning av elektroniska handlingar 
som skapas i myndigheternas verksamhetssystem, såsom t ex ärende- och 
dokumenthanteringssystem, är det av avgörande betydelse att komma in så tidigt som möjligt i 
arkivbildningsprocessen. 
 
Tre nivåer för styrning av tillkomsten av elektroniska handlingar i arkivbildningsprocessen kan 
identifieras. På den lägsta nivån handlar det om att ställa legala krav eller ge rekommendationer, men 
i många länder har man inte juridiska befogenheter som når längre än till leveranskrav vid överföring 
av elektronisk information till arkivmyndigheter. Det gäller krav på hur den digitala arkivleveransen 
skall struktureras, vilka filformat och teckenuppsättningar som är godkända och hur den medföljande 
systemdokumentationens ska se ut. Exempelvis finns vägledning för elektroniska leveranser i länder 
som Danmark, Norge och Tyskland. Riksarkivet i Sverige har i och med den senaste RA-FS:en 
(2009:1)2 utökat kraven och ställer numera även krav på att myndigheter ska planera för och upprätta 
egna system för bevarande innan leverans till arkivmyndighet för att säkerställa att de elektroniska 
handlingarna finns kvar i framtiden. 
Det finns även exempel på riksarkiv i vissa länder som inte har några juridiska befogenheter för att 
ställa krav på elektroniska leveranser utan de får, precis som biblioteken, ta emot informationen i en 
rad olika filformat. I dessa fall, såsom exempelvis i USA och Australien, normaliserar (konverterar) 
nationalarkiven själva de mottagna elektroniska handlingarna till för långtidsförvaring godkända 
format. 
 
Nivå två handlar om att ställa funktionella krav på elektroniska dokumenthanteringssystem. Detta är 
ett sätt att redan vid upphandling eller vid utveckling av system som ska skapa elektroniska 
handlingar ser till att detta görs på ett framtidssäkert sätt med utförlig metadata om ursprung och 
innehåll för återsökning samt teknisk metadata om t ex filformat och använd utrustning för 
datafångst. 
 
Nationalarkivet i Kanada var antagligen först med att, redan 1996, utfärda krav på elektroniska 
dokumenthanteringssystem men även Nationalarkivet i UK (TNA) var tidigt ute med att ställa 
                                                 
1 Denna text bygger på en i smärre delar uppdaterad version av en omvärldsanalys som gjordes av Raivo Ruusalepp i 
samband med arkivutredningen Arkiv för alla – nu och i framtiden (2002:78), som bl.a. behandlade frågan om hur 
arkivmyndigheter bäst rustas för att klara det långsiktiga digitala bevarandet. Analysen uppdaterades sedan 2005 i 
samband med projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) som syftade till att omsätta den i utredningen presenterade 
visionen i praktiken.  
2 RA-FS 2009:1 är tillgänglig på http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-1.pdf (20101123) 
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funktionella krav på mjukvara som skapar elektroniska handlingar. Ett arbete som senare ledde fram 
till det av EU understödda arbetet inom DLM-forum med att ta fram Model Requirements for the 
Management of Electronic Records (MoReq), som nu finns i en andra version som översatts till flera 
språk och anpassats till flera länder i Europa och med ytterligare en version, MoReq 2010, på gång.3 
Den nya versionen blir mindre omfattande än sin föregångare och fokus kommer att ligga på 
minimikrav för dokumenthantering med verksamhetsspecifika tillägg för t ex vård, försvar och 
ekonomi. En särskild satsning kommer också att göras på interoperabilitetsfrågor och underlättande 
av certifiering. Andra exempel på liknande initiativ är Electronic Records Management Application 
(RMA) Design Criteria Standard (DoD 5015.2-STD), som tagits fram av amerikanska 
försvarsdepartementet och som sedan rekommenderats av Nationalarkivet i USA (NARA) för 
användning av amerikanska myndigheter och Specifications for Electronic Records Management 
Systems Software som tagits fram av Nationalarkivet i Australien4. Medan International Council on 
Archives (ICA) tagit fram standarden Principles and Functional Requirements for Records in 
Electronic Office Environments, nära förestående att publiceras som ISO 16175, med syfte att globalt 
skapa harmoniserade principer och funktionella krav för mjukvara som ska användas för att skapa 
och administrera elektroniska handlingar i kontorsmiljö, dvs. man kravställer även på andra system 
än ärende- och dokumenthanteringssystem som skapar elektroniska handlingar såsom t ex 
ekonomisystem, personalsystem och olika verksamhetssystem5. Flera länder har även infört 
certifiering av programvara som lever upp till olika standarder däribland Nationalarkivet i UK och 
2009 blev det första dokumenthanteringssystemet certifierat i enlighet med MoReq2. I Danmark är 
det obligatoriskt för myndigheter att få sina dokumenthanteringssystem godkända senast tre månader 
efter drifttagandet och regelverket säger också att myndigheterna senast efter fem år ska leverera en 
kopia av informationen till Riksarkivet.  
 
Den tredje nivån, möjligen det mest effektiva, innebär en standardisering av ärende- och 
dokumenthanteringsprocessen hos alla offentliga myndigheter. Det handlar om att etablera en 
standardmodell för vilka funktioner ett dokumenthanteringssystem ska ha och hur dessa ska utföras 
av mjukvaran för att säkerställa att elektroniska handlingar skapas och hanteras på ett sätt som gör 
det möjligt att långsiktigt (100-tals år) bevara autentiska elektroniska handlingar. De centrala delarna 
i standarderna har varit full kontroll över den elektroniska ärendehanteringsprocessen och 
tillgodosedda arkivkrav för bevarande av elektroniska handlingar och som exempel på sådana 
standarder kan nämnas NOARK i Norge, GEVER i Schweiz, DOMEA i Tyskland samt VERS i 
Australien. Arkivmyndigheter i flera länder har aktivt deltagit i utvecklingen av dessa standarder med 
tillhörande verktyg för kontroll av deras efterlevnad. Standardiserade processer som senare har blivit 
vitala delar i ländernas officiella e-förvaltningsstrategi och därigenom fått stort genomslag. Oavsett 
vilken nivå man än talar om är just uppföljning av efterlevnaden av central betydelse och ett 
belysande exempel är hur Riksrevisionen i Australien 2006 genomförde en revision av tre 
myndigheters IT-system och fann brister i säkerställandet av elektroniska handlingar som skulle 
bevaras. Man rekommenderade myndigheterna att identifiera alla system innehållande elektroniska 
handlingar (tidigare hade man endast koncentrerat sig på ärende- och dokumenthanteringssystem), 
kravställa hur dessa skulle tas om hand, använda framtagna metoder för riskbedömning, utarbeta 

                                                 
3 Se http://www.moreq2.eu/ (20101123) 
4 Se http://www.naa.gov.au/records-management/publications/erms-specs.aspx (20101123) 
5 Se webbplatserna för ICA på http://www.ica.org/en/node/38972 och International Organization for Standardization på 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55790 (20101123) 
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vägledning för personal samt öka personalens kunskap om elektroniskt bevarande.6 Även 
Riksrevisionen i Norge har påtalat brister i hanteringen av elektroniska handlingar med följd att 
norska kommuner förlorat information.7 
 
Generellt kan sägas att många nationalarkiv har fått en central roll i e-förvaltningssatsningar världen 
över däribland USA, Canada, Storbritannien och Frankrike. 
 
Metadata som skapas tillsammans med och för elektroniska handlingar utgör basen för kontrollen av 
handlingarnas autenticitet och val av bevarandemetod. Därför har det varit viktigt för 
arkivmyndigheter att delta i arbetet med dessa metadatastandarder, både vad gäller 
dokumenthantering och arkivbeskrivning, som ett sätt att utöva kvalitetskontroll på skapande av 
elektroniska handlingar då det endast är elektroniska handlingar med tillräckliga metadata som kan 
bevaras för framtiden. Metadatascheman för dokumenthantering har utvecklats i bl.a. Australien, 
Kanada, Storbritannien, Schweiz och det finns en internationell standard för metadata för handlingar 
(ISO 23081) medan man inom ICA har utvecklat internationella beskrivningsstandarder8 för bl.a. 
arkiv, arkivbildare och upphovsmän samt funktioner med tillhörande utbytesformat. 
 
Metadata för dokumenthantering kan inte användas isolerat utan måste vara utbytbar, interoperativ 
och kunna bevaras långsiktigt över tid på olika tekniska plattformar. Därför är de flesta 
metadatascheman som utvecklats av nationalarkiv länkade till eller integrerade med modeller för 
dokumenthanteringssystem, utgör en del av ett nationellt myndighetsövergripande 
informationsutbytessystem för lokalisering av myndighetsinformation såsom exempelvis Australian 
Government Locator Service (AGLS) i Australien, Government Information Locator Systems i USA 
och RUPA nätverket i Italien eller är integrerat i utarbetade utbytesformat för myndighetsdata som 
exempelvis e-GIF i UK. Uppmärkningsspråket XML är den teknik som vanligtvis används för 
överföring av information mellan myndigheter och olika IT-system. I exempelvis Estland har man 
slagit fast ett XML-baserat utbytesformat för informationsutbyte mellan olika ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Ett format som också kommer att användas vid leverans till det Estniska 
Nationalarkivet.9  
 
Det är av naturliga skäl särskilt intressant för arkivförvarande myndigheter att det finns en 
överensstämmelse och interoperabilitet mellan metadata för arkivbeskrivning och dokumenthantering 
vid automatisk överföring av elektronisk information från myndigheter. 
 
Ett speciellt område som är av stor vikt för säkerställande av de elektroniska handlingarnas ursprung 
handlar om digitala signaturer och metoder för autentisering av dessa handlingar. Det rör sig såväl 
om hur man tekniskt säkerställer att en handling är vad den utger sig för att vara, att den inte 
förvanskats och huruvida de digitala signaturerna ska bevaras i det framtidssäkra digitala arkivet. 
 

                                                 
6 Se Recordkeeping including the Management of Electronic Records, Audit Report No. 6 2006-07. Nås via 
www.anao.gov.au/download.cfm?item_id=4FA72EF31560A6E8AAB9AFCAAB3EABB6&binary_id=37F0C8021560A
6E8AA539CFB3D3BDC82 (20101202) 
7 Se Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i 
kommunal sektor som nås via http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/arkiv.aspx (20101202) 
8 Se ICA webbplats ang ISAD(G) http://www.ica.org/en/node/30000, ISAAR(CPF) http://www.ica.org/en/node/30230 
och ISDF http://www.ica.org/en/node/38665. (20101123) 
9  Se vidare http://www.ria.ee/dec 
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Mycket forskning har kretsat kring metoder för digitalt bevarande och det är framförallt två metoder 
som lyfts fram nämligen emulering och migrering. Emulering syftar till att återskapa den miljö som 
den ursprungliga programvaran kördes på och på så sätt göra det möjligt att ta del av de ursprungliga 
handlingarna medan migreringsstrategin, som anammats av majoriteten av nationalarkiven världen, 
innebär att informationen tas ut ur de verksamhetssystem där de elektroniska handlingarna skapades 
eller administrerades för att sedan bevaras i fastställda väldokumenterade filformat såsom t ex pdf/a 
för ordbehandlingsdokument och tif för digitala bilder. För att säkerställa de godkända filformaten 
har nationalarkiven tagit fram olika kontroll- och konverteringsverktyg och de godkända elektroniska 
handlingarna packas och lagras sedan med tillhörande metadata i mer eller mindre avancerade 
elektroniska arkiv (e-Arkiv). Forskningen kring emulering har kunnat dra fördelar av utvecklingen av 
olika virtualiseringslösningar som tagits fram för att effektivisera och underlätt driften av en allt 
större flora av IT-system.  
 
Både internationellt och nationellt växer det nu fram företag som erbjuder tjänster för elektronisk 
arkivering. Tjänster och verktyg som kan användas för webbarkivering, ärendehantering och 
säkerställande och lagring av elektroniska handlingar. 
 
Biblioteken var tidigt ute med att skapa digitala arkiv för att ta hand om sina digitala publikationer 
och resultatet av mer eller mindre omfattande digitaliseringsprojekt. Efter hand har dock 
arkivmyndigheterna samlat sig och en rad digitala arkiv har sett dagens ljus bl.a. vid nationalarkiven i 
Australien, Kanada, UK och Schweiz. Det har också tillsammans med biblioteksorganisationer 
utvecklats riktlinjer för trovärdiga digitala arkiv (Trusted Digital Repositories) och man har tagit 
fram olika checklistor för självcertifiering (TRAC och DRAMBORA).10 
 
Här följer några illustrativa internationella exempel. 
 
I Storbritannien pågår i The National Archives regi en EU-upphandling av ett ramverk kallat – 
digital kontinuitet (Digital Continuity) för den offentliga sektorn som bl.a. innefattar tjänster för 
informationshantering, konvertering och migrering, återställning av data samt lösningar för 
återsökning, säkerställning av datakvalitet och digital arkivering. Upphandlingen beräknas bli 
slutförd under fjärde kvartalet 2010. 
 
Digital kontinuitet handlar om att försäkra sig om att informationen är komplett, tillgänglig och 
användbar för verksamhetsmässiga behov. 
 
Ramverket understödjer den brittiska regeringen ambition att effektivisera den offentliga sektorn och 
identifiera och erkänna informationen som en central tillgång i verksamheten. 
 
Schweiz federala regering beslöt 2008 att de federala myndigheternas ärende- och 
dokumenthantering skulle vara helt elektronisk vid utgången av 2011 och att fr.o.m. 2010 enbart 
arkivera dokumenten elektroniskt. Detta är en central del av den schweiziska e-förvaltningsstrategin 
och användningen av Geschäftswervaltung - GEVER. Som en förberedelse inför dessa förändringar 
utvecklade Riksarkivet i Schweiz en lösning för att arkivera elektroniska ärenden och dokument som 
togs i bruk 2009. Den centrala delen av lösningen är applikationen Digital Information Repository 
(DIR) som tar emot elektroniska handlingar som överlämnas från myndigheterna, lagrar dessa på tre 
                                                 
10 Se Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist som nås via länken 
http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf och Digital Repository Audit Method Based on Risk 
Assessment via länken http://www.repositoryaudit.eu/ (20101123) 
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olika fysiska platser, gör dem tillgängliga för schweiziska Riksarkivets besökare och forskare och 
framförallt stödjer migreringsstrategin för långsiktigt bevarande av elektronisk information mellan 
teknikskiften av olika slag.11 
 
National Archives and Records Administrations (NARA) i USA som tagit emot elektroniska 
handlingar sedan 1970 påbörjade ett forskningsprojekt 1999 som heter Electronic Records Archives 
(ERA)12. Syftet är att realisera NARA:s vision av ett helomfattande, systematiskt och dynamiskt sätt 
att bevara och tillhandahålla autentiska elektroniska handlingar på ett framtidssäkert sätt. NARA fick 
en miljard kronor för att genomföra projektet och uppdraget gick 2005 till flygplanstillverkaren 
Lockheed Martin. Målsättningen är att hela projektet ska vara klart 2012 och vara obligatoriskt för 
alla federala myndigheter. Man räknar med att ha 25 anslutna federala myndigheter 2010 och 
prognosen är att ERA 2020 ska innehålla 227 PB. Därutöver fick Library of Congress ytterligare en 
miljard kronor för att i samarbete med näringslivet ta ett gemensamt grepp om långsiktig digital 
arkivering. Dessutom har NARA fått en central roll i USA:s e-förvaltningssatsning med mål att göra 
det enkelt för medborgarna att få service från och interagera med federala myndigheter, förbättra den 
federala förvaltningens effektivitet och förbättra myndigheternas förmåga att svara upp mot 
medborgarnas behov. NARA fick också huvudansvaret för den elektroniska dokumenthanteringen 
inom en federal förvaltning. Vilket inkluderar verktyg för administration av elektronisk information, 
vägledning för hur den elektroniska informationen ska hanteras och verktyg för överföring av 
arkivinformation till NARA, så att informationen kan bevaras för myndigheternas och medborgarnas 
framtida bruk. 
 
Riksarkivet i Norge har genomfört projektet Elmag2 som syftar till att ta fram en ny depålösning för 
Arkivverkets digitalt skapade arkivmaterial. Kravspecifikationen färdigställdes i början av 2010 och 
tanken är att planen ska realiseras under 2011. Man planerar också att utbyta bandkopior med norska 
nationalbiblioteket.  
Den norska offentlighetslagstiftningen från 1970 gjorde det obligatoriskt för alla statliga myndigheter 
i Norge att göra sina offentliga diarier tillgängliga. Detta ledde så småningom till att den s.k. 
NOARK-standarden (Norsk Arkivinsyn) infördes 1984 för standardiserad diarieföring i norsk 
offentlig förvaltning. Man har också inom ramen för NOARK utvecklat en standardiserad metod för 
överföring av information till norska Riksarkivet. Den aktuella versionen av standarden är NOARK 5 
och den är avstämd med MoReq2-standarden och har en XML-baserad funktion för överföring av 
ärenden inkl metadata. 
 
I Sverige har flera statliga myndigheter utvecklat egna e-Arkivlösningar bl.a. Försäkringskassan var 
tidigt ute och beslutade 2001 att ta fram ett e-Arkiv benämnt Ivar (uppkallad efter IKEA:s berömda 
bokhylla). Andra som följt efter i samma anda är Skatteverket, Bolagsverket och 
Pensionsmyndigheten medan andra har e-Arkivprojekt på gång såsom Försvarsmakten, 
Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen m fl. Dessa system har utvecklats för att 
avlasta verksamhetssystemen och avslutade ärenden förs successivt över till e-Arkiven. 
 
På landstingssidan har Stockholms läns landsting tagit fram en e-Arkivlösning för hantering av 
vårdinformation. Syftet är att långtidslagra information oavsett tidigare journalsystem och göra den 
tillgänglig för vård, forskare, osv. Systemet har varit i drift sedan 2008 och denna lösning har 
anammats av ett antal landsting i den s.k. R7-gruppen (Landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, 

                                                 
11 Se vidare http://www.bar.admin.ch/themen/00876/index.html?lang=en (20101125) 
12 Se mer information på NARA:s webbplats under länken http://www.archives.gov/era/ (20101123) 
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Uppsala län, Värmland, Västmanland och Örebro Län) och kommer även att användas av Region 
Skåne. Sistnämnda landsting genomför också projektet Regionalt Digitalt Arkiv (REDA) som syftar 
till att tillsammans med Riksarkivets avdelning landsarkivet i Lund, Lunds universitet och Lunds 
kommun utveckla ett digitalt arkiv för långtidsbevarande av elektroniska handlingar. 
Kännetecknande för denna lösning är en dubbel bevarandestrategi (både bevarande av originalfilerna 
och migrering), fokus på digitalt slutarkiv men med full integration mot verksamhetsanknutna 
mellanarkiv, plattformsoberoende (systemet är utvecklad i Java) och nationell samverkan över 
sektorsgränserna. Systemet beräknas kunna tas i drift under våren 2011.13 
 
Ett intressant exempel på en sektorsövergripande e-tjänst är Hälso- och sjukvårdens adressregister 
(HSA) som innehåller kvalitetssäkrad och aktuell information om personer, enheter och funktioner 
inom vård och omsorg. Policy och regelverk samt informationsstrukturen för HSA ger enhetliga 
identifieringar och benämningar för personer, enheter och funktioner inom vård- och 
omsorgsorganisationer som landsting, privata vårdgivare och motsvarande inom kommunala sektorn. 
HSA är en nationell tjänst som tillhandahåller all information som de styrande sammanslutningarna 
inom HSA kommit överens om och som är av nationellt intresse.  
 
På den primärkommunala sidan finns också ett flertal initiativ där bl.a. Göteborgs stad och Västerås 
tagit fram lösningar för att långsiktigt säkra och tillgängliggöra elektroniska handlingar. Den 
kommun som kommit längst i arbetet med e-arkiv är Stockholm som arbetat fram en e-Arkivlösning 
som knyter samman stadens information och gör den tillgänglig inom stadens verksamheter, för 
medborgare och externa intressenter. Projektet initierades 2007 och togs i skarp drift under 2010.14 
 
Ett särskilt intressant samarbetsprojekt på kommunsidan är Sambruksprojektet Elektroniskt 
bevarande, med 46 deltagande kommuner, vars syfte är att möjliggöra för kommuner och andra 
myndigheter att leva upp till offentlighetslagstiftningens krav på bevarande av allmänna handlingar i 
elektronisk form. Informationen som bevaras elektroniskt måste även kvalitetssäkras över tid för att 
inte autenticitet och proveniens ska gå förlorad. 
 
Effektmålen är  
 

• att höja kvalitén på arkivmyndighetens uppdrag mot kommunala verksamheter och allmänheten  
• att tydliggöra ansvaret i kommunerna gällande hantering av elektroniska allmänna handlingar  
• att effektivisera bevarandet av elektroniska handlingar  
• att minska kostnader för hantering av allmänna handlingar (mindre söktid och 

pappershantering, kostnader för lagring av ett pappersarkiv, färre utskrifter, strukturerad 
information) 

 
Projektmålet för etapp 2, som ska genomföras under 2011, är att ta fram ett underlag som innehåller 
krav på funktioner och innehåll för system för bevarande. Underlaget ska kunna användas av 
kommunerna vid upphandling, utveckling eller andra lösningar för att tillvarata, bevara, förvalta och 
tillhandahålla elektroniska arkiv.15  
 

                                                 
13 Se vidare www.redaprojektet.se. (20101118) 
14 Se vidare http://www.ssa.stockholm.se/sv/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/. (20101118) 
15 Se vidare www.sambruk.se/aktuellaprojekt/elektronisktbevarande.4.5f13b5361230899f917800010858.html. 
(20101118) 
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2009 inleddes samarbetsgruppen Nationell e-Arkivsamverkan (ENSAM) arbete för 
sektorsövergripande kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring e-Arkiv och har en formaliserad nationell 
samverkan kring kodutbyte, konverterings- och valideringsverktyg mm. Gruppen består av 
företrädare från Örebro läns landsting/ R7-projektet, Sveriges Lantbruksuniversitet/ AGDA-projektet, 
Stockholms läns landstings e-arkiv, Stockholms Stadsarkiv/ projekt Navet, LDB-centrum, 
Riksarkivet, Eskilstuna kommun/ SAMBRUK, Region Skåne/REDA-projektet och Kungliga 
Biblioteket. 
 
I betänkandet Arkiv för Alla - Nu och i Framtiden (SOU 2002:78) beskrevs en vision för digitala 
leveranser till arkivmyndigheter som gick ut på att alla nya eller planerade verksamhetsstöd, som 
innehåller allmänna handlingar som skall bevaras, försågs med en funktion för uttag till ett e-arkiv 
inom organisationen eller för direktleverans till arkivmyndighet. Den bärande tanken var ett 
överenskommet väl definierat gränssnitt för överföring och lagring av information som ska bevaras t 
ex paketstruktur, använda xml-scheman etc. Om förändringar gjordes i verksamhetssystemen 
anpassades uttagsfunktionen till det befintliga gränssnittet. Genom en sådan proaktiv hållning skulle 
överföringar till arkivmyndighet kunna göras mer eller mindre automatiskt och med önskad frekvens. 
Mottagandet kvitteras och leveransen valideras och görs sedan sökbar för auktoriserade användare. 
Medan äldre system skulle hanteras på traditionellt sätt.16 
 
Som en följd av betänkandet Arkiv för Alla initierades i september 2003 projektet Långsiktigt 
Digitalt Bevarande(LDB). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att tillsammans 
med Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet och Bodens kommun skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av digital information i enlighet med tankarna i 
betänkandet. Mer konkret var målet 
 

• på kort sikt: att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt 
bevarande 

• på lång sikt: att skapa ett kompetenscenter som gynnar utveckling och nyttjande av lösningar 
för långsiktigt digitalt bevarande 

 
Riksförsäkringsverkets (RFV), senare Försäkringskassan, ärendehanteringssystem ÄHS och e-
Arkivet Ivar användes som praktikfall. Projektet utmynnade i förslag på informationspaketstruktur 
för leverans, arkivering och tillgängliggörande, metoder för rationalisering av mottagande av digitala 
leveranser, långsiktig digital lagring och tillgängliggörande av digitala leveranser. Resultat som sedan 
har legat till grund för det fortsatta arbetet med Riksarkivets Digitala Arkiv och samarbetet med de 
ovan nämnda Sambruksprojektet såväl som REDA-projektet. 
 
Inom LDB-projektet initierades också forskningsprojekt som så småningom resulterade i tre 
doktorsavhandlingar och ett stort antal projektrapporter, C-uppsatser, D-uppsatser, 
forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och licentiatavhandlingar.17 
 
I januari 2006 beslöt Luleå Tekniska Universitet (LTU) att inrätta en centrumbildning kring frågor 
om långsiktigt digitalt bevarande och tillgängliggörande (LDB-centrum). Därmed var LDB-
projektets långsiktiga målsättning om ett nationellt kompetenscentrum uppfylld. Grundande partners 
                                                 
16 Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78). 
Tillgänglig via www.regeringen.se/content/1/c4/14/93/e83f1c74.pdf (20101118) 
17 Se vidare LDB-projektets slutrapport. Tillgänglig via www.ltu.se/ies/ldb-centrum/projekt/avslutade/ldb-projektet/om-
projektet. (20101118) 
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och finansiärer av centrumbildningens basverksamhet var utöver LTU också Riksarkivet och Bodens 
kommun. Under 2006 anslöt sig Kungliga Biblioteket (KB) och Statens Ljud- och bildarkiv (senare 
inkorporerat i KB) som fullvärdiga avtalspartners.18 
 
Samma år hade Riksarkivet ett särskilt uppdrag att till Kulturdepartementet redovisa nödvändiga 
åtgärder för att på lång sikt säkerställa tillgången på allmänna handlingar i digital form 19. Bl.a. lyftes 
följande områden fram i rapporten,  
 

• att en nationell samverkan om IT och kulturarvet krävs för att klara framför allt de allt högre 
kostnaderna för att långsiktigt bevara det digitala kulturarvet,  

• att det behövs en nationell handlingsplan för digitalt bevarande, och denna bör omfatta såväl 
den elektroniska förvaltningen som kulturarvsområdet,  

• att Sverige i likhet med andra länder måste göra ökade satsningar på forskning och utveckling 
för att klara av framtidens digitala bevarande och slutligen  

• att det måste utvecklas en gemensam teknisk plattform för den offentliga sektorn liksom 
standarder för datautbyte, rutiner för masslagring m.m. 

 
Riksarkivet fick, tillsammans med en rad andra kulturarvsmyndigheter och institutioner, i 
regeringsbeslut den 11 november 2009 (KU 2009/2152/KT) i uppdrag att till den 9 april 2010 
inkomma med underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 
bevarande.  
 
Under de sammankomster som ABM-centrum anordnade som ett stöd i arbetet med att ta fram 
underlaget framkom att kulturarvsinstitutionerna var i stort behov av en gemensam lösning för 
arkivering av resultatet från olika digitaliseringsprojekt. Riksarkivet förordade i sitt svar ett 
gemensamt digitalt arkiv för kulturarvssektorn eftersom institutioner som digitaliserar sin 
information drar på sig stora kostnader för att bevara den. Att enas kring en gemensam lösning för ett 
digitalt arkiv för kulturarvssektorn skulle därför ge stora samordningsvinster.  
 
E-delegationen föreslår att s.k. utvecklingsansvariga myndigheter utses för olika utvecklingsområden 
inom e-förvaltningen. På motsvarande sätt skulle bl.a. Riksarkivet kunna ges uppdraget som 
utvecklingsansvarig myndighet för digitalt bevarande inom kulturarvsområdet. 
Kulturarvsinstitutionerna slipper därmed att utveckla eller upphandla egna digitala arkiv. En 
gemensam funktion för digitalt arkiv kan enligt Riksarkivets beräkningar produceras till lägre 
kostnad och ge högre kvalitet än om varje institution utvecklar Riksarkivets svar.20 
 
E-Arkiv har även behandlats i tidigare studier inom Riksarkivet såväl som i samarbete med 
Statskontoret. I Statskontorets Förstudierapport om elektroniska arkiv (2003:107)21 pekas sju 
områden ut som viktiga för att främja utvecklingen och införandet av framtidens elektroniska arkiv, 
nämligen teknisk normering och utveckling av regelverket, standardisering, riktlinjer, vägledningar 
och seminarier, samverkan och pilotprojekt, teknisk utvärdering, forskning och utveckling och 
erfarenhetsutbyte vid nätverk och konferenser. Av dessa områden är det framförallt normering och 

                                                 
18 Se vidare http://www.ltu.se/ies/ldb-centrum/norden/sverige/statensarkiv (20101118) 
19 Att bevara digitala handlingar – Förslag till samtida inriktning. Rapport till Regeringen. 
2006-02-28. Dnr RA 13-2006/842. 
20 Se vidare http://abm-centrum.se/?page_id=173. (20101118) 
21 Nås via http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2003/2003107.pdf (20101126) 
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vägledning som diskuteras i den av Riksarkivet 2008 framtagna Rapport angående elektroniska arkiv 
(e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande 2008.22 
 
Även frågan om ärende- och dokumenthantering har behandlats av bl.a. Statskontoret och Verva som 
publicerat rapporter om möjligheten att effektivisera den offentliga förvaltningen genom 
automatiserad elektronisk ärendehantering.23 
 
 

                                                 
22 Nås via http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Rapport%20om%20e-arkiv.pdf (20101126) 
23 Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom automatiserad elektronisk ärendehantering, 
Statskontoret 2004:30; Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen, Verva 2006:03 
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4. E-DIARIUM – E-REGISTRERING 

4.1 UPPDRAGET 

E-delegationens uppdrag avseende e-diarium innehöll ingen ytterligare specificering av vad som 
kunde anses tolkas med begreppet e-diarium. I förstudien antogs inledningsvis att det syftade till ett 
verksamhetsgemensamt stöd i något avseende. Från e-delegationens arbetsgrupp inkom sedermera ett 
förtydligande e-postmeddelande med budskapet att e-diarium syftar till ett fullständigt, gemensamt 
verksamhetsstöd motsvarande det som ofta benämns det allmänna diariet.  
 
I förstudien ifrågasattes denna snäva avgränsning eftersom registrering av ärenden även förekommer 
i andra system, med olika benämningar som t.ex. verksamhets-/ handläggarstöd/system och 
ärendehanteringssystem. Dessutom förekommer liknande registrering av processer i t.ex. ekonomiska 
redovisningssystem och personalredovisningssystem. Även processen för möteshantering kan 
hanteras med systemstöd. Därutöver förekommer registrering i andra typer av system som t.ex. 
statistik- och ledningssystem, forskningsdatabaser, produktionssystem, publiceringssystem, 
ritningssystem och arkivredovisningssystem. I förstudien gjordes antagandet att det är 
ärenderegistrering inklusive de handlingar som ingår i ärendet som står i fokus för uppdraget. 
Gruppen menade dock att registreringen av ärenden bör betraktas generellt, dvs. inte avgränsat till de 
typer av ärenden som råkar hanteras i det s.k. allmänna diariet. 

4.2 BAKGRUND 

I svensk lagstiftning är registreringen av allmänna handlingar huvudlinjen, men flera undantag från 
registreringsplikten förekommer. Den stora mängden registerförfattningar med oenhetlig reglering 
splittrar den bilden ytterligare. Riksarkivet har för statliga myndigheter bemyndigats att föreskriva 
om vilka uppgifter som behöver registreras för att uppnå en ändamålsenlig arkivbildning och 
arkivredovisning. Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning för statliga myndigheter anger att 
den bör integreras i ärendehanteringssystem. Riksarkivet har även i allmänna råd om registrering fyllt 
ut lagstiftningens knapphändiga baskrav för registreringen av allmänna handlingar. 
 
I Sverige är det varje myndighets ansvar att hantera registreringen av allmänna handlingar så att den 
uppfyller regler och verksamhetens behov. I mitten av 1980-talet etablerades en kärna med 
funktioner och metadatafält för registrering av uppgifter om pappershandlingar genom Statskonsult 
AB, som sedan har förvaltats vid ramavtalsupphandlingar och av olika programvaruföretag. 
Justitiekanslern utövar tillsyn över statliga myndigheters registrering av allmänna handlingar som i 
första hand syftar till att servicen mot medborgarna upprätthålls medan Riksarkivet utövar tillsyn 
över de delar som avser registreringens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. 

4.2.1 Begrepp och ärendeprocessen 

Statskontoret påtalade i rapporten om diarier på internet behovet av klassificering i olika avseenden, 
men även standardisering av ärendemeningar och att koder förklaras eller presenteras i fulltext. 
Statskontorets perspektiv var knutet till att tillgodose offentlighetsprincipen på ett effektivt sätt, men 
kontoret menade att någon åtskillnad mellan den funktionen och myndighetens egna behov inte 
behövde medföra att olika register eller ärendehanteringssystem användes. Däremot fordrades 
märkning och maskning av uppgifter som inte får tillgängliggöras allmänt, utan fordrar prövning 
inför ett eventuellt enskilt tillhandahållande. Statskontoret, Statens kvalitets- och kompetensråd, E-
nämnden och Verva har haft andra uppgifter knutna till dokument- och ärendehantering som bl.a. 
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tagit sig uttryck i informations-, process- och referensmodeller. Både Statskontoret och Verva 
publicerade t.ex. rapporter med analyser om potentialer för effektivisering genom automatiserad 
ärendehantering24.  
 
Begreppsbildningen inom området är diffus. Statskontoret har konstaterat att begreppet  
diarium kan avse ”allt från ett mycket enkelt register till ett omfattande ärendehanteringssystem”25. 
Begreppet diarium används inte i lagstiftningen, utan reglerna om registreringen av allmänna 
handlingar är generella och inte avgränsade till de handlingar som hanteras i ett s.k. diarium. 
Engelskans begreppspar ”document management” respektive ”records management” ges sällan 
någon åtskillnad på svenska. Records management har i den svenska översättningen av ISO-
standarden getts benämningen dokumenthantering26. Ett på svenska mer adekvat begrepp är 
ärendehantering. Följande ärendeprocessmodell kan ses som ett exempel på en generell modell för 
ärendeprocessen27. 

Den generella 
ärendehanteringsmodellen

 
Fig. 3 Den generella ärendehanteringsmodellen 

 
Denna process och de aktiviteter den inbegriper behöver ha stöd i ett ärendehanteringssystem. Av 
processbilden framgår inte behoven av dokumenthantering tydligt. De kan t.ex. avse att i 
ärendehanteringssystemet kunna välja mallar för olika dokument inom ramen för ett specifikt ärende 

                                                 
24 Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom automatiserad elektronisk ärendehantering, 
Statskontoret 2004:30; Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen, Verva 2006:03 
25 Diarier på Internet, Vägledning för myndigheter, Statskontoret, odat., s. 4 
26 SS-ISO 15489-1 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management), Del1: Allmänt, SIS 2002  
27 Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom automatiserad elektronisk ärendehantering, 
Statskontoret 2004:30; Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen, Verva 2006:03 
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som innebär att dokumentet automatiskt ges registreringsnummer, versionsnummer, datum och 
handläggare. Först när dokumentet är klart för att upprättas blir det allmän handling och ingår då i 
ärendehanteringssystemet.  
 
Gallring, som inte ingår som en aktivitet i processbilden, är en viktig funktion i hanteringen av e-
tjänster eftersom den håller kostnader för arkivering nere och för att det finns regler om gallring som 
måste följas. Den senaste beräkningen av gallringseffektiviteten som genomfördes i Sverige var i 
mitten av 1980-talet. Då uppskattades gallringseffektiviteten till 80 %. Vid senare års överläggningar 
med de nordiska riksarkiven i denna fråga förefaller den relationen fortfarande vara ett rimligt 
antagande, dvs. ca 20 % av arkivbildningen bevaras för att uppfylla de olika ländernas arkivlagars 
ändamål. 

4.2.2 Publicering på webben 

I förstudien har framkommit att många myndigheter, framför allt kommunala, presenterar sina diarier 
på sina webbplatser. Det har även genom informationsutbyte med det norska riksarkivet framkommit 
att det i Norge finns en för ett femtiotal myndigheter gemensam ärendeportal på webben. En sådan 
lösning för svenskt vidkommande avvisade Statskontoret i sin rapport om diarier på internet 
motiverad av integritetsskäl. Denna ståndpunkt delas även av Datainspektionen28. I förstudien har det 
även framförts ett varnande exempel från Estland där man började med att presentera sina register på 
webben utan att ha förberett detta med krav för ärendehanteringen, vilket skapade en hel del 
förvirring och merarbete.  

4.2.3 Upphandling av ärendehanteringssystem 

Avrop och upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem synes inte tidigare ha styrts av 
kravspecifikationer, i vilka lämpliga krav på funktioner och metadataelementtyper där legala krav 
samt verksamhets- och arkivbehov har integrerats, för att genomföra en sådan automatiserad 
ärendehantering som har påtalats av flera. Att implementering av funktioner för ärendehantering ofta 
har överlåtits till leverantören av sådana system är en synpunkt som delas i förstudien. Och att i en 
sådan implementering ta hänsyn till bl.a. arkiv- och verksamhetsbehov fordrar som regel fördyrande 
tillägg i form av funktionaliteter och möjligheter till metadatamärkning har omvittnats i 
behovsinventeringen som har genomförts. 
 
Kammarkollegiet har nyligen avslutat en ramavtalsupphandling avseende e-förvaltningsstödjande 
tjänster grupperade i kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella tjänster. Av de 
normativa specifikationerna för upphandlingen framgår de styrande specifikationerna SHS 1.2 och 
OSIF 2.0. Vidare anges att författningar inom området ska följas och särskilt nämns OSL, PuL, 
Säkerhetsskyddslagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga 
myndigheters informationssäkerhet, Förordningen om statliga myndigheters riskhantering och RA-FS 
2009:2. Rekommenderade specifikationer är ett antal standarder om ledningssystem för tjänster och 
informationssäkerhet, ergonomi och Open Archival Information System reference model29. De e-
tjänster som ingår i verksamhetsstödjande tjänsteprofil är de följande: 
 

1. Publicering/portal 
2. Mottagning och utskick, integration 

                                                 
28 Personregistrering i Sverige, Datainspektionen informerar, Reviderad i februari 2009, s. 5 f. 
29 Kammarkollegiet, Dnr 93-69-09, FFU:205, E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, Bilaga A4 Normativa 
specifikationer 
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3. Diarietjänst och ärendehantering 
4. Workflow, processtyrning 
5. Dokumenthantering 
6. E-arkiv/System för bevarande 
7. Säkert informationsutbyte (SHS) 

 
Kortfattat kan nämnas att krav inom ramen för Diarietjänst och ärendehantering rymmer bl.a. 
registreringskraven i OSL, oberoende av handlingens form, och öppna integrationsgränssnitt. För 
tjänsten har bl.a. följande börkrav ställts: automatisk funktion för registrering/kategorisering av 
inkommande e-post, märkning och maskning av personuppgifter och andra känsliga uppgifter samt 
sökbarhet och åtkomst via webben. Kraven inom ramen för tjänsten E-arkiv/System för bevarande 
rymmer bl.a. funktioner för lagring och återsökning av slutgiltiga elektroniska handlingar och 
dokument, oavsett format, med tillhörande metadata så att de kan bevaras enligt myndighetens regler 
och är skyddade mot avsiktlig eller oavsiktlig förändring eller förlust. Tjänsten ska vidare uppfylla 
relevanta krav enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, särskilt de om processorienterad 
arkivredovisning och om arkivering av e-handlingar. För tjänsten har även krav om funktioner för 
migrering och konvertering av struktur, metadata och innehåll till framtida arkivversioner och 
handlingsformat samt tillämpning av öppna gränssnittsspecifikationer, för att automatiskt ta emot och 
arkivera handlingar från andra e-tjänster och system, formulerats. För tjänsten har bl.a. följande 
börkrav ställts: funktioner för överföring från ursprungsformat till standardformat, märkning och 
maskning av känsliga uppgifter, sökbarhet och åtkomst, öppna specifikationer för samverkan med 
och import/export av information till och från andra verksamhets-, dokumenthanterings-, och 
arkivtjänster och system, avställning för leverans till arkivmyndighet och möjlighet att sätta upp och 
automatiskt hantera gallringsregler för olika typer av handlingar. Kraven för tjänsten 
Dokumenthantering rymmer bl.a. hantering av elektroniska dokument med tillhörande metadata, 
oavsett dokumentformat i en logisk lagringsstruktur, oberoende av tekniska filsystem och fysiska 
lagringsmedia, funktioner för check-in, check-out, versionshantering och statushantering.30 
 
Kammarkollegiet har även beslutat att inrätta en samarbetsgrupp för e-förvaltningsstödjande tjänster. 
Syftet är att samordna grundläggande funktionalitet i e-förvaltningsstödjande tjänster för att 
möjliggöra samverkan och effektivitet. Samverkan är avgränsad till gränssnitt och tekniska 
funktioner som hindrar samverkan. Förutom kollegiet ingår ramavtalsleverantörer och även 
avropsberättigade kan ingå i gruppen.31  

4.2.4 EU:s vägledning för elektronisk ärendehantering 

Kommissionen publicerade 2001 MoReq - Model Requirements for the management of electronic 
records, som är en kravspecifikation för elektronisk ärendehantering. Inför publikationen av MoReq2 
2008 konstaterade kommissionen att MoReq hade varit en succé inom unionen. MoReq2 som skulle 
svara upp mot de förändringar som skett sedan den ursprungliga versionen publicerades har dock 
kritiserats på olika punkter, bl.a. att den är för omfattande. MoReq2010 utvecklas för närvarande 
koncentrerad kring generella minimikrav som är tänkta att kompletteras med bransch- eller 
sektorsspecifika utvidgningar. Vid DLM-forums konferens nyligen32 framhölls behovet av enhetlig 
terminologi mellan organisationer som en viktig kvalitetsaspekt. En viktig framgångsfaktor som 
påtalades är att ärendehanteringen bör bygga på väl definierade verksamhetsprocesser, 

                                                 
30 Kammarkollegiet, ibid., Bilaga K1 Krav (svarsbilaga) 
31 Kammarkollegiet, ibid., Bilaga A5 Samverkan 
32 Beyond MoReq2010, DLM-forum, Bryssel 2010-11-17 
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informationsanalys, automatisk klassificering och metadatafångst istället för synliga gränssnitt. Det 
anfördes även som viktigt för att hålla kostnaderna nere att faktorer som interoperabilitet och 
konkurrens mellan olika lösningar byggda på öppna standarder och specifikationer används. 

4.3 ANALYS 

E-delegationens formulering om begreppet e-diarium som ett fullständigt verksamhetsstöd har tolkats 
med den innebörden som Statskontoret gav genom det vidare begreppet ärendehantering. Det är 
tveksamt att avgränsa registreringen till det som brukar benämnas det allmänna diariet eftersom det 
skymmer att registrering förekommer i andra ärendehanteringssystem och att registrering är en 
grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva e-förvaltning. Registreringen bör kunna 
standardiseras eftersom behoven och kraven är likartade för såväl kärn- som stödverksamheterna. 
Såsom tidigare illustrerats i en generell modell för ärendeprocessen, under rubrik Begrepp och 
ärendeprocessen, är dock inte registreringen tillräcklig, det fordras även ett antal funktioner för 
hanteringen av ärendena och handlingarna på sätt som befordrar arkiv- och informationsstrukturen, 
säkerheten och effektiviteten. Ett sådant synsätt ligger även i linje med Kammarkollegiets 
ramavtalsupphandling. Kammarkollegiets uppdelning av utbudet i tjänster och tjänsteprofiler är även 
lovande eftersom den tar bort fokus från system och de missuppfattningar som ofta förknippas med 
det begreppet. 
 
Det finns ingen generell kravspecifikation i Sverige för hur ärendehanteringssystem ska se ut. Bristen 
leder till att registrering hanteras olika, exempelvis saknas gemensamma rutiner för klassificering i 
olika avseenden och olika lokala versioner av registrering försvårar återsökning, presentation och 
förståelse. Detta framfördes av Statskontoret för nästan ett decennium sedan. 
 
De behov som finns idag är en standardisering av funktioner för ärende- och dokumenthantering och 
märkning av metadata med gemensamma innebörder och uttryck. Det senare behandlas dock i 
kapitlet om Förvaltningsgemensamma specifikationer och berörs inte vidare här mer än att man kan 
tänka sig en kärna av gemensamma obligatoriska metadataelementtyper, som kompletteras med ett 
skal av villkorade eller frivilliga metadataelementtyper, som om de används ska ha samma innebörd 
och form. Därutöver ska verksamhetsspecifika metadataelementtyper kunna hanteras.  
 
Några exempel på funktioner för ärende- och dokumenthantering lämnas nedan: 
 

• Formatkonvertering för inkomna handlingar. 
• Dokumenthantering för utkast så att dessa versionshanteras och ges lämpliga format när de 

upprättas. 
• Automatgenerering av metadata, som t.ex. tidpunkter, registreringsnummer, för effektivisering 

och kvalitetssäkring. 
• Metadatahantering som innebär att beskrivningen av innehåll och form för 

metadataelementtyper i ramverket kan implementeras. 
• Aggregeringsmöjligheter för handlingar i ärendeakter, dossierer, projektakter osv. 
• Implementering av verksamhetsbaserad arkivredovisning. 
• Återsökning och åtkomst. 
• Presentation för olika fastställda roller som t.ex. administratör, handläggare, webben. 
• Automatisk expediering av handling.   
• Automatiserad gallring med möjlighet att t.ex. hänvisa till regel, sätta villkor och verkställa 

med trigger. 
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• Bevarande i fysisk och logisk mening så att handlingars autenticitet och integritet behålls.  
• Export av ärenden och andra aggregeringar till andra ärendehanteringssystem t.ex. när 

verksamhet flyttas eller till system för e-arkivering.  
 
Dessa exempel på funktioner motsvarar i princip Kammarkollegiets verksamhetsstödjande 
tjänsteprofil. Dessa funktioner bör ses som generella även vid egenutveckling av tjänster gällande 
dokument- och ärendehantering samt vid kravställande på leverantörer som inte omfattas av 
ramavtal. 

4.4 FÖRSLAG OCH NYTTOASPEKTER 

Av de skäl som har utvecklats i analysavsnittet anser vi att det i ett första skede bör läggas 
tyngdpunkt på registreringen och ärendehanteringen, inte att presentera register på webben. En styrd 
registrering och ärendehantering möjliggör effektiv presentation på internet. Att i nuläget prioritera 
register på webben riskerar att försumma behovet av standardisering av funktioner, begrepp och 
rutiner. Detta innebär dock inte att vi tar avstånd från det arbete som hittills gjorts med publicering av 
register på webben; snarare bör ett ökat arbete med styrd registrering och ärendehantering underlätta 
publicering på webb/internet i en större skala.  
 
Både Statskontoret och Verva har publicerat rapporter med analyser om potentialer för 
effektivisering genom automatiserad ärendehantering33.  
 
Ett mål i arbetet mot ökad styrning bör vara att fastställa en förvaltningsgemensam specifikation för 
funktionalitet i ärende- och dokumenthanteringstjänster en miljö av e-förvaltning. En sådan 
kravspecifikation kan användas vid ramavtalsupphandling och annan upphandling och 
egenutveckling av system.  
 
Överhuvudtaget kan en ökad styrning genom en förvaltningsgemensam specifikation bidra till en 
ändamålsenlig arkivvård med tillförlitliga, autentiska, åtkomliga och läsbara dokument och ärenden 
på kort och lång sikt. 
 
Det bör även övervägas om certifiering eller godkännande av tjänster inkluderande e-arkivering bör 
införas. Den mest effektiva vägen torde vara att jämföra med MoReq2010. Med en mer spridd 
specifikation som grund och under förutsättning att den passar de nationella kraven och behoven, kan 
ärende- och dokumenthanteringstjänster som har certifierats i andra länder komma ifråga även på den 
svenska marknaden.  
 
I allmänhet finns bland myndigheterna en efterfrågan på ökad styrning vad gäller ärende- och 
dokumenthanteringsfrågor, vilket kan räknas som en faktor som bör underlätta arbetet med ett 
genomförande. Genom certifiering eller godkännande av ärende- och dokumenthanteringstjänster 
inkluderande e-arkivering, mot vilka myndigheterna kan avropa, kan ärende- och 
dokumenthanteringsprocessen effektiviseras och kvaliteten höjas på den information som hanteras i 
systemen. På så sätt skulle myndigheternas behov av ökad styrning tillgodoses. I synnerhet mindre 
myndigheter kan dessutom från det egna systemet använda funktioner för export av 
informationsmängder till andra myndigheters tjänster för e-arkivering och på så sätt minska 
kostnader i samband med arkivering. 

                                                 
33 Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom automatiserad elektronisk ärendehantering, 
Statskontoret 2004:30; Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen, Verva 2006:03 
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Gallring har identifierats som en viktig funktionalitet, särskilt att den kan automatiseras för att 
effektivisera hanteringen. Samtidigt måste en sådan funktion vara utformad så att den är transparent 
med hänvisning till regler, möjlig att revidera pga. ändrade regler eller verksamhetsbehov, styras mot 
olika aggregationer, förses med metadata för beräkning av frister och trigger för verkställandet samt 
säker förstöring. Om gallringseffektiviteten fortfarande är 80 % inses snabbt vilka vinster en sådan 
funktion innebär. Den funktionen rekommenderas i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling, men 
synes i någon form ha implementerats av två leverantörer.  
 
Ett första steg i genomförandet mot standardisering av ärende- och dokumenthantering föreslås vara 
att utse en ansvarig myndighet som äger frågan så att den får en långsiktig lösning. En sådan ansvarig 
myndighet kan ha behov av ett förvaltningsråd för uppföljning och utvärdering av funktionalitet och 
utveckling av funktionalitet för tillkommande behov och bör även medverka i Kammarkollegiets 
samarbetsgrupp för förvaltning av nuvarande ramavtal.   
 
Själva implementeringen av standardiserade ärende- och dokumenthanteringsfunktioner skulle på sikt 
innebära minskade konsultkostnader för respektive myndighet, kostnader som vanligtvis är 
förknippade med såväl införandet som avvecklingen av denna typ av funktioner. Vid ökad 
automatgenerering av information kan besparingar dessutom ske i arbetsprocessen samt kvaliteten 
öka vid registreringsförfarandet.  

4.5 IDENTIFIERADE SVAGHETER 

Förvaltnings- och utbildningskostnader skapas alltid i anslutning till utveckling och införande av 
systemlösningar, även om de är förvaltningsgemensamma; något som bör tas i beaktande vid 
lönsamhetsberäkningar. Överhuvudtaget är det viktigt att finansieringsformen för en helhetslösning 
fastställs inför ett eventuellt genomförande.  
 
Förvaltningen av ärendehanteringssystem innebär dessutom ofta kostnader relaterade till ett ökat 
kompetens- och utbildningsbehov hos chefer och ledare inom offentlig förvaltning. Det kan handla 
om att definiera roller i högre grad än befattningar, om nya möjligheter till delegering, eller i vissa 
fall om att utveckla tjänster som innebär ett ökat processansvar, snarare än ett personalansvar. 
Överhuvudtaget är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för verksamhetsutveckling med IT att 
ledningen avsätter tid och resurser åt att formulera tydliga mål samt styr och även regelbundet följer 
upp verksamheten. 
 
Lagstiftningens inverkan på hur informationen ska hanteras måste också beaktas då denna kan 
försvåra och även förhindra arbetet mot en ökad standardisering av ärende- och dokumenthantering. 
Ett exempel är den lagstiftning som syftar till att skydda den personliga integriteten genom begränsad 
tillgång till viss information. 
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5. E-ARKIVERING OCH SYSTEM FÖR LÅNGSIKTIG INFORMATIONSFÖRSÖRJNING 

5.1 BAKGRUND 

5.1.1 Tidigare studier (inkl. begreppsdefinitioner) 

E-arkivering har varit föremål för tidigare studier genomförda av Riksarkivet och Statskontoret i 
samarbete med Riksarkivet.  
 
En första sådan studie är Statskontorets rapport om framtidens elektroniska arkiv, 2003:107. 
Rapporten tar upp arbeten inom och utom Sverige som påverkar myndigheternas arbete med e-
arkivfrågor. Statskontoret tillsammans med Riksarkivet pekar i rapporten på olika problemområden i 
samband med bevarandet av elektroniska handlingar, till exempel elektroniska signaturer och 
handlingsbegreppet. Rapporten var en förstudie till andra arbeten som skulle genomföras av bland 
andra Statskontoret och Riksarkivet. I rapporten pekades sju områden ut som borde prioriteras 
beträffande myndigheternas arbete med e-arkivering: (1) teknisk normering och utveckling av 
regelverket, (2) standardisering, (3) riktlinjer, (4) vägledningar och seminarier, (5) samverkan och 
pilotprojekt, (6) teknisk utvärdering, (7) forskning och utveckling (inkl. erfarenhetsutbyte vid nätverk 
och konferenser). 
 
I en rapport av den 11 december 2008 berörde en arbetsgrupp inom Riksarkivet två av de områden 
som Statskontoret pekat ut, nämligen normering och vägledning. Arbetsgruppen kunde konstatera, 
efter att utförligt ha diskuterat frågan med både myndigheter och leverantörer, att definitionen av 
begreppet e-arkiv är flytande. I vissa fall avses elektronisk dokumenthantering, i andra fall avses 
system som specifikt utformats för bevarande av elektroniska handlingar. Efter att ha tolkat gällande 
lagar och föreskrifter föreslog arbetsgruppen att e-arkiv bör definieras enligt följande:  
 

Elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett 
format, med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enlighet med 
arkivförordningen eller Riksarkivets föreskrifter. 

 
I samma rapport konstaterade arbetsgruppen att givet den definition för e-arkiv som föreslås så 
behövs en annan term för att beskriva de system som specifikt utformas för att bevara elektroniska 
handlingar, vilka ofta kallas E-arkiv-system. Arbetsgruppen ansåg att Riksarkivet bör införa en ny 
term i normeringsarbetet för de system som används för att säkerställa bevarandet av elektroniska 
handlingar. Arbetsgruppen föreslog att sådana system ska kallas System för bevarande (SB) och 
definieras enligt följande: 
 

System för bevarande ska hantera myndighetens elektroniska handlingar, med tillhörande 
dokumentation, som överförts till bevarande och som lagras i format för bevarande och via 
integrerade system kan förvaltas och vårdas så att de kan återsökas, tillhandahållas, 
administreras, migreras, dokumenteras samt överföras till nya databärare. De uppgifter 
som tillkommer i hanteringen av de elektroniska handlingarna inom systemet ska kunna 
överföras till format för bevarande. 
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5.1.2 Krav på system för bevarande (SB) 

Utifrån definitionen av ett SB i avsnitt 5.1.1 ovan kan ett antal krav uppställas som ett sådant bör 
uppfylla. I den nämnda rapporten från Riksarkivet av den 11 december 2008 gavs en lista på möjliga 
krav. I det följande ges en översiktlig sammanställning av dessa med vissa smärre kompletteringar.   
 
Rutiner kopplade till SB 
Hanteringen av elektroniska handlingarna i ett SB kräver såväl noggranna och fastställda rutiner som 
överenskommelser mellan ägaren av producentsystemet och ägaren av SB. Det handlar bl.a. om 
rutiner för identifiering och extrahering av de dataobjekt som ska överföras, informationsklassning, 
paketering, överföring, validering, åtkomst, export och gallring. Något som bör beaktas särskilt är 
behov av rutiner för att tillföra metadata eller att göra rättelser – inte minst i fråga om system som ska 
användas för hantering av personuppgifter som faller under registerlagar (motsv.).  
 
Format för bevarande 
Senast vid överföring till bevarande ska elektroniska handlingarna med tillhörande dokumentation 
ges format för bevarande.  
 
Hantering av myndighetens samtliga elektroniska handlingar 
Ur ett bevarandeperspektiv är det nödvändigt att ett SB kan hantera elektroniska handlingar som inte 
bara har formen av uppgifter ur databas med kopplade kontorsdokument, t.ex. webb-sidor och 
fristående bildfiler. 
 
Mottagningsfunktion med kontroll 
I samband med överföring av elektroniska handlingar till ett SB ska det finnas en integrerad 
mottagningsfunktion eller rutin där kontroller av läsbarhet, checksummor, överföringsinnehåll m.m. 
genomförs. Den dokumentation som utgörs av elektroniska handlingar ska kunna levereras till SB på 
samma sätt som övriga elektroniska handlingar.  
 
Sök- och tillhandahållandefunktion 
SB ska ha en integrerad återsöknings- och tillhandahållandefunktion som möjliggör att elektroniska 
handlingar som är överförda till bevarande kan återsökas och tillhandahållas. Myndigheten ska ta 
ställning till hur återsökning och tillhandahållande ska ske. SB ska även innehålla kopplingar mellan 
elektroniska handlingar och dokumentation som möjliggör att till exempel sammanställningar från 
system i drift kan återskapas.  
 
Säker lagring 
Ett SB ska ha funktioner som säkerställer långsiktig lagring. Det sker normalt på hårddisk, eventuellt 
kompletterat med lagring på andra databärare, exempelvis bandkassetter. Det bör finnas funktioner 
för automatisk mediamigrering. 
 
Arkivredovisning 
De elektroniska handlingar som lagras i ett SB ska redovisas i myndighetens arkivredovisning. Det 
bör också vara så att ordningen i ett SB struktureras i enlighet med arkivredovisningen. Om de 
elektroniska handlingarna har samband med andra handlingar, vare sig de är elektroniska eller 
analoga, i eller utanför SB ska sambandet upprätthållas över tiden och finnas med i 
arkivredovisningen. 
 
Loggningsfunktion och statistikfunktion 
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SB ska ha en integrerad loggningsfunktion som registrerar sådana händelser som är av betydelse för 
elektroniska handlingarnas autenticitet och bevarande, till exempel kontroller som görs. I anslutning 
till loggningsfunktionen bör det också finnas en statistikfunktion. 
 
Administration 
SB ska ha en integrerad administrationsfunktion som möjliggör kontinuerliga kontroller av de 
elektroniska handlingarna med tillhörande dokumentation. Det ska även finnas rutiner för att ändra 
konfigurationen av systemet och behörighetsvillkor för uppgifter i det.  
 
Export och migrering 
SB ska ha en integrerad export/migreringsfunktion som möjliggör att elektroniska handlingar som 
bevaras kontinuerligt kan överföras till nya SB samt överlämnas till arkivmyndighet. Någon 
oreglerad gallring får inte ske vid denna överföring. Vidare ska kopplingar till dokumentation 
bibehållas. De uppgifter i SB som registreras i samband med till exempel loggning ska kunna 
överföras till format för bevarande utan att kopplingar till de elektroniska handlingarna gallras.  
 
Gallring av handlingar i SB 
SB kan användas för att hantera gallringsbara elektroniska handlingar under den tid de ska bevaras, 
dock under förutsättning att bevarandet säkerställs för de allmänna handlingar som ska bevaras. Vid 
överföring till bevarande kan det beträffande vissa typer av elektroniska handlingar ske förändringar i 
strukturen av den ursprungliga elektroniska handlingen, till exempel från SQL-server till textfil. Om 
denna förändring innebär gallring kan det krävas beslut eller föreskrift från Riksarkivet. Om 
ändringar måste genomföras i de elektroniska handlingarna som är överförda till bevarande ska de 
ursprungliga uppgifterna bevaras tillsammans med de ändrade elektroniska handlingarna.  

5.1.3 Problembilden - arbetsgruppens erfarenheter 

Inledning 
Arbetsgruppen har tagit del av många synpunkter runt behov och syfte med e-arkivering. Det har 
skett i form av analys av enkätsvar, genom workshops och genom ett flertal möten med företrädare 
med såväl statliga som kommunala myndigheter. Vidare har informationsutbyten ägt rum med andra 
förstudier inom ramen för e-delegationen, inte minst förstudien om tjänstekatalog för myndigheter. 
Arbetsgruppen har dock medvetet undvikit kontakter med leverantörer för att inte ge 
konkurrensfördelar till något enskilt företag. 
 
En central utgångspunkt som arbetsgruppen inte har behövt revidera är att e-arkivering är en 
grundförutsättning för en god e-förvaltning som lever upp till såväl författningskrav som krav på 
kostnadseffektivitet. Medborgarnas tillit bygger inte minst på att handlingar som möjliggör insyn och 
trovärdighet hanteras väl i verksamheten. Klarar man inte detta riskerar e-förvaltning som koncept att 
bli en parantes i förvaltningsutvecklingen.  
 
Den statliga sektorn – trender i fråga om dataomfång, tillväxt, kostnader för IT  
Enligt en av Riksarkivet under 2010 genomförd enkät förvarar de statliga myndigheterna idag ca 15 
Pbyte elektroniska allmänna handlingar. Räknar man på det totala datautnyttjandet (dvs. inkluderar 
kopior, sidomiljöer etc.) handlar det förmodligen om ett betydligt större omfång. Datamängden växer 
också snabbt – en uppskattning är att myndigheterna kommer att lagra närmare 50 Pbyte år 2015. 
Endast 5 % av myndigheterna uppger sig dock i nämnda enkät ha en övergripande strategi för att 
hantera tillväxten (se vidare kapitlet om lönsamhetsbedömning).  
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Allt tyder på också på att verksamhetssystemen inom staten inte är utvecklade för att hantera den 
mängd av data som finns i eller under deras livslängd förväntas bli hanterad i systemen. Trots att det 
är kostsamt att i verksamhetssystemen bevara sådan information som inte längre behöver finnas där 
är det relativt få myndigheter som har byggt egna system för bevarande. Till en del har detta sin orsak 
investeringskostnaderna kan vara betydande – förutom själva systemuppbyggnaden är det ofta dyrt 
att extrahera data för export av information till ett annat system.  
 
Att införa system för bevarande vid samtliga statliga myndigheter kostar uppskattningsvis 2,3–3,5 
miljarder (om man utgår från dagens situation), vilket i snitt motsvarar 10-15 miljoner per 
myndighet. Genom standardisering (eller användande av förvaltningsgemensamma specifikationer) 
och samordnade upphandlingar kan kostnaderna antas minska med minst  
10 % (se vidare kapitlet om lönsamhetsbedömning). Ytterligare kostnadsminskningar tros kunna följa 
av samordning av den löpande förvaltningen (inkluderande förvaltningsstyrning, användarstöd, 
ändringshantering och daglig drift med lagring och underhåll) och kompatibel standardisering av 
verksamhetssystem.   
 
System för bevarande i drift eller under införande – frånvaro av standardisering 
Med hänvisning till definitionerna av ”e-arkiv” och ”system för bevarande” i föregående avsnitt så är 
flertalet ”e-arkiv-system” som införts hos myndigheterna att betrakta som ”system för bevarande”. E-
arkiv-systemen som har införts, eller håller på att införas, av Stockholms läns landsting, Skatteverket, 
Stockholms stad och Trafikverket m.fl. uppfyller de flesta av kraven som uppställts på ett ”system för 
bevarande” i Riksarkivets rapport från 2008-12-11. De system som tagits i drift, eller är under 
utveckling, uppfyller de flesta av kraven på ett SB som definierades i förra avsnittet. Det finns stora 
likheter mellan de e-arkivlösningar som finns i drift på myndigheterna idag. ISO-standarden OAIS 
har t.ex. beaktats i samtliga undersökta fall. De säkerställer säkert långsiktigt bevarande och 
möjliggör återsökning och tillhandahållande av lagrade paket. Alla system ger möjlighet att utföra 
gallring. Ett system har en applikation för regelstyrd automatisk gallring. 
 
Det som dock kännetecknar samtliga system är att de är myndighetsspecifika, eller 
leverantörsspecifika. Problematiken är välkänd, de tekniska implementationerna ser ut på olika sätt. 
Enligt ovan nämnda enkät har 21 % av de statliga myndigheterna någon form av ett system för 
bevarande. Av dessa har 31 % exportfunktion, 21 % har exportfunktion för metadata, 64 % har 
sökfunktion och 44 % har gallringsfunktion. Detta visar att samtliga lösningar för system för 
bevarande har olika funktionaliteter, det finns inte ett enhetligt sätt att utveckla ett system för 
bevarande. 
 
De system som utvecklats uppfyller de flesta principer för SB som definierats av Riksarkivet i 
rapporten från 2008-12-11. Att principerna uppfylls innebär dock inte att de resulterande systemen 
blivit inbördes kompatibla. Ett verksamhetssystem som kan överföra data till ett av de existerande SB 
kan inte, utan modifikationer av programvarorna, överföra data till ett annat SB. De system som 
undersökts saknar också i samtliga fall exportfunktioner för överföring av data till ett annat SB eller 
till arkivmyndighet. De uppfyller alltså inte de krav på systemoberoende som ställdes i det 
föregående avsnittet.  
 
Det finns ansatser till att råda bot på det nuvarande läget. En grupp av landsting och myndigheter har 
enats om ett samarbete baserat på öppen källkod för att underlätta utveckling och underhåll av sina e-
arkivlösningar. Detta initiativ är mycket värdefullt men det kommer inte att resultera i en standard 
eller förvaltningsgemensam specifikation som kan tillämpas av samtliga kunder och leverantörer av 
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SB. Detsamma gäller för system som avropas inom ramen för Kammarkollegiets nyligen 
upphandlade ramavtal ”E-förvaltningsstödjande tjänster” – de krav på SB som legat till grund för 
upphandlingen underlättar men kommer inte i sig att medföra en standardisering inom området. 
 
Syftet med införandet av system för bevarande har i samtliga fall haft en verksamhetsnytta i fokus, 
där tillgång till information som återsöks mindre frekvent och försök till reducering av 
pappershandlingar betonas. Noterbart är att system för bevarande inte ses som en säker slutförvaring 
med död information utan som en del av som en del av myndigheternas informationsförsörjning.  
Informationen återanvänds även om den inte uppdateras. Informationen kan dessutom behöva 
användas av andra intressenter än den egna verksamheten. Villkor kan ändras även för information 
som inte längre är aktiv – t.ex. när en person med uppgifter i systemet ges skyddad identitet.  
 
De flesta myndigheter som har infört system för bevarande har också kravställt dem med perspektivet 
att de elektroniska handlingar som förvaras i dem ska vara tillförlitliga, autentiska, åtkomliga och 
läsbara också efter det att de inte längre behöver finnas i produktionssystemen. Detta innebär bl.a. att 
de har format och filstrukturer som är acceptabla ur ett bevarandeperspektiv, samt att ingående 
uppgiftsmängder och handlingar är försedda med metadata som främjar åtkomst och autenticitet. 
Typiskt sett har systemen funktioner som möjliggör återsökning, tillhandahållande och kontroll av 
autenticitet m.m.  
 
Mellanlagringslösningar 
De erfarenhetsutbyten som genomförts har visat att flera myndigheter också har valt att införa 
lösningar för e-lager, mellanlagring, kopplade till system för bevarande. Syftet har ofta varit att 
avlasta verksamhetssystem och säkra informationen. Behovet kan antas vara kopplat till storlek på 
myndighet och informationsmängd men handlar till stor del om val av arkitekturell lösning. 
Förstudiens erfarenhet är att dessa mellanlagerlösningar” kan ha ett stort värde så länge 
informationen behöver vara åtkomliga med de filformat och strukturer som gör dem hanterbara i 
verksamhetssystemen. Efter diskussioner är det dock vår bedömning att behovet av generella 
lösningar och specifikationer för e-lagerlösningar är litet. Behoven är olika hos olika myndigheter 
och de lösningar som införts är alltför kopplade till verksamhetssystemen för att underlätta senare 
införanden av system för bevarande.  

5.1.4 Överväganden om standardisering av system för bevarande som tjänst 

I statskontorets rapport 2003:107 pekades alltså sju områden ut som borde prioriteras beträffande 
myndigheternas arbete med e-arkivering. I Riksarkivets rapport från 2008-12-11 behandlades 
områdena normering och vägledning. Nu bör tiden vara mogen att också behandla områdena teknisk 
normering, standardisering och pilotprojekt. Som framgår av tidigare avsnitt är de SB som utvecklats 
mycket likartade vad gäller grundläggande funktioner. Det bör därmed vara möjligt att föra arbetet 
med SB vidare genom att inte bara fastställa allmänna principer utan också ta steget till att fastställa 
en standard eller förvaltningsgemensam specifikation för SB som gör att ett SB kan erbjudas som 
tjänst och som gör olika SB inbördes kompatibla. Det som krävs är standardisering på följande 
områden: 
 

- Det måste definieras ett standardiserat tjänstebaserat gränssnitt för SB. Tjänster i detta 
sammanhang kan förstås som webservices definierade enligt riktlinjerna från 
tjänstekatalogprojektet. 

- Det måste definieras vilka kommunikationssätt som ska vara möjliga. Även detta bör ske i 
samarbete med tjänstekatalogprojektet. 
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- Det måste definieras en generisk paketstruktur som definierar hur de paket ska se ut som ska 
överföras till SB. 

- Det måste definieras en metadatamodell som dels definierar vilken minimal uppsättning 
metadata som måste finnas med, för att säkerställa en obligatorisk basnivå för bevarandet, och 
dels definierar hur ytterligare myndighetsspecifik eller systemspecifik metadata kan tillföras på 
ett strukturerat sätt. Metadatamodellen ska också kunna användas för verksamhetssystem. 

 
Arbetet med att fastställa en förvaltningsgemensam specifikation för SB ska knytas nära till arbetet 
med att fastställa en tjänstekatalog för staten. Det tjänstepaket för SB som ska utvecklas ska kunna 
implementeras som bastjänster enligt den definition som fastställts av tjänstekatalogprojektet. 
 
 

 
 

Fig. 4: System för bevarande som tjänst. 
 

5.2 ANALYS 

5.2.1 System för långsiktig informationsförsörjning – inte system för bevarande 

Det finns ett inbyggt problem i begreppet ”system för bevarande”, då fokus helt styrs till långsiktigt 
bevarande av informationen. Definitionen från Riksarkivets rapport i avsnitt 5.1.1 antyder också att 
ett SB alltid måste vara ett eget system skilt från verksamhetssystemen, vilka med andra ord inte 
förväntas fungera som SB.  
 
Säker långsiktig lagring är självklart ett grundläggande krav på ett system för bevarande, men det är 
också viktigt att se det som har kallats ett system för bevarande som en aktiv del av myndighetens 
informationsförsörjning. Informationen ska återsökas, tillhandahållas, administreras, återanvändas 
och i vissa fall gallras över tid. Av detta följer att det begrepp man använder sig av bör kunna 
användas såväl för specialsystem för långsiktigt bevarande av arkivhandlingar som för 
verksamhetssystem som redan från början tillgodoser relevanta krav för långsiktigt bevarande och 
varifrån man utan svårighet kan överföra arkivobjekt till ett specifikt system för bevarande. En vidare 
term som med fördel skulle kunna användas i sammanhanget är System för långsiktig 
informationsförsörjning. Att införa ett system för långsiktig informationsförsörjning skulle då 
innebära att man inte bara utvecklar funktioner för bevarande utan också funktioner för återsökning, 
tillhandahållande och gallring.  
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I linje med ovanstående är det vår uppfattning att benämningen System för bevarande ska bytas ut 
mot System för långsiktig informationsförsörjning (SLI) och vi använder i följande text detta begrepp 
i stället för System för bevarande.  

5.2.2 Standardisering och kompabilitet 

Förstudien utforskar inte tidigare okänd mark. Som redovisas i avsnitt 5.1.1 så är frågan är grundligt 
utredd sedan tidigare och problembilden är känd. Det finns också sedan tidigare en god bild av vilka 
krav som bör ställas på ett SLI, se 5.1.2 ovan. Vad som saknas är dock ett samlat grepp vad gäller 
implementation av lösningar. En slutsats vi drar är att tiden nu är mogen att också behandla de 
områden som Statskontoret pekade ut i sin rapport 2003:107 och som Riksarkivet valde att inte 
fokusera på i rapporten från 2008, nämligen teknisk normering, standardisering och pilotprojekt.  
 
I förstudien har en nulägesbild av befintliga implementerade lösningar kunnat göras. Gemensamma 
nämnare för dessa system är att merparten av dessa system (åtminstone till stora delar) uppfyller de 
krav som ställs på ett SLI och samtliga följer i stora drag OAIS-modellen. En annan gemensam 
nämnare är dock att en utmärkande faktor för dessa system är att de är myndighets- eller 
leverantörsspecifika. Med andra ord är systemen, trots att utvecklingen av dem har utgått från samma 
principer och modeller, inte inbördes kompatibla och uppfyller inte krav på systemoberoende. 
 
Den slutsats som förstudien drar utifrån detta är att en standard eller förvaltningsgemensam 
specifikation för SLI bör göras. En sådan specifikation bör innehålla gemensamma modeller för 
metadata och gränssnitt och styrning av en ”basnivå” utifrån minsta gemensamma nämnare för SLI. 
En standardisering av en basnivå för SLI skapar förutsättningar för kompabilitet mellan olika SLI och 
möjliggör därmed också att SLI ska kunna erbjudas som tjänst.  
 
Förstudiens arbetsgrupp har kommit till slutsatsen att det skulle vara möjligt att uppnå en rad fördelar 
med en standardisering av SLI som tjänst. De viktigaste fördelarna skulle vara följande: 
 

- En förvaltningsgemensam specifikation för SLI skulle ge bättre möjligheter att återutnyttja 
information i förhållande till helt myndighetsspecifika lösningar för långsiktigt bevarande. 
Verksamhetssystem skulle också kunna tillgodose flertalet SLI-krav redan från början. 

- Möjlighet att migrera data från ett SLI till ett annat. Även SLI kommer att blir föråldrade och 
behöva bytas ut. Då måste migrering av data kunna ske. Det kommer också att förekomma att 
myndigheter slås samman, eller delas, och då måste data kunna flyttas från ett SLI till ett annat. 

- Möjlighet för en myndighet att ansluta sig till en SLI-tjänst som erbjuds av en annan myndighet 
eller ett företag. Detta skulle radikalt minska de egna kostnaderna eftersom behovet att utveckla 
en egen skräddarsydd lösning bortfaller. 

- En etablerad specifikation gör det möjligt för leverantörer av verksamhetssystem att utveckla 
exportmoduler för att överföra data till SLI. I dag utgörs en stor andel av kostnaden för att 
införa SLI av utveckling av export- och paketeringsfunktioner för de olika verksamhetssystem 
som ska anslutas till den valda SLI-lösningen.  

- En specifikation skulle också göra det möjligt att utveckla generella paketeringsverktyg som 
skulle kunna användas för att paketera data för överföring till SLI. Sådana generella verktyg 
kan användas för att paketera sådan information som inte kommer från centrala 
verksamhetssystem, som exempelvis ljud- och videofiler mm. 

- En specifikation skulle också radikalt förenkla överföring av data till arkivmyndighet. 
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I stycke 1.1.3 ovan diskuteras mellanlagerlösningar kopplade till SLI. Förstudiens bedömning är att 
behov och nytta av generella lösningar och specifikationer för sådana är litet då behovsbilderna 
varierar stort och är starkt kopplade till verksamhetssystem och val av arkitekturell lösning. En 
slutsats som förstudien drar är därför att frågor rörande mellanlager (”e-lager”) inte ska inkluderas i 
de projekt som föreslås följa på förstudien. 

5.2.3 Kommuner och landsting 

En förvaltningsgemensam specifikation för ett tjänstebaserat SLI kommer också att komma 
kommuner och landsting till godo. Även kommuner och landsting bygger i dag upp egna SLI-
löningar och behovet kommer att växa i framtiden. Även om kommuner och landsting regleras av 
annan lagstiftning än statliga myndigheter så hindrar detta inte att gemensamma tekniska lösningar 
kan utnyttjas. En specifikation för ett tjänstebaserat SLI ska kunna utnyttjas av kommuner och 
landsting likaväl som statliga myndigheter. En leverantör som tillhandahåller standardiserade SLI-
tjänster ska kunna ansluta både kommuner och statliga myndigheter som kunder. 

5.2.4 Överföring till arkivmyndighet 

Överföring av arkivhandlingar till arkivmyndighet innebär ett överförande av ansvar från den 
levererande myndigheten till arkivmyndigheten. Det innebär också ett avtalsförfarande för att 
överföra anslagsmedel från myndigheten till arkivmyndigheten. Dessa rutiner kommer inte att 
förändras av att en specifikation för SLI införs. Det som dock kommer att radikalt förändras är de 
tekniska lösningarna för att överföra elektroniska arkivhandlingar till arkivmyndighet. Även om 
arkivmyndighetens roll är en annan än myndighetens, rent juridiskt, så hindrar detta inte att de 
tekniska lösningarna kan vara likartade. I princip kan arkivmyndighetens tekniska lösning också i allt 
väsentligt vara ett standardiserat SLI som utnyttjas som tjänst av de myndigheter som står i begrepp 
att överföra data för långtidsbevarande. 
 
Att arkivmyndighetens system fungerar som ett standardiserat tjänstebaserat SLI ger många fördelar. 
Det blir lättare att överföra data till långtidsbevarande hos arkivmyndighet. En sådan överföring blir 
tekniskt sett identisk med ett överförande till ett nytt SLI hos den egna myndigheten. Det underlättar 
också för de myndigheter som inte har ett eget SLI. Standardisering av SLI förväntas leda till att 
exportfunktioner till SLI utvecklas av leverantörer av verksamhetssystem. Det blir då också möjligt 
att direkt från ett verksamhetssystem göra en export som direkt kan överföras till arkivmyndigheten. 

5.2.5 Regelverk och juridiska frågor 

Det finns svåra juridiska frågor, bl.a. kopplat till registerlagstiftningen, som måste adresseras i 
samband med att en förvaltningsgemensam specifikation för SLI byggs upp. Regelverksfrågor ges en 
djupare belysning i kapitlet om lagar och förordningar.  

5.2.6 Nytta 

Ytterligare en gemensam nämnare för de implementerade lösningar som förstudien har tittat närmare 
på är att införandet av dem har haft en tydlig verksamhetsnytta i fokus i form av effektiv intern 
hantering av informationen. Det handlar om bl.a. om att frigöra verksamhetssystemen från 
information som inte längre är frekvent efterfrågad av den egna verksamheten och ansatser till att 
reducera mängden pappershandlingar.  
 
Som framhålls i stycke 1.1.3 så tyder allt på att de större verksamhetssystem som är i drift ute på 
olika myndigheter idag inte är utvecklade för att långsiktigt hantera den mängd data som idag finns, 
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eller inom kort kommer att finnas, i systemen. Det är kostsamt att hantera dessa informationsmängder 
i verksamhetssystemen och endast 5 % av myndigheterna har en övergripande strategi för att hantera 
tillväxten. 
 
Beräkningar har visat att det, genom standardisering enligt ovan och samordnad upphandling, kan 
antas finnas en potential till att minska kostnader för införande av SLI med minst 10 % jämfört med 
dagens situation där varje myndighet utvecklar sin egen lösning (se vidare kapitlet om 
lönsamhetsbedömning). En förvaltningsgemensam specifikation skulle i förlängningen också 
möjliggöra att verksamhetssystem redan vid produktionssättning tillgodoser flertalet SLI-krav, vilket 
i sin tur kan antas minska behovet av särskilda SLI-system.   

5.3 ÖVERVÄGANDEN OM LÖSNINGAR  

5.3.1 Generisk modell för standardiserat SLI 

En specifikation för ett tjänstebaserat SLI bör vara generisk. Det innebär att det som är obligatoriskt 
enligt specifikationen ska vara en minsta gemensam nämnare av nödvändiga funktioner. Det ska 
dock vara möjligt för kunder och leverantörer att implementera utökade tjänster och utökade 
funktioner så länge dessa inte bryter mot de standardiserade basfunktionerna. En generisk modell är 
tillämpbar för det tjänstebaserade gränssnittet. En tjänst (i detta sammanhang normalt en webservice) 
ska uppfylla de standardiserade kraven, men kan utöver detta ha ytterligare funktioner. På samma sätt 
ska även paketstrukturen och metadata vara generiskt uppbyggda. En viss basuppsättning metadata 
(som säkerställer identifiering och dataintegritet) ska vara obligatorisk, men det ska vara möjligheter 
för myndigheter att också tillföra ytterligare myndighetsspecifik metadata. Obligatorisk metadata ska 
under alla förhållanden vara sådan att den på ett grundläggande sätt säkerställer långtidsbevarandet 
enligt Riksarkivets författningar. 
 
Det ska finnas en modell för hur myndighetsspecifika, eller leverantörsspecifika, 
metadatauppsättningar tillförs paketen på ett strukturerat sätt. En generisk modell där det enda 
obligatoriska utgörs av en noga utvald minsta gemensam nämnare av nödvändiga basuppgifter men 
där myndigheter kan tillföra egna metadata som påbyggnad, utgör den enda framkomliga vägen för 
att åstadkomma ett standardiserat SLI34. Att försöka standardisera all metadata som finns inom 
myndigheter och kommuner utgör en oöverskådlig och omöjlig uppgift. Det kommer dessutom att 
vara så att myndigheter kommer att vilja ange metadata på olika sätt för olika sätt. För ett centralt 
verksamhetssystem kommer en myndighet att vilja bifoga mycket omfattande metadata i 
arkivpaketen, men för ett mer perifert system så kanske man nöjer sig med det metadata som är 
obligatoriskt.  

5.3.2 Gränssnitt och funktioner hos ett tjänstebaserat SLI 

Ett standardiserat tjänstebaserat SLI ska kunna erbjuda ett antal tjänster och funktioner. Det ska också 
kunna erbjuda ett antal servicenivåer. Specifikationen ska säkerställa en miniminivå av tjänster och 
funktioner men det ska vara möjligt för de myndigheter och företag som erbjuder SLI-tjänster att 
erbjuda utökad service så länge som denna utökade service inte inkräktar eller inskränker den 
basfunktionalitet som specifikationen föreskriver. Ett tjänstepaket för att tillgodose en miniminivå 
skulle kunna se ut som följer: 

                                                 
34 En underindelning av basuppgifter skulle kunna göras med avseende på om de är nödvändiga, nödvändiga om de har 
använts eller rekommenderade. Hur som helst behövs troligen en något mer komplex modell än en klassifikation i 
nödvändiga respektive myndighetsspecifika metadata. 



 

Dokumenttyp 

Underlagsmaterial 
Status 

Slutlig 
Sid 

42 (80) 
Identitet/Dnr 

RA 230-2010/3161 
Version 

1.0 
Versionsdatum 

2010-12-13 
 

 
 
 

 
Tjänster (Enligt Tjänstekatalogprojektets definition, dvs. liktydigt med webservices) 
 

• Inleveranstjänst (för ett eller flera paket) 
• Söktjänst (sökning och träfflista) 
• Uttagstjänst (för ett eller flera paket) 
• Importtjänst (för import av grundläggande information som t.ex. arkivredovisningar i 

standardiserat format) 
• Exporttjänst (för export av arkivredovisning och samtliga paket) 

 
Förutom de tjänster som tillhandahålls i gränssnittet för ett SLI krävs också funktioner som realiseras 
av SLI. Dit hör sådana funktioner som: 
 

• Administrationsfunktion (för interaktiv konfiguration och administration av SLI) 
• Inleveranskontroll och validering 
• Säker lagring och automatisk mediamigrering 
• Loggning och statistik 
• Gallringsfunktioner 

 
Basnivån för den service som ett tjänstebaserat SLI ska erbjuda skulle kunna definieras på följande 
sätt: 
 

• Import av arkivredovisning ska vara möjligt. SLI ska vara strukturerat enligt 
arkivredovisningen. 

• Inleverans av ett eller flera paket. Paketen ska följa den generiska metadatamodellen och ha 
grundläggande metadata för unik identifiering, plats i arkivredovisningen och checksummor. 

• Sökning av paket utifrån grundläggande metadata. 
• Uttag av ett eller flera paket utifrån den unika identifieringen. 
• Export ska vara möjligt av arkivredovisningen och samtliga paket. 
• Det ska finnas en loggningsfunktion och möjlighet till statistikuttag. 
• Gallring ska vara möjligt, men gallringsfunktionen kan vara interaktiv. Den behöver inte vara 

automatisk och regelstyrd. 
 
Utöver basnivån ska ett SLI kunna erbjuda en ökad servicenivå. Det är upp till leverantörer och 
kunder att överenskomma om detta så länge inte dessa funktioner äventyrar de funktioner som 
omfattas av basnivån och så länge de utökade funktionerna inte bryter mot specifikationen för 
gränssnitt och paketering. Några exempel på utökad servicenivå skulle vara: 
 

• Inleverans av utökad metadata i form av myndighetsspecifika, systemspecifika eller 
leverantörsspecifika XML-scheman. 

• Utökade sökmöjligheter baserade på myndighetsspecifik eller systemspecifik metadata. 
• Funktioner för automatisk och regelstyrd gallring. 
• Utökad funktionalitet i de interaktiva administrationsfunktionerna. 
• Systemspecifika inleverans-, återsöknings- och uttagstjänster för att kunna integrera 

verksamhetssystem med SLI. Dessa funktioner ska dock vara utformade på ett sådant sätt att de 
inte förhindrar eller försvårar inleverans, återsökning och uttag av paket via det basala 
standardiserade gränssnittet. 
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Även om en myndighet inte vill utnyttja SLI som tjänst så är en specifikation ändå värdefull. En 
specifikation kan användas i tillämpliga delar. Specifikationen för paketstruktur och grundläggande 
metadata kan användas även i ett SLI som upprättas inom en myndighet och som inte följer den 
modell för e-tjänster som definierats av tjänstekatalogprojektet. 

5.3.3 Alternativa lösningar 

5.3.4 Nollalternativ för SLI 

Det byggs redan SLI-lösningar inom statliga och kommunala myndigheter. Ett nollalternativ som 
innebär att ingen standardisering genomförs kommer inte att leda till att arbetet med SLI avstannar. 
Det kommer att skapas SLI-lösningar fortlöpande eftersom de svarar mot ett behov hos 
myndigheterna. Det kan också komma att skapas SLI som e-tjänst (redan i dag finns exempel som 
t.ex. Trafikverket). Frånvaron av en förvaltningsgemensam specifikation kommer dock att leda till att 
de SLI-lösningar som byggs kommer att bli inkompatibla med varandra. Kravet på systemoberoende 
lösningar kommer inte att uppfyllas. Utvecklingen kommer att styras av leverantörerna som kommer 
att definiera hur SLI implementeras. Det kommer heller inte att skapas någon generell modell för 
överföring till arkivmyndighet. Avsaknaden av en etablerad specifikation kommer också att leda till 
fortsatt höga utvecklingskostnader för myndigheterna eftersom varje lösning kommer att utvecklas 
från grunden. 

5.3.5 Alternativ 1 – Förvaltningsgemensam specifikation för SLI 

En specifikation för SLI etableras som kan tillämpas av myndigheter och företag. Myndigheten avgör 
om ett SLI ska driftas inom myndigheten eller upphandlas som tjänst. Specifikationen skapar vinster i 
form av minskade utvecklingskostnader och minskade lagringskostnader. Det faktum att det byggs ett 
flertal SLI lösningar som drivs av myndigheter och företag hindrar inte att det på sikt konvergerar 
mot färre och större SLI lösningar. Det utesluts inte att en stor central lösning etableras på sikt men 
en förutsättning för detta är att det finns en specifikation som gör att anslutning av 
verksamhetssystem och sökportaler enkelt kan genomföras. 

5.3.6 Alternativ 2 – Etablera centralt SLI 

Ett hypotetiskt alternativ vore att redan från början bygga en stor central lösning för SLI (exempelvis 
vid Riksarkivet). För att en sådan lösning ska vara möjlig så krävs ändå att en förvaltningsgemensam 
specifikation etableras för att det ska vara möjligt att ansluta och överföra data från ett stort antal 
system hos ett stort antal myndigheter. Att förutsätta att en stor central lösning ska byggas innebär att 
det måste avsättas stora resurser för att skapa en sådan central lösning. Det kommer att innebära stora 
startkostnader för att bygga upp en miljö för säker lagring. Det kommer också att ställas extremt stora 
prestandakrav både på lagringslösningar och på kommunikationslösningar. Det måste också byggas 
en stor organisation för utveckling, drift och underhåll. 

5.4 FÖRSLAG 

Förstudiens arbetsgrupp rekommenderar att förstudien följs av ett projekt som syftar till att ta fram en 
förvaltningsgemensam specifikation för SLI, referensinstallationer för SLI och en vägledning för 
myndigheter som står i begrepp att införa SLI . Fokus bör ligga på metadata och gränssnitt. Den 
tekniska utformningen behöver inte definieras men gränssnitt och metadata måste standardiseras så 
att informationsutbyte/interaktion mellan system möjliggörs. En specifikation för SLI ska också 
adressera frågor om effektiv återsökning och åtkomst av informationen. Projektet ska också behandla 
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frågor om förhållandet mellan kunder och leverantörer. Det är exempelvis viktigt att det upprättas 
SLA:er som reglerar funktionalitet och tillgänglighet. 

5.4.1 Förvaltningsgemensam specifikation för SLI 

En specifikation för SLI etableras som kan tillämpas av myndigheter och företag. Myndigheten avgör 
om ett SLI ska driftsättas och underhållas inom myndigheten eller upphandlas som tjänst. En 
specifikation för grundläggande metadata och gränssnitt utgör lämpligen en bastjänst och 
rekommenderas som genomförandealternativ. Alternativ 1 och 2 ovan utesluter inte varandra men 
alternativ 2 måste föregås av alternativ 1. Alternativ 2 kan ses som en möjlighet på längre sikt.  
 
Ett projekt som ska ta fram en specifikation för ett tjänstebaserat SLI bör lämpligen drivas av 
Riksarkivet i samarbete med andra myndigheter. Projektet måste bemannas med juridisk kompetens 
för att se över frågor rörande avtal, sekretess, registerlagar m.m. En framtagen specifikation måste 
också förvaltas. Vårt förslag är att den förvaltas av Riksarkivet. Ett alternativ är ett förvaltningsråd 
med representanter för olika intressenter.  
 
Ett projekt för att ta fram en förvaltningsgemensam specifikation för SLI har också kopplingar till 
andra projekt som kan bli resultatet av förstudien. Inte minst måste samordning ske med ett eventuellt 
projekt för framtagande av en specifikation för e-registrering. Alternativ 2 ovan får inte blandas 
samman med leverans till arkivmyndighet. Även när alternativ 1 realiseras måste det finnas en 
lösning hos arkivmyndigheten som kan ta emot leveranser från olika SLI enligt framtagen 
specifikation. Att information överförts till ett SLI utformat enligt specifikation ska i princip innebära 
att den är färdig för leverans till arkivmyndighet. 

5.4.2 Referensinstallationer 

Det är önskvärt att en eller flera referensinstallationer eller piloter utvecklas för att underlätta 
framtida implementering av tjänstebaserade SLI-lösningar. En referensinstallation bör utvecklas vid 
Riksarkivet vilket skulle säkerställa möjlighet till överföring till arkivmyndighet enligt föreslagen 
specifikation. En andra referensinstallation skulle kunna utvecklas av någon myndighet eller 
konstellation av myndigheter som redan har utvecklat ett system för bevarande 
(REDA/SAMBRUK/Skatteverket/Försäkringskassan etc.) Det rekommenderas att open-source-
lösningar används så att resultaten blir fria att använda för andra myndigheter. Piloterna ska 
underlätta och tjäna som exempel för fortsatt utveckling. 
 
Det bör kunna vara möjligt att engagera LDB-centrum i Boden i utvecklingen av lösningar baserade 
på öppen källkod. Exempel på sådana lösningar skulle kunna vara generella paketeringsverktyg som 
skapar paket för inleverans till ett standardiserat SLI. Redan i dag finns ansatser till ett 
paketeringsverktyg för webbplatser baserat på WARC-formatet. Ett annat område skulle kunna vara 
att utveckla webservices enligt tjänstekatalogspecifikationen för användande i piloterna. Vidare kan 
erfarenheter från det brittiska PRONOM-initiativet behöva tas tillvara. Det kan också tänkas att ett 
XML-schema repository för statliga och kommunala myndigheter inrättas. Slutligen kan det bli 
aktuellt att engagera den specialistkompetens som finns vid Högskolan i Skövde respektive 
Mittuniversitetet för vissa andra (mindre tekniska) frågor. 

5.4.3 Vägledning/Checklista för myndigheter – ansvariga för produktionssystem 

För att underlätta införandet av SLI rekommenderar vi att det också tas fram en vägledning eller 
checklista för myndigheter som är i färd med att införa eller ansluta sig till ett sådant. Arbetet med 
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checklistan bör bedrivas i nära anslutning till ovannämnda aktiviteter för framtagande av 
specifikation(-er) och referensinstallationer.  
 
Vägledningen bör särskilt beakta OAIS-dokumentet Recommendation for a producer-archive 
interface methodology abstract standard. Inte minst bör följande aktiviteter ges vägledning: 
 

• Identifikation och extrahering av de dataobjekt som ska paketeras (motsv.) 
• Informationsklassning av objekt som ska hanteras av SLI-systemet 
• Överenskommelse mellan producent och systemförvaltare av SLI (inkl. ändringshantering) 
• Konvertering 
• Paketering och tillförsel av kompletterande information som ska åtfölja dataobjekten 
• Anslutning - överföring av dataobjekt 
• Validering 
• Åtkomst till överförda dataobjekt 
• Gallring respektive rättelser av överförda uppgifter/handlingar 
• Tillförsel av metadata 
• Export till arkivmyndighet 

 

5.5 GENOMFÖRBARHET 

I stort bedömer arbetsgruppen att de rekommenderade förslagen är genomförbara - givet att 
finansiering och personella resurser finns till hands. En preliminär kostnadsanalys (se kapitlet om 
lönsamhetsbedömning) ger vid handen att ett genomförandeprojekt omfattande de delar som föreslås 
skulle behöva budgetera cirka 10-15 MSEK. Detta utgår från att cirka 20 personer under 1 år arbetar i 
projektet, eller 10 personer under 2 år. 
 
Till det som kan försvåra framtagandet av lösningar inom ramen för föreslagna alternativ är om 
genomförandeplanen inte formuleras med beaktande av de steg som ligger före själva mottagandet i 
systemen för bevarande – med andra ord om produktionssystemperspektivet inte beaktas tillräckligt. 
Det är inte bara SLI som är kravställare utan producentsystem måste också kunna ställa krav på SLI. 
 
Vidare befarar arbetsgruppen att myndigheterna vanligen har en låg mognadsgrad vad gäller rollen 
som tjänsteleverantör respektive köpare av tjänster mellan myndigheter. Detta behöver inte vara ett 
hinder för genomförandet i sig men kan påverka resultatet. 

5.6 GENOMFÖRANDEPLAN 

Arbetsgruppen gör bedömningen att de första leveransobjekten från den rekommenderade 
aktiviteterna bör produceras under 2011. I linje med detta föreslår vi följande grova plan för 
genomförande: 
 

• 2011 – januari - mars:  
o Säkring av finansiering och projektorganisation.  
o Val av projektmodell,  
o Framtagande av projektdirektiv och projektplaner.  

• 2011 – april – juni: 
o Påbörja delprojekten  

 (1) Specifikationsprojektet,  
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 (2) Referensinstallationsprojektet och  
 (3) Vägledningsprojektet  

• 2011 – juli – september:  
o Fortsättning av projektarbetet  

• 2011 – oktober – december:  
o Kvalitetssäkring och leverans av slutprodukter (specifikationer, 

referensinstallationer/referensinstallationer och vägledning). Ett minimikrav är att det ska 
finnas en specifikation som är klar för tillämpning. 

 
• 2012  

o Förankring,  
o Anslutning av piloter och utvärdering 
o Förvaltning av specifikationen påbörjas 

 
• 2013 – Eventuellt: Etablera centralt SLI 
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6. E-RAMVERKET - FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA SPECIFIKATIONER 

E-Ramverk är ett nationellt ramverk för användning av metadata i myndigheternas hantering av 
elektroniska handlingar och ärenden. Metadata är t ex avsändare, mottagare, diarienummer, 
ärendemening, upprättande myndighet, handläggare, datum. Detta är metadata som beskriver 
innehållet i en handling därutöver finns teknisk metadata såsom t ex filformat, filstorlek, filnamn. 
 
Syftet med att ta fram ett e-ramverk är att underlätta återsökning av handlingar och ärenden för både 
myndigheternas verksamheter och medborgare, informationsutbyte mellan myndigheter och 
överföring av elektroniska handlingar till system för bevarande.  

6.1 VILKEN KUNSKAP HAR VI FÅTT? 

Tre nivåer för styrning av tillkomsten av elektroniska handlingar i arkivbildningsprocessen kan 
identifieras. För det första handlar det om att ställa legala krav eller ge rekommendationer men i 
många länder har man inte juridiska befogenheter som når längre än till leveranskrav vid överföring 
av elektronisk information till arkivmyndigheter. 
 
Nästa nivå handlar om att ställa funktionella krav på elektroniska dokumenthanteringssystem. Detta 
är ett sätt att redan vid upphandling eller vid utveckling av system som ska skapa elektroniska 
handlingar ser till att detta görs på ett framtidssäkert sätt med utförlig metadata om ursprung och 
innehåll för återsökning samt teknisk metadata om t ex filformat och använd utrustning för 
datafångst. 
 
Den tredje nivån, möjligen det mest effektiva, innebär en standardisering av ärende- och 
dokumenthanteringsprocessen hos alla offentliga myndigheter. Det handlar om att etablera en 
standardmodell för vilka funktioner ett dokumenthanteringssystem ska ha och hur dessa ska utföras 
av mjukvaran för att säkerställa att elektroniska handlingar skapas och hanteras på ett sätt som gör 
det möjligt att långsiktigt (100-tals år) bevara autentiska elektroniska handlingar. De centrala delarna 
i standarderna har varit full kontroll över den elektroniska ärendehanteringsprocessen och 
tillgodosedda arkivkrav för bevarande av elektroniska handlingar.35 

6.2 VILKA SLUTSATSER DRAR VI AV VÅR NYVUNNA KUNSKAP? 

Ett ramverk är en förutsättning för att man ska kunna framtidssäkra elektroniska handlingar, få en 
automatiserad arkivläggning och möjliggöra en effektiv informationsåtersökning. 
 
Omfattning 
Ramverket bör omfatta alla allmänna handlingar; handlingar i diarieärenden, verksamhetsärenden 
samt handlingar som avser interna förhållanden men även gälla gallringsbara handlingar.  
 
Processer 
Ramverket bör tillämpas under ärendets hela livscykel, från ärendets eller handlingens skapande, 
detta eftersom metadata tillförs och kan förändras under ärendets gång. Då blir ramverket även ett 
stöd för verksamheten vid återsökning av dokument under pågående handläggning. Så mycket som 
möjligt ska automatiseras utifrån uppgifter som redan finns, så mycket som möjligt ska kunna hämtas 

                                                 
35 Se vidare kapitel Omvärldsbevakning 
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direkt från t.ex. redan befintlig registerinformation. Så lite som möjligt ska behöva beskrivas i fritext. 
Klartext ska användas i metadata, alternativt beskrivas av värdeförråd i själva metadatat. 
 
Hur ska e-ramverket utformas 
Relevanta metadata för ramverket måste identifieras och det finns en rad internationella standarder på 
området att utgå ifrån. För ärendehantering finns ett flertal standarder och nya versioner håller på att 
tas fram. Dessa behöver utvärderas och anpassas efter våra nationella behov. Det finns även andra 
standarder som innehåller element av den typ som ramverket behöver hantera. Exempelvis finns det i 
metadatastandarden Dublin Core krav på bl.a. datum, ämne, handläggare, organisation, unikt 
nummer, format och klass. Men även metadata för själva ärendehandläggningen bör ingå, exempelvis 
ärendets status. Teknisk metadata, t ex filformat, metadata som styrker autenticitet, elektroniska 
signaturer såväl som metadata som styr behörigheter, exempelvis för hantering av sekretess, måste 
finnas med i ramverket. Dataelementen ska vara selfcontained, dvs. självbeskrivande, eller ha 
inkluderade förklaringar. 
 
En bra utgångspunkt kan vara den inom International Council on Archives (ICA) framtagna 
standarden Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments, 
med syfte att globalt skapa harmoniserade principer och funktionella krav för mjukvara som ska 
användas för att skapa och administrera elektroniska handlingar i kontorsmiljö.36 Kravspecifikationen 
håller just nu på att gå igenom processen att bli en ISO standard med beteckning 16175. Den består 
av tre moduler som beskriver hur man ska långtidssäkra information i affärssystem och bygger på att 
man använder andra standarder som komplement. De tre modulerna är  
 

1. Översikt och fastslagning av principer 
2. Vägledning och funktionella krav på ärende- och 

dokumenthanteringsprogramvara 
3. Vägledning och funktionella krav på handlingar (records) i affärssystem 

(framförallt för programmerare) 
 
Ett fortsättningsprojekt startades upp under våren och ska leda fram till mer detaljerade guider för 
implementering, presentation av användarfall och utbildningsupplägg.  
 
E-ramverket bör utgå från en minsta gemensam nämnare för metadata som ska finnas för alla 
handlingar och ska även gälla t.ex. bilder, film, ljud och webbsidor. Den minsta gemensamma 
nämnaren ska vara utbyggbar med fördjupad metadata för diarie- och verksamhetsärenden men även 
kunna kompletteras med producentspecifikt metadata för myndighetsunika verksamhetsärenden 
såsom exempelvis vårdinformation inom landstingsområdet. Även här ska sådana metadata vara 
självbeskrivande. 
 
Utveckling och förvaltning av ramverk 
Vem ska utveckla och förvalta ett e-ramverk? Det är inte självklart vilken myndighet som bör få detta 
ansvar. Ramverket kan förslagsvis utvecklas av den myndighet som ansvarar för en viss verksamhet 
och därefter förvaltas av t.ex. arkivmyndighet tillsammans med andra. Det är mycket viktigt att en 
förvaltningsmodell finns framme i god tid innan första versionen av e-ramverket. 
 
Juridiska begränsningar 
                                                 
36 Se webbplatserna för ICA på http://www.ica.org/en/node/38972 och International Organization for Standardization på 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55790 (20101123) 
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Med juridiska beroende avses påverkan i form av regelverk i lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd. Det borde inte finnas några juridiska hinder för ett gemensamt ramverk för metadata. 
Däremot finns regler och allmänna råd om uppgifter som ska finnas om diarieförda handlingar och 
andra allmänna handlingar och som skulle kunna omsättas till metadata i ett ramverk. Här 
sammanfattas dessa: 
 

- Enligt 4 kap 1 § i Offentlighets- och sekretesslagen bör det framgå när uppgifter har tillförts en 
allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett. 

- Enligt 5 kap 1- 4 § i Offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar registreras. 
Detta gäller för handlingar som innehåller sekretess och där undantag från 
registreringsskyldigheten inte finns. Även handlingar som inte innehåller sekretess registreras i 
myndigheternas diarier. Uppgifter som ska finnas på registrerade handlingar är datum när 
handlingen inkommit eller upprättats, diarienummer eller annan beteckning som handlingen 
fått vid registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare 
samt i korthet vad handlingen rör. 

- Enligt 5 § första punkten i Arkivlagen ska myndigheterna vid registrering av allmänna 
handlingar ta hänsyn till registreringens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. 

- Enligt 6 kap. 3§ och 7 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1 ändrade 
RA-FS 2008:4) om arkiv hos statliga myndigheter, framgår att myndigheterna ska upprätta en 
klassificeringsstruktur och att denna bör användas som utgångspunkt vid registrering enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 6 kap 16 § i samma föreskrift ska i arkivförteckningen 
finnas uppgifter om beteckning på handlingsslaget, namn på handlingsslaget, namn på ingående 
handlingstyper, handlingsslagets och de ingående handlingstypernas organisation, gallring, och 
sekretess. 

- I Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering lämnas grundläggande regler om 
hur registreringen kan organiseras genom beteckningar i registret, planer som stöd för 
registreringen och om ändringar i registret. 

 

6.3 VAD SKA VÅRA SLUTSATSER LEDA TILL? 

Rekommendera att ett e-ramverk tas fram utifrån de standarder som redan finns med nationella 
anpassningar. Detta är inget som måste utredas från grunden utan snarare värderas och beslutas 
eftersom standarder finns, jmf exempelvis metadata kring vårdinformation inom landstingsområdet. 
Sedan utgår man från det utarbetade ramverk och tar fram tillämpningsanvisningar för 
myndigheterna. Jämför med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbete med 
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), ISO 27 000, och tillämpningsanvisningarna Basnivå 
för informationssäkerhet (BITS)37. 
 
Ett ramverk kommer behöva uppdateras och uppgraderas med tillägg och för detta behövs en 
förvaltning, se ovan. 
  
Man bör göra en test i form av pilot genom att ta in dokument från flera myndigheter och se om det 
fungerar i en liten skala. 
 
Validering och konvertering av dokument bör kunna tillhandahållas som en tjänst och inkluderas i e-
delegationens tjänstekatalog. Jämför W3C:s öppna validering av HTML-kod som anger om denna 

                                                 
37 Se vidare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på www.msb.se (20101202) 
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uppfyller regelverket och ger varningar av olika tyngd.  Även migrering kan komma att 
tillhandahållas som tjänst 
 
Rent konkret kan ramverket definieras som en uppsättning funktionella krav som kan valideras mot 
utarbetade XML-scheman, vilka kan laddas ner av dem som ska använda den. 
 
E-ramverket ska inte vara bindande men det ska finnas ekonomiska incitament att implementera 
ramverket. Om handlingarna ”taggats” enligt ramverket blir det billigare att leverera till och hanteras 
av arkivmyndighet, vilket bör avspeglas i priset för att utnyttja arkivläggningstjänsten. Detta kan 
jämföras med handlingar som inkommer ordnade och förtecknade och handlingar som kommer in 
oordnade när det gäller pappershandlingar. 
 
E-ramverkets efterlevnad kontrolleras bäst vid Arkivmyndighetens tillsyn i samråd med 
Riksrevisionen och inte genom certifiering av system. Certifiering av programvaror skulle dock 
kunna vara en fördel, även om processen inte får bli för komplicerad. En certifierad programvara 
innebär i sig dock inte att standarden följs inom verksamheten. För detta krävs även implementering 
och utbildning av personal. 

6.4 GENOMFÖRANDEPLAN 

Genomförandet av samtliga delarna av e-arkiv och e-diarium bör delas upp. E-arkiv kommer att ta 
fram en arkitektur och det arbetet bör ske samtidigt som framtagandet av e-ramverket eftersom 
byggandet av själva e-arkivet behöver e-ramverket för att kunna fullföljas.  
 
Steg -1 
Utse projektledare. Verksamhetsplanering. 
 
Steg 0 
Ta fram termer och begrepp. Använd befintliga informationsmodeller och begreppsmodeller och ensa 
dem. 
 
Steg 1 
Identifiera relevanta standarder och ta fram nationella anpassningar av en grunduppsättning av 
dataelement, varvid juridiska aspekter och relevans behöver beaktas. En förankring hos 
myndigheterna måste ske. Relevanta testdata i mindre omfattning; fem dokument, fem 
registratorsärenden och fem verksamhetsärenden behöver tas fram så att modell, ramverk och resultat 
kan testas. Konkordans måste tas fram för samtliga använda system. Denna uppgift gör att man kan 
konstatera vilka element som behöver myndighetsanpassning. Man behöver i denna del blanda in 
olika kompetenser men det är i första hand inte en teknisk uppgift utan handlar mer om 
informationsinnehållet. 
 
Steg 2 
Pilotprojekt på en eller flera (fåtal) myndigheter genomförs. Där kontroll av e-ramverkets bas och 
kärna genomförs och eventuella förändringar kan ske. 
 
Steg 3 
Publicering och implementering, förvaltare utses, marknadsföring och utbildning. Genomförs i 
projektform. 
 



 

Dokumenttyp 

Underlagsmaterial 
Status 

Slutlig 
Sid 

51 (80) 
Identitet/Dnr 

RA 230-2010/3161 
Version 

1.0 
Versionsdatum 

2010-12-13 
 

 
 
 

Steg 4 
Förvaltningsfasen inleds. Kontroll och utveckling leds av den utsedda förvaltaren. 
 
Tidsrymd 
En väldigt grov uppskattning är att det kan ta 52 veckor att ta fram grundversionen av ramverket som 
sedan måste vidareutvecklas på längre sikt. Tidplanen är väldigt beroende av resurssäkringen. 
 
Kostnader 
Vem betalar? Affärsmodell för ramverk och diarium som tjänst måste utarbetas och 
alternativkostnaden till att ta fram en egen lösning måste tydliggöras. 
 
Beroenden mellan projektet och dess olika delar måste tydliggöras 
 
Kompetensförsörjning 
En utbildningsplan behöver upprättas för ägare och brukare 
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7. LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR FÖR OMRÅDENA ”E-ARKIV” OCH ”E-DIARIUM” 

7.1 OMRÅDET ”E-ARKIV / E-ARKIVERING” 

7.1.1 Utvecklingstrender 

7.1.1.1 Informationstillväxten 

Undersökningar gjorda av marknadsanalysföretaget International Data Corporation (IDC) visar att 
2009 var den globala tillväxten av digital information större än någonsin. Det året växte den totala 
mängden digital information i världen med ca 62 % till nära 800 000 Petabyte (Pbyte). I fysiska 
termer motsvarar detta en stapel av DVD skivor till månen och tillbaka. 
 
Under 2010 har tillväxten enligt samma källa inte varit fullt lika stor. Den förväntas stanna vid ca 50 
%, och den sammanlagda mängden digital information på global nivå uppgår därmed till ca 1 200 
000 Pbyte. Fortsätter tillväxten i samma takt blir den sammanlagda mängden digital information i 
världen 44 gånger större år 2020 jämfört med år 2009. Vår stapel av DVD skivor når då halvvägs till 
Mars. 
 
All digital information som skapas är naturligtvis inte av det slaget att den behöver bevaras på lång 
sikt, kanske inte ens på kort sikt. Men den sammanlagda mängden som faktiskt ska bevaras 
långsiktigt växer exponentiellt, vilket pressar både minnesinstitutioner och de som skapar digital 
arkivinformation till kraftfulla åtgärder för att automatisera sina bevarandeprocesser och göra dem 
mer självgående. 

7.1.1.2 Lagringsgapet 

IDC förutspådde att år 2007 skulle för första gången mängden digital information som skapades i 
världen överstiga den tillgängliga lagringskapaciteten. Detta gap förväntas växa så kraftigt under det 
kommande decenniet (se figur 1), att omkring 2020 kommer mer än 60 % av den digitala 
informationen som skapas globalt inte att kunna lagras på grund av kapacitetsbrist. Därmed finns det 
en överhängande risk att den information som av olika skäl ska bevaras för framtiden inte kommer att 
finnas kvar, om inte kraftfulla motåtgärder vidtas 
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Fig. 5: Det växande gapet mellan information som skapas och tillgänglig lagringskapacitet. 

 

7.1.1.3 Hanteringen av digital information 

Trenden är att en allt större del av den sammantagna mängden digital information på global nivå 
förvaltas och lagras i form av vad vi idag kalla ”molntjänster”, där den ursprunglige 
skaparen/användaren inte har inblick i hur informationen lagras och hanteras i ”molnet”. Det viktiga 
för skaparen/användaren av informationen är att detta sker sömlöst och på ett säkert och effektivt sätt.  
Molntjänster kan utföras i såväl allmän som privat regi, och år 2020 räknar många med att denna typ 
av tjänster blir dominerande och även omfattar det långsiktiga digitala bevarandet. Detta medför att 
fokus alltmer flyttas från hur man lagrar den digitala informationen långsiktigt till hur man bäst gör 
den tillgänglig och användbar på kort och lång sikt. Även kostnadsreducerande och riskreducerande 
åtgärder blir allt viktigare i och med att informationsmängden växer. Den mest prioriterade 
riskfaktorn (och även största kostnadsfaktorn) är redan idag att den digitala informationen går 
förlorad, antingen fysiskt eller genom att den inte längre kan nås och/eller förstås.   
 
I en organisation uppstår alltid kostnader som är förknippade med arkivläggningen av dokument. 
Sker inte arkivläggningen på ett systematiskt och genomtänkt sätt, riskerar kostnaderna för 
återsökning att skena och i värsta fall bli den dominerande kostnadsposten. Detta gäller både vid 
traditionell och vid digital arkivering.  Revisionsbyrån PricewaterCooper har vid en undersökning 
kommit fram till att arbetskostnaden för att arkivlägga ett dokument är i typfallet omkring $20, 
medan kostnaden för att hitta ett dokument som arkivlagts felaktigt är i genomsnitt $120. 
 
Samtidigt räknar IT-branschen med kostnaderna för förvaltningen av den digitala informationen (dvs. 
hård- och mjukvara, service, nätverk och IT-personal) i framtiden kommer att öka i betydligt lägre 
takt än tillväxten av information. 
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7.1.1.4 Kravet på äkthet 

Nyckelbegreppet för en framgångsrik e-förvaltning är tillit. Detta har framhållits i flera sammanhang. 
Tillit innebär att medborgarna ska kunna lita på att myndigheterna kan garantera de elektroniska 
dokumentens autenticitet över tid och bevara dem fysiskt och tekniskt under den tid som är 
stipulerad. Myndigheterna ska också kunna återsöka och tillgängliggöra dokumenten över tid. Klarar 
myndigheterna inte detta riskerar e-förvaltning som koncept att bli en parentes i 
förvaltningsutvecklingen.  
 
Bankväsendet har lyckats väl med att få allmänhetens tillit, och en nyckel till framgång är troligen 
enkla och enhetliga lösningar som omfattar flertalet aktörer, exempelvis BankID. Myndigheterna har 
svårigheter med att uppnå samma tillit, och en anledning är troligen att många e-
förvaltningslösningar uppfattas som alltför myndighetsspecifika, och inte så användarvändliga när 
varje myndighet – ibland också deras deltjänster – har egna användargränssnitt och egen terminologi. 
Det som upplevs som krångligt och svårförståligt tappar lätt i trovärdighet. 

7.1.2 Bakgrund och nytta för statliga myndigheter 

7.1.2.1 Det allmänna kostnadsperspektivet 

De statliga myndigheterna förvarar idag enligt Riksarkivets enkätundersökning ca 15 Pbyte data. 
Detta är förmodligen en allt för låg siffra, eftersom många som besvarat enkäten verkar ha förutsatt 
att enkätfrågan endast avser de handlingar som ska bevaras. Men utgår man trots detta från enkätens 
resultat, och därtill antar att tillväxten de närmaste åren bara blir hälften av IDC:s prognos på global 
nivå, så kommer myndigheterna att lagra närmare 50 Pbyte år 2015, en ökning med drygt 200 % 
jämfört med idag. 
 
Kalkylerar vi på motsvarande sätt med att ökningen i det ”lagringsgap” som IDC pekat på blir hälften 
jämfört med IDC:s prognos, kommer de statliga myndigheterna år 2015 hypotetiskt att ha ca 15 
Pbyte som det blir uppenbara problem att lagra på grund av brist på tillgänglig lagringskapacitet 
Detta blir en tydlig utmaning för myndigheterna! Men – enligt Riksarkivets enkät har bara ca 5 % av 
dem en övergripande strategi för att hantera tillväxten och 22 % en plan för informationssäkerheten. 
Tiden framstår därmed som en kritisk riskfaktor. Ju längre tid utan att åtgärder vidtas för att säkra 
myndigheternas digitala information på kort och lång sikt, desto svårare och dyrare blir det. 
 
Enligt Riksarkivets enkät uppger över 40 % av de statliga myndigheterna att de redan utvecklat eller 
påbörjat utvecklingen av vad förstudien kallar System för Långsiktig Informationsförsörjning (SLI). 
Var och en av dessa myndigheter skapar därmed en egen intern arkivlösning för sin digitala 
arkivinformation dit den information i verksamhetssystemen som ska bevaras normalt exporteras. De 
systemlösningar som blir resultatet innehåller normalt ett SLI enligt förstudiens definition. Det 
innebär att systemet kan säkra tillgången till myndighetens allmänna handlingar i elektronisk form på 
ett sätt som är både informationssäkert och uppfyller de författningskrav som gäller vid varje 
tidpunkt. Ett SLI innehåller normalt inget arbetsmaterial utan endast allmänna handlingar, även 
sådana som kan omfattas av olika beslut om gallring. Ett SLI ska även kunna överföra allmänna 
handlingar till en arkivmyndighet och dess SLI. Problemet är, att idag tar varje myndighet fram IT-
lösningar, styrdokument, informationsstrukturer, arbetsrutiner, förvaltningsorganisation med mera 
fram från grunden. Att på detta sätt gång på gång återskapa liknande lösningar är naturligtvis 
ineffektivt och innebär extra kostnader såväl för den enskilda myndigheten som i ett nationellt 
perspektiv. 
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Om de statliga myndigheterna istället följer en generell SLI, enligt förstudiens definition, ger detta 
möjligheter att på ett strukturerat sätt hantera myndigheternas digitala information, och framför allt få 
kontroll över den del som utgör allmänna handlingar. Detta underlättar för myndigheterna att 
uppfylla Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) krav på att vidta åtgärder för att underlätta 
återsökningen av allmänna handlingar. 
 
Drift och förvaltning av en myndighets SLI enligt förstudiens förslag kan ske internt inom 
myndigheten eller läggas ut på entreprenad genom en e-tjänst som tillhandahålls av en extern 
organisation (offentlig eller privat). Kammarkollegiets pågående upphandling av e-tjänster kan ses 
som en inledning till att utvecklade kommersiella tjänster blir tillgängliga på e-arkivområdet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Förväntad tillväxt i Pbyte av digital information hos statliga myndigheter 2010-2015. 

 
Statens IT-kostnader är enligt Riksrevisionen ca 18 miljarder kr/år. Utgår man från IDC:s prognos 
kan dessa kostnader förväntas öka med ca 40 % till drygt 25 miljarder år 2020. Detta förutsätter dock 
att vissa grundläggande åtgärder vidtas för att hantera den kraftiga tillväxten av digital information. 
Om inget görs riskerar kostnaderna att inom 5 – 10 år i stället bli avsevärt mycket högre för att 
hantera en situation som gått eller är på väg att gå över styr. 

7.1.2.2 De statliga myndigheternas kostnader och nytta av SLI  

 
Kostnader för att införa digital arkivering 
 
Att införa ett eget SLI vid varje statlig myndighet skulle kosta uppskattningsvis totalt 2,3 – 3,5 
miljarder för själva införandet exklusive förvaltning, om man utgår från dagens situation där 
kostnaden i snitt är 10 – 15 miljoner per myndighet. För varje enskild myndighet finns det ett antal 
faktorer som påverkar den slutliga införandekostnaden, till exempel val av prestanda i den tekniska 
plattformen och val av SLA-nivå gentemot systemägarna för verksamhetssystemen. Dessutom är de 
flesta kostnadsberäkningar på myndighetsnivå starkt organisationsberoende. Det kan skilja sig 
påtagligt i traditioner, arbetssätt, teknisk arkitektur, informationssäkerhetstänkande, 
signeringsmetoder mm mellan olika myndigheter. 
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Vid större statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan är kostnaden för att införa 
en intern arkivlösning för allmänna handlingar i elektronisk form normalt betydligt högre – oftast 
mellan 20 – 50 miljoner per myndighet. Spannet i snittkostnad blir här större eftersom den slutliga 
kostnaden är beroende av vilken funktionalitet respektive myndighet utvecklar i sin arkivlösning och 
hur generell lösningen är i förhållande till myndighetens olika verksamhetssystem. Hur mycket 
myndigheten satsar på att ta fram ”mjuka delar” som leveransinstruktioner, avtalsmallar, checklistor, 
arbetsrutiner och liknande påverkar också. Begränsas kraven på funktionalitet kan kostnaden för ett 
införande troligen pressas ned under 20 miljoner kronor, men värdet av investeringen blir då mer 
tveksam. I de fall då datamängderna som ska processas är stora kan kostnaden istället bli högre än 50 
miljoner kronor.  
 
Idag används ISO-standarden OAIS för att minska tiden och kostnaden för utveckling av digitala 
arkiv. OAIS-modellen har gett och ger avsevärda besparingar för de enskilda projekten. Att utveckla 
en specifikation för SLI enligt förstudiens förslag som är gemensam för samtliga myndigheter kan på 
motsvarande sett antas minska snittkostnaden för att införa ett digitalt arkiv. Minskningen kan 
uppskattas till minst 10 % jämfört med dagens situation där varje myndighet utvecklar sin egen 
lösning. Den uppskattningen inkluderar kostnadshämmande faktorer som samordnad upphandling av 
hård- och mjukvara samt ökade möjligheter till flexibla lösningar för drift och förvaltning. En 
gemensam specifikation för SLI förenklar dessutom initiering och genomförande av projekt för att ta 
fram digitala arkivlösningar vid de statliga myndigheterna.  
 
Tar man dessutom hänsyn till att förstudiens förslag innebär att det kommer att finnas en generell 
informationsmodell, beskrivningar av informationsflöden, generella mallar, beskrivningar av mallar 
och gränssnitt mm som myndigheterna kan nyttja, kommer den verkliga minskningen av 
snittkostnaden för införande av SLI troligen att istället vara runt 20 – 30 %. För de myndigheter som 
har en stor andel bevarandehandlingar, eller genomgår organisationsförändringar där verksamheter 
överförs till en annan statlig myndighet, minskar snittkostnaden ytterligare. 
 
Kostnadsbesparingar och andra nyttor vid införande av gemensamt SLI 
 
En standardiserad nationell specifikation för SLI ställer krav på viss enhetlighet och standardisering 
av myndigheternas verksamhetssystem för att de ska kunna exportera information till myndighetens 
interna SLI. Detta kan uppskattningsvis sänka myndigheternas årliga IT-kostnader med cirka 5 %, 
kopplat till i första hand lagring och systemförvaltning, där den senare har en tendens att bli den 
dominerande kostnadsposten sett över ett systems hela livstid. Procenttalets storlek beror dock av 
faktorer som hur stor den enskilda myndigheten är, hur myndighetens tekniska arkitektur är 
sammansatt, antal system med allmänna handlingar med mera. Utformas den nationella 
specifikationen för SLI så att den kan användas även vid upphandling av e-tjänster och vid 
informationsutbytet mellan myndigheterna, kommer detta att ytterligare dämpa de årliga IT-
kostnaderna. Detta stöds av de beräkningar utifrån fallstudier för en nationell specifikation för SLI 
som förstudien har gjort. 
 
Sammantaget ger detta en förväntad utveckling av IT-kostnaderna fram till 2020 utifrån olika 
scenarier som framgår av fig. 3 nedan. Den röda linjen visar kostnadsutvecklingen inom staten om e-
arkivfrågorna fortsätter att skötas på samma sätt som idag. Den blå linjen visar kostnadsutvecklingen 
vid ett införande av en nationell specifikation för SLI, inklusive kostnaderna för att utveckla och 
bygga upp sådana verksamheter vid de statliga myndigheterna. Den gröna linjen visar 
kostnadsutvecklingen om man tar hänsyn till effekterna av såväl att SLI införs hos statliga 
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myndigheter som övriga kostnadsbesparande effekter som följer av införandet av en nationell 
specifikation för SLI. En slutsats blir att ett konsekvent och planmässigt införande av SLI bör 
rymmas inom den nuvarande utvecklingen av IT-kostnader i staten. Några ytterligare medel behöver 
inte tillföras. Däremot kommer det att krävas en omfördelning av befintliga resurser såväl mellan 
som inom myndigheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Uppskattad utveckling (miljarder kronor) av IT-kostnaderna för statliga myndigheter utifrån olika scenarier . 

 
Förutom kostnadsbesparingar så bidrar ett införande av ett SLI enligt förstudiens förslag till att öka 
informationskvalitet, att göra det enklare att uppfylla olika lagkrav och att underlätta en enhetlig 
gallring och arkivvård. Det blir en effektivare och mer rationell informationshantering inom 
organisationen när arkivhanteringen blir en naturlig del av verksamheten. Myndigheten får ökade 
möjligheter till att styra sina dokumentflöden så att rätt information blir tillgänglig för rätt användare 
vid rätt tillfälle. 

7.1.3 Bakgrund och nytta för primär – och landstingskommuner 

Situationen för primär- och landstingskommuner liknar på många sätt den som råder för statliga 
myndigheter. Kommunerna hanterar allmänna handlingar, varav en stor del gallras bort, och de har 
en allt mer digitaliserad arbetsmiljö. Man har oftast en eller flera arkivdepåer som används för att 
hantera kommunens handlingar på traditionella media som papper, ljudband och film. Däremot har 
kommunerna i många fall inte arbetat med digital arkivering tidigare, utan det är först de senaste åren 
som frågan börjat diskuteras. Långtidslagringsfrågor är ofta inte prioriterade, tills den dag då det blir 
uppenbart att något måste göras. Allt kan inte längre skrivas ut på papper. 
 
För stora primärkommuner och landsting är situationen ganska snarlik en stor statlig myndighet. Man 
har oftast en stor IT-avdelning och har arbetat med att ta fram verksamhetsmodeller för 
informationsflöden. I många fall har man även kommit långt i arbetet med digital arkivering genom 
att utveckla och införa någon form av SLI. Om en kommun inte utvecklat en egen fungerande 
verksamhet för långsiktig informationsförsörjning, blir nyttan med en nationell specifikation 
motsvarande den för statliga myndigheter. De största fördelarna, och besparingarna, uppstår vid 
utveckling och införande av en ny verksamhet, om gemensamma verktyg och riktlinjer redan finns 
som underlättar arbetet. För de kommuner som idag har fungerande verksamheter för långsiktig 
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informationsförsörjning uppstår fördelarna med en gemensam specifikation först vid 
vidareutveckling av en SLI-lösning eller då en vald SLI-lösning ska ersättas. En specifikation för SLI 
kan också vara till fördel vid organisationsförändringar då allmänna handlingar behöver överföras 
inom eller mellan kommuner. 
 
Ett flertal landsting har de senaste åren byggt upp verksamheter och skapat tekniska lösningar för 
långsiktig informationsförsörjning, exempelvis Stockholms Läns Landsting, Region Skåne och R7-
samarbetet. R7 är ett samarbete mellan sju stycken landsting för att ta fram gemensamma lösningar 
för SLI. Nyttan med en gemensam specifikation för SLI torde för dessa organisationer bli mindre i 
det korta perspektivet. På längre sikt, vid vidareutveckling och omfattande organisationsförändringar, 
borde även dessa landsting ha nytta av en gemensam specifikation. 
 
För en medelstor eller liten primärkommun är situationen ofta annorlunda. I de flesta fall är den egna 
organisationen för liten för att man ska avdela resurser för utveckling inom informationshantering 
inkluderande digital arkivhantering. Det är ganska vanligt att den lokala praktiska kunskapen i digital 
arkivhantering är begränsad liksom kunskapen om hur den digitala arkivhanteringen påverkar 
kommunens verksamhet. Att initiera ett stort utvecklingsprojekt för att ta fram en verksamhet för 
digital arkivering är i många fall inte något som prioriteras med tanke på många kommuners 
ansträngda budget. Man har andra verksamheter vilka ganska naturligt upplevs som mer angelägna, 
exempelvis kan detta gälla att ha en fungerande infrastruktur, skola eller omsorg. 
 
Det pågår flera samverkansprojekt mellan kommuner och landsting om frågor kring digitala arkiv. 
De mest aktuella just nu är Samarbetsgruppen Nationell e-Arkivsamverkan (ENSAM), som arbetar 
för sektorsövergripande kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring SLI, och Sambruksprojektet 
Elektroniskt bevarande, där 42 kommuner samarbetar för att förbättra möjligheterna för kommuner 
och andra myndigheter att leva upp till offentlighetslagstiftningens krav på bevarande av allmänna 
handlingar i elektronisk form. En gemensam specifikation för SLI borde underlätta arbetet i dessa 
samverkansprojekt. 
 
En annan variant är att flera kommuner går ihop och tar fram en gemensam organisation i form av ett 
verksamhetsstöd för långsiktig informationsförsörjning, på liknande sätt som många närliggande 
kommuner samarbetar i frågor om vattenförsörjning och återvinning. Även här skulle en framtagen 
specifikation för SLI vara av stor nytta. 
 
För en liten kommun kan det vara naturligt att istället avropa eller upphandla systemstödet för 
långsiktig informationsförsörjning som en e-tjänst. Om det finns en gemensam nationell specifikation 
för SLI skulle det underlätta en upphandling eller avrop, genom att man fick en färdig kravbild att 
utgå från. Dessutom skulle kommunen få riktlinjer och anvisningar för hur man bygger upp den egna 
organisationen för informationsförvaltning, förutom det rena systemstödet som kan erbjudas av en 
extern leverantör. För varje kommun behöver inte besparingen bli så stor, utan den rör sig grovt 
räknat om cirka 5-10 % av kostnaden för att ta fram en verksamhet för långsiktig 
informationsförsörjning. På nationell nivå blir detta naturligtvis en avsevärd summa med tanke på 
antalet kommuner. 
 
Ytterligare en fördel med en gemensam specifikation, som inkluderar mjuka delar såsom beskrivning 
av förvaltningsrutiner, avtalsmallar, informationsmodell och checklistor, är att den ger en 
kvalitetssäkring vid utvecklingen av den egna arkivverksamheten. Konkret kan det innebära att risken 
minimeras att kommunen förlorar allmänna handlingar, oavsiktligt bryter mot lagkrav eller initierar 
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arkivprojekt som överskrider kostnads- och tidsramar. Även överföring av allmänna handlingar 
mellan olika kommuner kan i vissa fall underlättas med en gemensam specifikation. 

7.1.4 Enskild sektor 

En gemensam specifikation för SLI torde ge olika former av vinster för privata, statliga eller 
kommunala bolag, eller för organisationer inom den enskilda sektorn som t ex folkrörelser. Detta kan 
exempelvis vara genom att informationsutbyte underlättas och genom att utvecklingstiderna för 
digitala arkivlösningar minskas. En genomtänkt gemensam specifikation för SLI skulle även kunna 
underlätta kommunikationen från offentlig till privat sektor i enlighet med PSI-direktivet. 

7.1.5 Kostnadsuppskattningar för genomförande av förstudiens förslag 

7.1.5.1 Basnivån, alternativ 1, gemensam specifikation för SLI  

Förstudiens huvudförslag, ”Alternativ 1 - Gemensam specifikation för System för Långsiktig 
Informationsförsörjning (SLI)”, innebär att om beslut fattas att gå vidare enligt förslaget så går det att 
i ett nästa steg upprätta en färdig specifikation för hur digitala arkivsystem ska utformas. Ytterligare 
förstudier och/eller pilotstudier behövs inte. I arbetet ingår även att ta fram och utvärdera en tolkning 
av specifikationen för olika slag av myndigheter. Detta arbete är tänkt att ske genom att en eller flera 
öppna referensinstallationer utförs, och att gjorda tolkningar dokumenteras. Framtagen installation 
ska sedan kunna användas för att pröva om system och organisationer följer framtagen specifikation.  
 
Kostnaderna för ett genomförande begränsas därmed till två områden: Ett genomförandeprojekt och 
en förvaltningsorganisation. Kostnaden för ett genomförandeprojekt med uppdrag att ta fram, pröva 
och visa på praktiska tolkningar av ett SLI enligt förstudiens definition kan uppskattas till cirka 10-15 
miljoner kronor. Merparten utgör personalkostnader, och tiden för genomförande beräknas bli 1 – 2 
år., beroende på hur uppdraget utformas. Kostnaden för en organisation med uppgift att förvalta och 
vidareutveckla framtagna specifikationer kan grovt uppskattas till 3 miljoner kronor per år. 
 
Det är förstudiens uppfattning att samtliga kostnader för alternativ 1 vid statliga myndigheter bör 
rymmas inom den förväntade kostnadsutvecklingen för IT (se avsnitt 7.1.2.2 ovan). Motsvarande kan 
antas gälla även för kommunala myndigheter. 
 
Ansvarsfrågan och finansieringen behandlas i kapitel 3, inklusive de framtida kostnaderna för de 
minnesinstitutioner som kommer att hantera och ansvara för de digitala arkiven. 

7.1.5.2 Påbyggnadsnivån, alternativ 2, gemensam e-tjänst för SLI 

Förstudien lämnar också ett kompletterande förslag, ”Alternativ 2 – Etablera centralt SLI”. Att 
utveckla en gemensam central teknisk plattform för digital lagring inom staten har Riksarkivet 
tidigare kostnadsberäknat till minst 100 miljoner kronor. Detta inkluderar både att utveckla en SLI-
lösning och en teknisk infrastruktur. Utifrån några större statliga myndigheters erfarenheter kan 
kostnaden för själva utvecklingen av en gemensam e-tjänst för SLI, uppskattas till minst 50 miljoner 
kronor. Övriga 50 miljoner avser kostnader för kompletterande teknisk infrastruktur som t ex 
kommunikationslösningar för överföring av stora datamängder mellan myndigheterna (”digitala 
motorvägar”). 
 
Kostnaden för att genomföra alternativ 2 inom den primär- och landstingskommunala sektorn har 
förstudien inte kunnat beräkna, men den lär bli betydande. 
 



 

Dokumenttyp 

Underlagsmaterial 
Status 

Slutlig 
Sid 

60 (80) 
Identitet/Dnr 

RA 230-2010/3161 
Version 

1.0 
Versionsdatum 

2010-12-13 
 

 
 
 

Den myndighet som förvaltar alternativ 2 behöver även en förstärkt organisation som Riksarkivet för 
statens del tidigare kostnadsberäknat till minst 5 miljoner kronor per år. En årlig kostnad om cirka 
10-15 miljoner kronor ligger nog närmare sanningen, då det rör sig om storskalig lagring med teknisk 
drift och support 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan. Förvaltningsansvaret blir i detta alternativ 
omfattande med uppdateringar, systemunderhåll, användarstöd till utnyttjande myndigheter med 
mera. 

7.1.6 Besparingsuppskattningar 

Den potentiella besparingen för offentlig sektor (både kommunal och statlig) blir betydande om 
basnivån, ”gemensam specifikation för SLI” skulle utvecklas. Detta kan belysas med följande 
räkneexempel: 
 
Om man utgår från att 200 myndigheter skulle införa ett nytt SLI enligt förstudiens definition eller 
förändra ett redan infört SLI över en 5-års period, och om varje projekt antas spara 1 miljon kronor 
jämfört med att inte nyttja en gemensam specifikation för ett SLI, blir besparingen 200 miljoner 
kronor på nationell nivå fördelat över 5 år. Kostnaden för att ta fram en specifikation enligt alternativ 
1 har ovan beräknats till cirka 10 – 15 miljoner kronor, det vill säga mellan 5 – 7,5 % av den 
beräknade besparingen.  
 
En gemensam specifikation för SLI, skulle påverka marknaden för leverantörer av IT-system för 
digital arkivering. Det skulle bli lättare för myndigheterna att jämföra olika leverantörers produkter 
och därigenom underlätta förhandlingar om bättre villkor. Myndigheterna skulle bli mindre beroende 
av specifika leverantörer för SLI-lösningar, eftersom systemlösningarna skulle bli utbytbara om alla 
följde den gemensamma specifikationen. 
 
Om påbyggnadsnivån ”Gemensam e-tjänst för SLI” genomförs kan säkert även där besparingar 
uppnås om tillräckligt många myndigheter är intresserade av att utnyttja en sådan tjänst. 

7.2 OMRÅDET ”E-DIARIUM / E-REGISTRERING / ÄRENDEHANTERING” 

7.2.1 Bakgrund och nytta för offentlig sektor 

7.2.1.1 Grundproblemet 

I Sverige finns det ingen övergripande samordning av hur information och ärenden ska registreras 
inom offentlig sektor. Detta eftersom ingen myndighet har fått normeringsrätt inom området. Resultat 
har blivit att alla myndigheter har tolkat begrepp som ärende, ärendeprocess, akt och så vidare på 
olika sätt. Avsaknaden av ett generellt ramverk har försvårat när information ska hanteras inom en 
myndighet eller utbytas mellan myndigheter. Även informationskvalitén har ofta blivit lidande, och 
dubbelregistreringar är vanligt. De merkostnader som detta medför inom offentlig sektor har enligt 
förstudiens arbetsgrupp veterligen aldrig beräknats, men det kan antas röra sig om betydande belopp.  
 
En anledning till att frågan inte behandlats tidigare i Sverige är troligen att den upplevs som alltför 
komplicerad såväl juridiskt som praktiskt. Den svenska lagstiftningen utgår från att myndigheterna är 
oberoende och agerar självständigt, och incitamenten för att samordna sig är också svaga.  Många 
gånger har man byggt in sig i tekniska lösningar som är svåra att förändra. Men flera länder har dock 
infört generella lösningar för registrering, exempelvis Norge och Australien. 
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En gemensam hantering av digitala signaturer finns inte heller inom offentlig sektor.  
 
De flesta e-tjänster, såsom ett gemensamt e-diarium för allmänheten och e-tjänst för registrering av 
allmänna handlingar, behöver en grundläggande modell för informations- och ärendehantering för att 
man inte ska behöva lita bara till fritextsökningar, ostrukturerade sökmaskiner och liknande. 
Alternativet är fortsatt höga kostnader vid införande och förändringar av informations- och 
ärendehanteringen och fortsatta problem med att integrera informationsutbytet mellan myndigheter. 

7.2.1.2 Förslag 

För att åtgärda problemen föreslår förstudien att enkla förvaltningsgemensamma specifikationer för 
informationshantering, med fokus på ärendehantering, utvecklas och antas. Det handlar alltså om att 
bygga upp grundläggande gemensamma ordningsprinciper för informationshantering inom offentlig 
sektor. 
 
En myndighet bör också utses som ansvarig för förvaltningen av framtagna specifikationer och 
rekommendationer. 
 
Om förvaltningsgemensamma specifikationer för informationshantering tas fram, kan även e-tjänster 
som använder ärendebegrepp utvecklas och förvaltas både enklare och billigare. 
 
Förslaget kan ses som ett komplement till Kammarkollegiets ramavtalsupphandling av e-tjänster för 
diarieföring och ärendehantering, då de gemensamma specifikationerna kan användas vid avrop och 
upphandling av e-tjänster. 

7.2.1.3 Nyttoeffekter med genomförda förslag 

Om gemensamma specifikationer för informationshantering utvecklas och antas så bedömer 
förstudien att följande nyttoeffekter kommer att uppnås: 
 

• Enklare och billigare att kommunicera allmänna handlingar mellan system och myndigheter. 
• Ökad interoperabilitet mellan organisationer och system i enlighet med EU-direktiv. 
• Förenklad och kvalitetssäkrad återsökning av handlingar och ärenden för både medborgare och 

myndigheter. 
• Enklare att styra gallring av handlingar om grundläggande gemensamt metadata finns att tillgå. 
• Enklare och billigare överföring av bevarandehandlingar till arkivförvarande institutioner eller 

till annan myndighet vid organisationsförändringar. 
• Ökade möjligheterna att mer kostnadseffektivt införa nya dokumenthanteringssystem. 
• Förenklad upphandling och avrop av e-tjänster som rör ärendehantering. 

 

7.2.2 Kostnadsuppskattningar för genomförande av förstudiens förslag 

7.2.2.1 Basnivån, alternativ 1, gemensam specifikation för informationshantering 

Uppskattat resursbehov för att ta fram en utprövad gemensam specifikation för informationshantering 
(med fokus på ärendehantering) för offentlig sektor är cirka 15 personer under maximalt 2 år. Detta 
skulle ge en projektkostnad på omkring 15 miljoner kronor. Denna kostnad inkluderar både 
kostnaden för att ta fram och beskriva gemensamma funktionella krav, och krav som rör 
ärendemodell, livscykel och metadata. Framtagna specifikationer skulle behöva prövas praktiskt i en 
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öppen källkodlösning eller genom upphandling eller avrop utifrån framtagna specifikationer, och 
även detta inkluderas därför i kostnadsuppskattningen. Kostnaden kan dock bli högre om inte klara 
avgränsningar görs för vidare arbete i exempelvis krav på slutprodukter och avgränsningar.  

7.2.2.2 Påbyggnadsnivån, alternativ 2, gemensamma e-tjänster 

Om basnivån med förvaltningsgemensamma specifikationer har genomförts finns det ett antal e-
tjänster som lättare kan utvecklas. Exempel på detta är: 
 

• Gemensamt ”metadata repository”, ungefär termkatalog. Gemensam katalog för definition och 
utbyte av termer inom offentlig sektor. 

• Allmänhetens E-Diarium. Ett gemensamt diarium för allmänheten som finns tillgängligt via 
internet. 

• Myndigheters registreringstjänst. Enklare system för mindre myndigheter där allmänna 
handlingar kan registreras enligt lagkrav. 

• E-tjänst för enklare ärendehantering för mindre myndigheter. 
• Alla framtida e-tjänster som använder någon form av ärendebegrepp. 

 
Kostnaderna för att utveckla dessa e-tjänster måste beräknas i anslutning till respektive tjänst. 
Kostnadsnivån beror bl.a. på om det finns behov av författningsändringar och vilka 
funktionalitetskrav som ställs. Även krav på omfattande undantagshantering kan skapa stora 
utvecklingskostnader.  

7.2.3 Besparingsuppskattningar 

Den potentiella besparingen för offentlig sektor (både kommunal och statlig) blir betydande om en 
gemensam specifikation enligt basnivån ”Gemensam specifikation för informationshantering” skulle 
utvecklas. Detta kan belysas med följande räkneexempel: 
 
Om man utgår från att 100 utvecklingsprojekt som rör ärendehantering initieras under de närmaste 5 
åren, och om varje projekt antas bli 1 miljon kronor billigare beroende på att det redan finns en 
gemensam ärendemodell framtagen, blir besparingen totalt 100 miljoner totalt för denna period. 
Jämför man den siffran med kostnaden för att ta fram en gemensam specifikation, som ovan 
beräknats till ca 15 miljoner, är det uppenbart att det rör sig om mycket stora belopp som kan sparas. 
 
Dessutom blir det enklare och billigare att utbyta information mellan myndigheter och system, vilket 
antagligen kan ge betydligt större besparingar.  

7.3 ANSVAR OCH FINANSIERING 

7.3.1 Ansvar 

En statlig myndighet bör ges uppgiften att ansvara för att ta fram en gemensam specifikation för SLI 
och att senare även förvalta den. Riksarkivet är den myndighet som har normeringsrätt för 
arkivhanteringen inom statlig sektor, och myndigheten har även övergripande ansvar för att 
understödja arkivhantering inom övriga sektorer. Det vore därför naturligt om Riksarkivet utsågs till 
huvudansvarig för utveckling och förvaltning av en specifikation för SLI. 
 
En statlig myndighet bör på motsvarande sätt utses att ansvara för att ta fram specifikationer och 
tekniska lösningar inom området E-Diarium. Förvaltningen av resultaten kan ske vid samma 
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myndighet eller vid en annan. Det finns idag ingen statlig myndighet som har klart fastställd 
normeringsrätt inom detta område. 

7.3.2 Finansiering 

I avsnitten 2.5.2 och 2.5.3 i betänkandet ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” (SOU 
2010:62) behandlas hur genomförandeprojekt är tänkta att finansieras. Enligt den föreslagna 
modellen ska finansiering ske genom så kallad samverkansöverenskommelse, det vill säga att flera 
myndigheter på frivillig basis går samman för att sprida ekonomiska risker, men att en myndighet 
pekas ut som ansvarig. Myndigheten som har huvudansvaret, gör enligt denna modell, i samverkan 
med E-Delegationen en framställan till regeringen om utökning av låneramen.  
 
Denna modell är framförallt tänkt för IT-baserade e-tjänster. Kostnaden som den myndighet får som 
har huvudansvaret är tänkt att kompenseras genom att avgifter betalas av deltagande myndigheter och 
nyttjande organisationer. 

7.3.2.1 Basnivån, alternativ 1 

Förstudiens huvudförslag (nivån ”alternativ 1”) för områdena e-diarium och e-arkiv innebär inte att 
utveckla e-tjänster eller IT-system. Huvudförslagen koncentrerar sig istället på behovet av att ta fram 
gemenensamma och väl utprövade specifikationer, eller standarder om man så vill, för digital 
arkivering och för ärendehantering.  
 
Finansieringsmodellen för ett genomförande av huvudförslagen skulle kunna göras mycket enkel på 
den statliga sidan, om man utgår från E-delegationens ovan nämnda modell: 
 

1. Utvecklingskostnaden finansieras genom en utökning av den huvudansvariga myndighetens 
låneram (immateriella tillgångar). För de årliga återbetalningarna kompenseras myndigheten 
genom att ett besparingsbeting läggs ut på samtliga statliga förvaltningsmyndigheter. 

2. Den årliga kostnaden för att förvalta och vidareutveckla de gemensamma specifikationerna 
finansieras genom att huvudansvarig myndighet kompenseras via statsbudgeten, och även här 
läggs det ut ett besparingsbeting på övriga myndigheter. 

3. Kostnaderna för att införa e-arkiv- och e-diariumlösningar enligt fastställda gemensamma 
specifikationer belastar respektive myndighet. 

4. Ersättningen till Riksarkivet för leveranser av e-arkiv regleras liksom för andra arkivleveranser 
genom överenskommelser efter förhandling med de levererande myndigheterna. Systemet har 
många brister, och vid ett framtida tänkt mer sömlöst överförande kommer dagens 
förhandlingsrutiner och administration att bli ett besvärande hinder för en e-arkivlösning. 
Förstudien föreslår därför att Riksarkivet bemyndigas att bestämma avgifterna för leveranser av 
e-arkiv med målet att de ska ge full kostnadstäckning. Ett motsvarande förslag har tidigare 
framförts av arkivutredningen Arkiv för alla i betänkandet Arkiv för alla – nu och i framtiden 
(SOU 2002:78). 

 
På den primär- och landstingskommunala sidan finns idag goda exempel på finansieringsmodeller 
som borde kunna vara vägledande för de enskilda kommunerna vid ett genomförande av förstudiens 
huvudalternativ. 

7.3.2.2 Påbyggnadsnivån, alternativ 2 

Om förstudiens förslag på ”Alternativ 2”-nivån, som bygger på att basnivåerna ”Alternativ 1”, 
utvecklas, det vill säga att man tar fram e-tjänster med bakomliggande IT-system och 
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förvaltningsorganisationer, kommer kostnaderna för utveckling och förvaltning att bli mycket höga. 
Tillämpas e-delegationens tidigare nämnda modell för finansiering skulle därmed de ekonomiska 
riskerna för huvudansvariga myndigheter att driftsätta gemensamma nationella lösningar bli 
betydande. Detta är inte realistiskt. Här fordras en alternativ finansieringsmodell som förstudien 
anser ligger utanför dess uppdrag. 

7.4 EXEMPEL PÅ KONSEKVENSER AV SLI-GENOMFÖRANDE 

7.4.1 Rollbytet mellan statliga myndigheter och Riksarkivet 

En konsekvens av att införa en nationell specifikation för SLI blir en tämlig genomgripande 
förändring av de roller som de statliga myndigheterna och Riksarkivet har i hanteringen och 
förvaltningen av den digitala arkivinformationen. Idag är situationen den, att myndigheterna  
 

• har stora mängder digital information,  
• väl utvecklade bastjänster för drift och förvaltning av sina verksamhetssystem 

(kärnverksamheten) som också omfattar den del av hanteringen av den digitala informationen 
som internationellt benämns records management samt system för redovisning och återsökning 
av arkivinformation,  

• betydligt mindre utvecklade bastjänster för det digitala bevarandet på lång och medellång sikt 
samt 

• få tilläggstjänster inom detta område 
 
Riksarkivet kännetecknas av en motsatt situation. Man har  
 

• en förhållandevis liten mängd digital arkivinformation som ska bevaras, och då långsiktigt 
eftersom man normalt inte tar emot gallringsbart material,  

• inte alltför omfattande bastjänster för drift och förvaltning av myndighetens verksamhetssystem 
(inklusive records management-sidan) där tonvikten ligger på metadatasystem för redovisning, 
återsökning och tillgängliggörande av arkivinformation,  

• tämligen omfattande bastjänster för långsiktigt digitalt bevarande (kärnverksamhet) i 
förhållande till den mängd information som man bevarar samt  

• ett expanderande utbud av tilläggstjänster om digitalt bevarande riktat till de arkivbildande 
myndigheterna och baserat på grundläggande forsknings- och utvecklingsinsatser nationellt och 
internationellt. 

 
Den e-arkivlösning som arbetsgruppen förordar ger en målbild där - något förenklat - pyramiderna i 
fig. 4 nedan byter plats så att den pyramid som representerar myndigheterna får basen upp medan den 
som representerar Riksarkivet får basen nedåt. 
 
De statliga myndigheterna får 
 

• en liten och hanterbar mängd digital arkivinformation hos sig; merparten tappas sömlöst över 
till Riksarkivet när den egna verksamhetens behov av informationen klingat ut, 

• mer slimmade bastjänster för drift och förvaltning av de egna verksamhetssystemen som inte 
tyngs ned av inaktuell information; all digital information som inte behövs i den direkta 
verksamheten kan på ett strukturerat vis kontinuerligt exporteras till myndighetens SLI, 
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• utvecklade bastjänster för att hantera sin digitala arkivinformation på kort, medellång och lång 
sikt – en verksamhet för digital arkivering med SLI, 

• en palett av tilläggstjänster att välja från allt efter behov, tillgängliga hos offentliga eller privata 
aktörer  

 
Riksarkivet å andra sidan får 
 

• ett mycket omfattande digitalt arkivmaterial att hantera långsiktigt, 
• avsevärt utökade bastjänster för drift och förvaltning av de egna verksamhetssystemen 

(inklusive records management sidan), och där tonvikten även framledes kommer att ligga på 
metadatasystem för redovisning, återsökning och tillgängliggörande av arkivinformation men 
också på import av digital arkivinformation från myndigheternas SLI som ska bevaras på lång 
sikt,  

• utökade bastjänster för digitalt bevarande som dock blir rätt modesta i förhållande till den stora 
mängd digital arkivinformation som Riksarkivet i denna situation får ansvaret för att bevara 
långsiktigt, 

• ett begränsat eget utbud av tilläggstjänster men istället mer fokus på forskning och utveckling 
bl.a. som underlagsspecificering av krav på tjänsternas utformning, kvalitet etc. i offentlig eller 
privat regi 

 

 
Fig. 8. Dagens roller. 
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8. SAMLAD TILLGÅNG TILL VERKSAMHETSINFORMATION  

8.1 DETTA DOKUMENT 

Detta dokument är underlag till förstudien e-arkiv och e-diarium. Syftet är att beskriva SKL:s syn på 
faktorer som ligger bakom och som driver behovet av samlad tillgång till verksamhetsinformation 
från offentlig sektor, realiserat genom e-tjänster i form av e-diarium och e-arkiv. Den genomgående 
idén är att information är en viktig resurs och att det är den digitala informationens användning och 
användbarhet som ska möjliggöras, förbättras och utvecklas.  

8.2 BAKGRUND OCH NULÄGE 

8.2.1 Beskrivning av idén 

Att inrätta för staten gemensamma tjänster för e-diarium och e-arkiv som ska vara tillgängliga för 
kommuner och landsting att ansluta till. 
 
De gemensamma tjänsterna för e-diariet och e-arkivet skapas på ett sådant sätt att befintliga och 
framtida system – i forma av e-tjänster eller verksamhetssystem av olika slag kan ansluta för att söka, 
hämta och lämna information. Härigenom kan alla – personer verksamma i myndigheter, 
förvaltningar, bolag och andra organisationer, liksom privatpersoner – få tillgång till den information 
de har rätt till.  
 
E-diariets uppgift är att möta behov av registrering av allmänna handlingar, framför allt är detta av 
betydelse i det tidiga skedet av informationshanteringsprocessen. 
 
E-arkivets uppgift är att möta behov av att söka, lämna, hämta och använda verksamhetsinformation i 
enlighet med behoven. E-arkivets uppgift är också att ge en överblick över den information som finns 
i e-arkivet samt över informationsstrukturen. 
 
E-arkivstjänsten kan mer ses som ett logiskt förhållningssätt än en teknisk lösning för att ge 
elektronisk tillgång till information oavsett var i samhället den informationen är belägen.  
 
Den e- tjänst som härmed skapas är informationsförsörjning.  
 
Avgränsningen är att det handlar om verksamhetsinformation, dvs. allmänna handlingar i form av 
digitala dokument, bilder, film, databaser, webbsidor och olika former av rådata och annat som 
tillkommer och som tas om hand inom ramen för verksamheternas tjänsteutövning. 
 
I fokus står informationen, dess användning och användbarhet. Det handlar om idag, i morgon och så 
länge den behövs. 
 
Idén är att genom dessa gemensamma tjänster skapa en grundtjänst, teknisk eller virtuell, kopplad till 
de e-tjänster och verksamhetssystem som finns och som tillkommer inom offentlig sektor. 
 
Offentlig sektor är närmast oöverskådlig med ca 350 statliga myndigheter, 290 kommuner bestående 
av ett varierande antal förvaltningar bolag och stiftelser och 21 landsting och regioner bestående av 
ett varierande antal förvaltningar, bolag och stiftelser. För den enskilde privatpersonen eller 



 

Dokumenttyp 

Underlagsmaterial 
Status 

Slutlig 
Sid 

67 (80) 
Identitet/Dnr 

RA 230-2010/3161 
Version 

1.0 
Versionsdatum 

2010-12-13 
 

 
 
 

professionella personen krävs ansträngning och tid för att sätta sig in i vem som ansvarar för vad och 
hur de inblandade förhåller sig till varandra. Organisatoriska gränser ska inte utgöra hinder för att 
hitta och hämta den information denne har rätt till. Det ska uppfattas som enkelt att söka och lätt att 
kopiera det man har rätt till.  
 
Till komplexiteten kan också läggas att Sverige genom sitt medlemskap i EU, också måste inbegripa 
att offentlig sektor behöver möjligheter att utbyta information med andra länders myndigheter och 
näringsliv. Ett exempel är det arbete som pågår på Europanivå med en ”Europeisk patientöversikt” 
EpSoS ( Smart open services for European patients). 

8.2.2 Nulägesbeskrivning 

Stat, kommuner och landstingskommuner ställer krav på och erbjuder tjänster till den enskilde 
personen och den enskilda organisationen i samhället. Att söka och hämta information och att vid 
behov skicka in information till rätt verksamhet ställer idag krav på kunskap om hur offentlig sektor 
är organiserad och vem som gör vad. Information är ofta svåråtkomlig och ofta krävs det ett mått av 
handläggning för att ta del av den begärda informationen. En individs eller en organisations ärende 
har i många fall beroenden mellan olika myndigheter och förvaltningar. Mellan dessa finns ingen 
enkel koppling, det är vad som brukar kallas stuprörsorganisation, med hinder i form av 
organisatoriska och tekniska gränser. 
 
Dessa gränser utgör hinder även för de anställda i offentlig sektor när de i sina yrkesroller ska 
genomföra sina uppgifter. Det gäller på alla nivåer i förvaltningarna. Hinder för enkel tillgång till 
information påverkar tid, kostnad och kvalitet i beslutsfattandet. 

8.2.3 Alternativ  

Alternativ finns i val av genomförande. Utifrån e-delegationens uppdrag att förenkla för den enskilde 
och för näringslivet och samtidigt effektivisera och höja kvaliteten finns inget alternativ. 
 
Alternativen i genomförande kan vara  
 

• Graden av obligatorium att ansluta 
• Metod och tidsplan för implementering 
• Hur förhållandet mellan e-diarium och e-arkiv löses 

 

8.3 NYTTOEFFEKTER 

8.3.1 Medborgarnytta 

• Privatperson eller person i en yrkesroll 
o ges möjlighet att enkelt söka information från en plats på internet genom en e-tjänst 
o ges möjlighet att genom e-tjänsten få ut information om inte hinder för utfående föreligger 
o ges möjlighet att enkelt begära att få ut information när hinder föreligger 

• Enklare hantering av ärenden. I de fall inga hinder föreligger sker prövning och utfående 
automatiskt och informationen tillhandahålls direkt. I de fall prövning ska ske kan det göras 
enkelt från samma ställe. 

• Möjlighet att återanvända information kommer att spara tid för den enskilde och ge 
affärsmöjligheter för företag 
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• Alla med tillgång till internet eller lokalt nät på förvaltning/myndighet får del av nyttan. 
• I situationer då behov av information från eller om offentlig sektor finns kommer nyttan att 

märkas. 
• Tjänsten och därmed informationen kommer att vara tillgänglig dygnet runt, liksom 

möjligheten att begära om utfående. 
• Utfåendet kommer att ge personer möjlighet att läsa och också att ladda ner för återanvändning  
• Uppföljning kan ske genom att mäta händelser på e-tjänster, genom statistik över vilken 

information som används, samt genom kundkontakter med informationsanvändarna. 
Kundnöjdhet kan mätas genom enkäter och genom att följa upp och utvärdera synpunkter och 
frågor genom en kontaktknapp i tjänsten. 

• Allmänheten tar tillgång till digital information för given, det är snarare avsaknad av e-
arkivstjänst än att den skapas som väcker reaktioner 

 

8.3.2 Intern effektivisering 

Samlad tillgång till information genom e-tjänst eller genom verksamhetssystem innebär 
effektivisering genom  
 

• Tillgången till relevant information i digital form är snabb och enkel 
• Information kan hämtas från alla de verksamheter som är anslutna till e-arkivsystemet 
• Informationen är tillförlitlig 
• kvalitetssäkring och överföring till e-arkiv av informationen sker efter ärendes avslut eller vid 

annat valt tillfälle. Överföring bör ske tidigast efter att ärende avslutats. Inom t.ex. sjukvården 
kan det vara när patient avlidit 

• Sammantaget ger e-diarium och e-arkivstjänsten tidsbesparing i varje steg med förväntad höjd 
kvalitet i besluten     

• Effektiviseringen kan mätas i termer av minskad återökningstid, minskad ledtid i väntan på 
informationshämtning från andra verksamhetssystem samt minskad tid för efterarbete och 
arkivering 

• Nytta uppstår i de verksamhetsprocesser som är anslutna. Inom de verksamheter vars processer 
är knutna till andra verksamheters processer uppstår nytta i hela kedjan av anknutna processer. 
Exempel på områden där det kan vara fallet är rättsväsende – socialtjänst, arbetsmarknad, – 
försäkring – näringsliv, utbildning – bostadsmarknad – näringsliv, sjukvård – rehab – 
arbetsmarknad - försäkring 

• Den tid som frigörs kan användas till förbättringsåtgärder och till att överbrygga de gap som 
finns mellan anknutna processer. Tiden kan också användas till att ta tillvara den möjlighet till 
ökad kunskap som blir möjlig genom samlad tillgång till verksamhetsinformation, 

 

8.3.3 Målgrupp 

Målgrupper är 
 

• Personer som i sitt yrke är verksamma inom offentlig sektor och som skapar och använder 
verksamhetsinformation i sin tjänsteutövning 

• Personer som i sitt yrke är verksamma inom privat sektor och som skapar och använder 
offentlig verksamhetsinformation i sin yrkesutövning 
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• Personer som i sitt privatliv har kontakt med offentlig sektor och som använder offentliga 
tjänster och därigenom själva skapar eller behöver ta del av offentlig information 

• Personer som i sitt privatliv har kontakt med myndigheter och som påverkas av 
myndighetsbeslut gällande egna personliga förhållanden 

• Personer som i andra roller önskar ta del av eller använda verksamhetsinformation i form av 
allmänna handlingar eller data tillkommen i offentlig verksamhet 

 

8.3.4 Nyttovärdering 

Nyttokalkyl och penganalys bör göras under projektet vid två tillfällen. Dels under den inledande 
fasen i syfte att stödja projektet i att säkra att systemen för e-diarium och e-arkiv utformas så att 
förväntade nyttoeffekter uppstår. Dels under den avslutande fasen i syfte att motivera och stärka 
viljan att ansluta, dvs. att användas för att påvisa nytta och effektiviseringspotential för anslutande 
verksamhetsprocesser när ansvariga för e-arkiv och e-diarium arbetar med anslutningar. 

8.3.5 Övriga faktorer 

För ett genomförande av idén talar flera faktorer 
 

• Det finns en stark politisk vilja att realisera e-förvaltning i praktisk tillämpning med interaktiva 
e-tjänster över hela offentlig sektor 

• Den digitala miljön medger att information kan göras tillgänglig och användbar på ett sätt som 
inte är möjligt på annat sätt 

• Det finns förväntan att den offentliga sektorn ska vara enkelt tillgänglig genom e-tjänster och 
det gäller i hög grad tillgång till tillförlitlig information 

• Brist på samordning, såväl teknisk som organisatorisk skapar idag problem både inom offentlig 
sektor och i kontakterna med privatpersoner och näringsliv 

• Det finns krav från EU att näringslivet ska ha tillgång till offentlig information för 
vidareförädling och affärsnytta 

 

8.3.6 Nollalternativ 

Konsekvenser av att inte genomföra projektet kan bli 
 

• Varje verksamhet inom offentlig sektor kommer att söka lösa problem på egen hand, genom att 
skapa egna e-diarier, dokument- och ärendehanteringssystem och e-arkiv till höga kostnader 

• Informationskvaliteten kommer att bli varierande då många kommer att ha informationen kvar i 
verksamhetssystemen, vilket medför osäker informationskvalitet och högre kostnader 

• Problemen med brist på teknisk och organisatorisk samordning kvarstår med konsekvenser i 
form av att både handläggare och privatpersoner/näringsliv lägger mer tid på varje ärende av, 
osäker eller sämre beslutskvalitet pga. brist på enkel tillgång till tillförlitlig informations inför 
beslut 
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8.4 OMFATTNING OCH ANDRA EXEMPEL 

8.4.1 Omfattning 

Ett genomförande är komplext med ett omfång om hela offentlig sektor.  Det kräver att 
verksamhetsprocesser utvecklas och anpassas (standardiseras) till de krav som e-diarium och e-arkiv 
ställer, det gäller varje process som ansluts till systemet. I arbetet ingår därför att utarbeta stöd för 
verksamheters processutveckling. Det kräver också standardisering av beskrivningar och begrepp. 
Det är sannolikt minst lika omfattande som den som rör teknik och system.  

8.4.2 Benchmarking 

Liknande projekt har genomförts exempelvis i Stockholms stad och Stockholms läns landsting, men 
skalan är inte jämförbar. Likheten består i att det inom Stockholms stad finns en varietet av 
organisationsformer och verksamheter.  Inom staden finns också verksamhetsprocesser som är 
anknutna till varandra över organisationsgränser.  
 
Andra exempel finns på e-arkiv som är i drift, vanligen har de ett mer avgränsat omfång, t.ex. att man 
enbart tar emot handlingar för långtidsbevarande, dvs. att gallring inte görs i e-arkivsystemet, och 
först efter ett bestämt antal år eller att verksamheten är avgränsad inom ett eller några få områden.  

8.5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG OCH AVSEDD NYTTA 

Resultatet bör säkras genom 
 

• en fördjupad studie av anknutna verksamhetsprocesser 
• en fördjupad studie av hur den presenterade konceptuella lösningen fungerar i de här 

presenterade sambanden över organisationsgränser över hela offentliga sektorn  
• att låta utgångspunkten för de fördjupade studierna ovan vara användarnas och informationens 

användning och användbarhet idag, i morgon och i framtiden. 
• En fördjupad studie av projektets omfattning och etappuppdelning 
• Kontinuerlig fokus på tid, resultat och kostnad under hela projektet 
• Oberoende kvalitetsgranskning av såväl projektgenomförande som projektresultat under 

pågående projekt  
 
Projektresultatets användning bör säkras genom att 
 

• Involvera flera piloter som representerar olika behov/möjligheter inom e-diarium och e-
arkivsystemen, de ger både goda exempel efter implementering och ger möjlighet att justera 
lösningar under projektets gång 

• Genom öppen kommunikation under hela projektet skapa beredskap för e-diarium och e-
arkivtjänsterna, och nyfikenhet och vilja att ansluta 

• Genom tydligt uttalat politiskt stöd och erforderliga politiska beslut 
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9. KAMMARKOLLEGIETS RAMAVTAL FÖR E-ARKIV OCH E-DIARIUM  

9.1 E-ARKIV OCH E-DIARIUM SOM TJÄNST TILLGÄNGLIGA PÅ RAMAVTAL 

Kammarkollegiet tecknade den 9 november 2010 ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster med 
sex ramavtalsleverantörer. Ramavtalet omfattar bland annat e-arkiv och e-diarium plus ett antal andra 
kontaktstödjande och verksamhetsstödjande tjänster, se följande översiktsbild. Mer info om avtalen 
finns på http://avropa.se/templates/ramavtalsomrade____4609.aspx . 
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Fig. 9. Kammarkollegiets ramavtal gällande kontaktstödjande och verksamhetsstödjande tjänster. 

 
Följande krav ska uppfyllas av de aktuella tjänsterna, dessutom finns ett antal börkrav som uppfylls 
av flertalet tjänster: 
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9.1.1 Krav på Diarietjänst och ärendehantering 

Diarietjänst och ärendehantering ska uppfylla rättsliga och funktionella krav på registrering av 
allmänna handlingar och övriga händelser i handläggning av ärenden. Grundläggande funktioner är 
att registrera och arkivera inkomna och upprättade elektroniska handlingar, t.ex. inkommande och 
utgående e-post samt indata från de kontaktstödjande tjänsterna. Förutom registreringsfunktionerna 
behövs stödfunktioner för ärendeprocessen som t.ex. bevakning, loggning och styrning av ärenden 
och handlingar. 
 
Samtliga generella krav och samtliga krav på införande- och driftstödjande tjänster som är relevanta 
för aktuell e-tjänst måste vara uppfyllda senast vid den tidpunkt då e-tjänsten angivits vara tillgänglig 
för avrop. 
 
Funktionella krav och användbarhetskrav på Diarietjänst och ärendehantering 
 3.4.2.1 skallkrav 

Nr Krav Svar 
Erbjuds 

3.4.2.1.2 Tjänsten skall uppfylla kraven på registrering av allmänna handlingar enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Ja Nej  

3.4.2.1.3 Tjänsten skall kunna hantera registrering av såväl pappershandlingar som 
handlingar i elektronisk form, inklusive inkommande och utgående e-post, med 
eventuella bilagor i elektroniskt ursprungsformat, dvs utan att skriva ut 
papperskopior. 

Ja Nej  

3.4.2.1.4 Tjänsten skall ha öppna integrationsgränssnitt för att automatiskt kunna 
registrera ankommande och upprättade allmänna handlingar från 
verksamhetstillämpningar, egna och andra leverantörers e-tjänster samt 
kundens egna lokala system. 

Ja Nej  

3.4.2.1.5 Tjänsten skall kunna vara utformad som en fleranvändartjänst för kunden med 
differentierade funktioner och rättigheter för olika användarkategorier. 

Ja Nej  

3.4.2.1.6 Tjänsten skall ha funktioner för att styra och följa ärendeflöden, baserat på 
olika roller i ärendehanteringen som administratör, handläggare och 
beslutsfattare. 

Ja Nej  

3.4.2.1.7 Tjänsten skall stödja individ- och rollbaserad behörighetshantering, och även 
kunna stödja identifiering via gränssnitt mot kontroll av elektroniska 
legitimationer 

Ja Nej  
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9.1.2 Krav på E-arkiv/System för bevarande 

Tjänster för elektronisk arkivering eller system för bevarande (records management) fokuserar på 
funktioner för säkert bevarande av allmänna handlingar, både inkomna handlingar och upprättade 
elektroniska handlingar i slutgiltig version. Det kan vara antingen inskannade pappersoriginal eller 
fastställda, eventuellt elektroniskt underskrivna, elektroniska handlingar, i enlighet med Riksarkivets 
föreskrifter. Regelstyrd åtkomst- och behörighetskontroll, avställnings- och gallringsmöjligheter samt 
stöd för leverans till arkivmyndighet är viktiga egenskaper. Funktioner för att nå myndighetens arkiv 
från valfri plats och för att kunna erbjuda sökmöjligheter för allmänheten kan också ingå. 
 
Funktionella krav och användbarhetskrav på E-arkiv/System för bevarande 
 3.4.3.1 skallkrav 

Nr Krav Svar 
Erbjuds 

 3.4.3.1.2 Tjänsten skall kunna lagra och återsöka slutgiltiga elektroniska handlingar och 
dokument, oavsett format, med tillhörande metadata så att de kan bevaras 
enligt myndighetens regler och är skyddade mot avsiktlig eller oavsiktlig 
förändring eller förlust 

Ja Nej  

3.4.3.1.3 Tjänsten skall uppfylla relevanta krav enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) 
och allmänna råd. Notera särskilt RAFS 2008:4 om arkivorganisation och 
RAFS 2009:1 och 2009:2 om arkivering av elektroniska handlingar 

Ja Nej  

 3.4.3.1.4 Tjänsten skall kunna anpassas till den avropande myndighetens 
processorienterade arkivredovisning med hänsyn till verksamhetsbehoven, 
inom ramen för gällande föreskrifter 

Ja Nej  

 3.4.3.1.5 Tjänsten skall erbjuda funktioner för migrering och konvertering av struktur, 
metadata och innehåll till framtida arkivversioner och handlingsformat 

Ja Nej  

3.4.3.1.6 Tjänsten skall stödja individ- och rollbaserad behörighetshantering, och även 
kunna stödja identifiering via gränssnitt mot kontroll av elektroniska 
legitimationer 

Ja Nej  

 3.4.3.1.7 Tjänsten skall kunna redovisa såväl elektroniska som analoga, fysiska 
handlingar 

Ja Nej  

3.4.3.1.8 Tjänsten skall tillämpa öppna gränssnittsspecifikationer som gör det möjligt att 
automatiskt ta emot och arkivera handlingar från andra e-tjänster och system 

Ja Nej  
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9.1.3 Aktuellt tjänsteutbud 

I ramavtalsleverantörernas tjänstekataloger beskrivs huvudalternativen för de idag avropbara och i 
detta sammanhang relevanta tjänsterna. Utöver e-diarium och e-arkiv listas här även e-tjänsterna för 
mottagning/utskick och för dokumenthantering.  
(Fler alternativ finns eller kommer att släppas under det närmaste året, se respektiver leverantörs 
avtalsbilagor på www.avropa.se .) 
 
CyberCom 
 

Tjänsten för Mottagning/Utskick hanterar in och utdata från ett verksamhetssystem till ett annat. 
Mottagning/Utskick hanterar en organisations eller ett företags alla typer av information i elektroniskt 
format eller papper. Via webbklient erbjuds enkel åtkomst från valfri plats.  

 
I stödet för ärendehantering och diarieföring får organisationen hjälp att strukturera och hålla samman 
dokumentation och handlingar som berör samma ämne/fråga – ett ärende. Genom 
ärendehanteringsstödet erbjuds en gemensam arbetsplats för diarieföring och ärendehantering, med 
personaliseringsmöjligheter för den enskilde användaren. Vidare får verksamheten ett starkt stöd för 
sökning av exempelvis handlingar, dokument, ärenden, personer och givna systemhändelser som berör 
ett gemensamt ämne och en eller flera parter.  

 
e-Arkiv Open Source är Cybercoms standardiserade tjänst för arkivering av handlingar och ärenden 
samt indata från de kontaktstödjande tjänsterna. Tjänsten säkerställer att verksamheten följer 
Riksarkivets föreskrifter för elektronisk arkivering, är byggd enligt OAIS-modellen och kan i 
standardiserade format ta emot inleveranser från godtyckligt annat system vars information ska 
arkiveras.  
e-Arkiv Open Source är ett digitalt förvaringssystem som från början utformats för att hantera 
långsiktigt bevarande av handlingar från olika källor. e-Arkiv Open Source uppfyller höga krav på 
säkerhet, skalbarhet och användbarhet.  

 
Cybercoms tjänst för Dokumenthantering vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på 
användbarhet, säkerhet och flexibilitet. Tjänsten erbjuds med välbekanta gränssnitt för att användarna 
snabbt skall kunna anamma fördelarna med ett arkiv som erbjuder öppna tjänster för full Enterprise 
Content Management (ECM):  
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Ida Infront 
 

E-arkiv  
Tjänsten erbjuder ett komplett OAIS-baserat e-arkiv för både långtidslagring och mer frekvent åtkomst 
till informationen. Kort sammanfattning av funktioner:  
Gränssnitt för arkivering (ingest) och återsökning/hämtning (access) exponerade som Web Service.  
Funktion för batchmottagning och gallring/avställning i externa system (pre-ingest).  
Arkivering och kontroller styrs av inlämningskontrakt (submission agreement).  
Tidstyrd gallring efter regler.  
Beställningsfunktion för arkivuttag med komplett ärendehantering som tar hänsyn till sekretess och 
PUL. Leverans via e-post eller CD.  
Webbapplikation för återsökning som kan konfigureras för korrekt hantering av sekretess och PUL  
Följer Riksarkivets riktlinjer rörande lagringsformat mm.  

 
Logica 
 

Mottagning Utskick 
Tjänsten kan ta emot information med hjälp av olika kommunikationsformat och tekniker. I tjänsten 
finns också möjlighet att konvertera inkommande data och att integrera det mot olika 
verksamhetstjänster eller verksamhetssystem. Via tjänsten kan man också skicka information från de 
egna lösningarna till olika utomstående intressenter enligt de format dessa önskar och med den teknik 
som önskas.  

 
FormPipe Diarietjänst och ärendehantering är utvecklat i nära samarbete med ett flertal svenska 
kommuner, landsting och myndigheter. Lösningen är speciellt framtagen för att passa olika 
organisationers krav samt stödja dem i det dagliga arbetet. FormPipe Diarietjänst och ärendehantering 
följer såväl lagstiftning inom området som gängse praxis. FormPipe Diarietjänst och ärendehantering 
ger kunden möjlighet att förutom den lagstiftade informationen kunna komplettera med valfri 
information, kopplingar mot andra system och klassificeringar. FormPipe Diarietjänst och 
ärendehantering har fullt stöd för såväl personuppgiftslagen som sekretesslagen. Funktioner för 
nämndsadminstration kan köpas till.  

 
Tjänsten möjliggör elektronisk arkivering av elektroniska dokument med omedelbar återsökning och 
åtkomst via användargränssnittet. Dokument kan indexeras till exempel med avseende på vanliga 
sökbegrepp, arkivstruktur och sekretess  
Tjänstens huvuddelar:  
 Arkivering med olika format, Indexering samt gallringstid  
 Återsökning med autentisiering via ex. e-legitimation, sökning via index samt presentation  
 Gallring antingen automatisk eller manuell  
 Uttag och export av data.  
 Data kan också accessas via web-service-anrop.  
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FormPipe Dokumenthantering är utformat för att hantera en organisations alla typer av dokument på ett 
enkelt och smidigt sätt över dokumentets hela livscykel. FormPipe Dokumenthantering sköter 
versionshantering av dokument och ser till att de lagras på ett säkert sätt. FormPipe Dokumenthantering 
stödjer avancerade behörighetsstyrda säkerhetsfunktioner, rutiner för godkännande och signering samt 
sökfunktioner. FormPipe Dokumenthantering integrerar dokumenthanteringen i organisationens olika 
processer.  
Systemet innehåller funktioner för versionskontroll, revisionskontroll, indexering, publicering och 
distribution samt säkerhetskontroll. Indexering av dokument inklusive metadata medför att tjänsten har 
kraftfulla sökfunktioner.  

 
Modul 1 
 

EF1-Diarieföring och ärendehantering förenklar, strukturerar och automatiserar det administrativa 
arbete som är relaterat till myndighetsutövning och ser till att alla lagkrav uppfylls samt att alla kritiska 
processteg hanteras i enlighet med definierade arbetsflöden och processer.  
Diariet med tillhörande ärenden, handlingar och dokument skall fungera som ett effektivt nav i 
informationshanteringen som tillgängliggör rätt information till rätt användare  

 
EF1 - Dokumenthantering stödjer en effektiv hantering av ett dokuments hela livscykel genom att 
kontrollera och stödja skapandet, lagringen, hämtningen, hanteringen, signering och spridningen av 
dokument i elektroniskt format.  
Tjänsten innehåller funktioner för versionskontroll, revisionskontroll, indexering, publicering, 
distribution och säkerhetskontroll. Indexering av dokument inklusive metadata medför att tjänsten har 
kraftfulla sökfunktioner  

 
Svenska IT Sirius 
 

Tjänsten E-Mottagning tillhandahåller mottagning, tidsstämpling, lagring i ankomstarkiv, validering och 
kvittens av filer. En mottagen fil kan tidsstämplas, signeras och lagras i ankomstarkiv. Innan filen lagras 
så kan det genomgå ett antal behandlingssteg som t ex validering av innehåll, konvertering, signering 
m.m. och därefter vidarebefordras till myndighetens verksamhetssystem för diarieföring eller 
geografiskt fördelas till myndighetens olika kontor för diarieföring, handläggning etc.  
Myndigheten kan via ett webbgränssnitt återsöka mottagna handlingar och informationsmängder i 
ankomstarkivet och kontrollera tidsstämpling och annan information för spårbarhet.  
Tjänsten har också stöd för myndighetsspecifika dokumenttyper inklusive tillhörande metadata vilket 
ger möjligheter till olika typer av återsökningar.  

 
Tjänsten E-Diariet hanterar allmänna handlingar för en myndighet. Via tjänsten erhåller myndigheten en 
eller flera diarier där allmänna handlingar kan diarieföras.  
De aktuella ärendeprocesser som finns för en myndighet sätts upp och för varje ärendetyp kan olika 
handläggningsprocesser kopplas. Det är också möjligt att knyta information mot varje ärende som är 
unikt för myndigheten. Samtlig information som läggs upp i tjänsten är återsökningsbar.  
E-Diariet uppfyller lagstadgade krav, regler och allmän praxis för diarieföring och ärendehantering.  
E-Diariet medger för myndigheten att enkelt hantera alla typer av inkommande handlingar, oberoende 
av om de kommer in via post, e-post, eller registreras via Internet.  
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Tjänsten E-Dokument hanterar olika typer av dokument/filer för en myndighet. Via tjänsten erhåller 
myndigheten en eller flera databaser där samtliga dokument kan lagras.  
Vid dokumenthantering så finns möjligheten att bygga upp egna strukturer som håller samman alla 
dokument för t.ex. ett projekt, möte och organisation. Vilket ger möjligheten att användare arbetar mot 
en gemensam dokumentationsstruktur.  
Tjänsten hanterar även användarens personliga dokument och via funktionen Mina Dokument 
presenteras aktuell förteckning.  
För varje dokument så finns möjligheten att knyta information som är unikt för myndigheten. Samtlig 
information som läggs upp i tjänsten är också återsökningsbar.  

 
Tjänsten E-Arkiv hanterar alla typer av elektroniska dokument för arkivering.  
Varje myndighet kan få ett eller flera arkiv dit filer kan lagras. Varje arkiv kan i sin tur ha olika 
dokumenttyper med tillhörande metadata vilket ger möjlighet till olika typer av återsökningar.  
Det finns ingen begränsning av filtyp för arkivering utan tjänsten har stöd för alla typer av elektroniska 
dokument som t.ex.  
 
Tjänsten innehåller funktionalitet för konvertering av filer från olika format. Vanligast är vid 
konvertering till de bevarandeformat som Riksarkivet definierat i RA-FS 2009:1/:2.  

 
Tieto 
 

Mottagning och utskick ser till att dokumentet går i rätt format från verksamhetssystem till 
verksamhetssystem, från webb till verksamhetssystem och från verksamhetssystem till webb.  
 
Med Mottagning och utskick blir man i princip kompatibel med alla krav på ett dokuments utseende och 
dataformat, oavsett vad originalet är. Detta kan idag gälla PDF/A för arkivering av datafiler, Svefaktura 
för myndigheter m m.  
Mottagning/utskick-tjänsten hanterar enligt kraven inte bara konvertering och distribution utan även 
tidsstämpling, kvittering, registrering osv.  

 
FormPipe Diarietjänst och ärendehantering är utvecklat i nära samarbete med ett flertal svenska 
kommuner, landsting och myndigheter.  
Lösningen är speciellt framtagen för att passa olika organisationers krav samt stödja dem i det dagliga 
arbetet.  
FormPipe Diarietjänst och ärendehantering följer såväl lagstiftning inom området som gängse praxis.  
FormPipe Diarietjänst och ärendehantering ger kunden möjlighet att förutom den lagstiftade 
informationen kunna komplettera med valfri information, kopplingar mot andra system och 
klassificeringar.  
FormPipe Diarietjänst och ärendehantering har fullt stöd för såväl personuppgiftslagen som 
sekretesslagen  
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FormPipe Dokumenthantering är utformat för att hantera en organisations alla typer av dokument på ett 
enkelt och smidigt sätt över dokumentets hela livscykel.  
FormPipe Dokumenthantering sköter versionshantering av dokument och ser till att de lagras på ett 
säkert sätt. FormPipe Dokumenthantering stödjer avancerade behörighetsstyrda säkerhetsfunktioner, 
rutiner för godkännande och signering samt sökfunktioner.  
FormPipe Dokumenthantering integrerar dokumenthanteringen i organisationens olika processer.  
Systemet innehåller funktioner för versionskontroll, revisionskontroll, indexering, publicering och 
distribution samt säkerhetskontroll.  
Indexering av dokument inklusive metadata medför att tjänsten har kraftfulla sökfunktioner.  
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10. RIKSARKIVETS ENKÄT 

10.1 MYNDIGHETERS HANTERING AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

Riksarkivet genomförde under 2009 en enkätundersökning38 rörande myndigheters hantering av 
elektroniska handlingar. De bakomliggande skälen till undersökningen var flerfaldiga och resultaten 
avses kunna användas i Riksarkivets tillsynsverksamhet, som underlag för vidare utveckling av 
Riksarkivets föreskrifter för myndigheternas hantering av allmänna handlingar samt även kunna 
användas i e-delegationens arbete. 
 
Totalt gick enkäten till 387 organisatoriska enheter, vanligen självständiga myndigheter. Av dessa 
har 43 tagits bort ur enkäten då de utgjort delar av Försvarsmakten eller att deras svar ingått i 
Kammarkollegiets svar. Därutöver har 22 myndigheter inte besvarat enkäten. Enkäten omfattade 
vidare 63 frågor som kan grupperas i drygt tio områden där de som är av stort intresse för förstudien 
behandlar 
 

- strategier och åtgärder för bevarande, 
- system för bevarande och bevarandeexemplar, 
- redovisning av elektroniska handlingar, 
- god offentlighetsstruktur och gallring av elektroniska handlingar 

 

10.2 STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDE 

I enkäten ställs två frågor som rör myndigheternas strategier för IT-verksamheten och för deras 
hantering av e-handlingar. På den förra svarar så många som 45% ja och 37% till viss del. Men på 
frågan om myndigheten har övergripande och dokumenterade strategier för bevarande svarar så 
många som 64% att de inte har någon sådan strategi och endast 5% svara att de har en sådan strategi. 

10.3 SYSTEM FÖR BEVARANDE 

På frågan om myndigheten har system för bevarande har 21% svarat att de har ett sådant, 22% svarat 
att utvecklingsarbete pågår men hela 54% svarat nej på frågan. Med tanke på att hela 97% svarat att 
de har elektroniska handlingar kan detta sägas vara förvånande. Granskar man en mer detaljerad 
redovisning av hur överföring till bevarande sker förefaller det ändå som om siffrorna återger en 
korrekt bild av de förhållanden som är för handen hos myndigheterna. 

10.4 REDOVISNING AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

Den 1 januari 2009 trädde Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning ikraft. I korthet kan sägas att 
de innebär att alla (allmänna) handlingar, elektroniska eller ej, ska redovisas med utgångspunkt från 
myndighetens verksamhet och processer snarare än det s.k. arkivschema som gällt sedan 1903. Det 
synsätt föreskrifterna representerar, med fokus på verksamheten och uppgifter om denna, innebär 
även en närmare samstämmighet med hur diarier och annan registrering av allmänna handlingar 
utförs. Detta kan därigenom också möjliggöra en ökad integration av vad som idag har setts, och 
fungerat som inkompatibla instrument. Det skulle till och med vara möjligt att argumentera att denna 
förändring är vad som möjliggör fullt ut fungerande system för bevarande som ger en nödvändig 

                                                 
38 Rapport rörande enkätundersökning – myndigheters hantering av elektroniska handlingar, Dnr RA 20-2010/313 
Direktiv: Tillsyn 2010:01 
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verksamhetsnytta. Myndigheterna svarar att 22% redovisar elektroniska handlingar och 37% till viss 
del. När det gäller övergången till den nya arkivredovisningen svarar 47% ja och 48% nej.  

10.5 GOD OFFENTLIGHETSSTRUKTUR OCH GALLRING AV ELEKTRONISKA 
HANDLINGAR 

Några frågor i enkäten behandlar god offentlighetsstruktur och där framgår att 31% av 
myndigheterna har elektroniska handlingar i gemensamma system. 25 procentenheter av dessa 
uppger att de kan skilja de egna elektroniska handlingarna från andra myndigheters handlingar i 
samma system. 57% uppger att sådana system saknas. En annan fråga rör om myndigheten kan skilja 
på elektroniska handlingar som omfattas av sekretess från offentliga handlingar. Här svarar 69% ja 
och 20% nej. I övrigt framgår att 42% av handlingarna omfattas av någon registerförfattning. 
 
Myndigheter ska fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring av sina handlingar, även 
elektroniska handlingar. Oavsett typ av handling, databas, kontorsdokument etc. så framgår av svaren 
att majoriteten av myndigheterna inte prövar förutsättningarna för gallring på detta sätt. När detta 
svar ses i belysningen av svaren på frågor om strategi och system för bevarande är detta knappast 
förvånande, det motsatta måste sägas vara fallet när man går vidare till hur många myndigheter som 
anger att de gallrar elektroniska handlingar. Bland de typer av handlingar som gallras är e-post 
vanligast, följt av kontorsdokument, databaser och webbsidor. 
 
Myndigheterna har även fått frågan om vilket författningsstöd gallringen bygger på och de 
föreskrifter som lyfts fram är Riksarkivets föreskrift RA-FS 1991:6 (ändr. RA-FS 1997:6) samt de av 
Riksarkivets föreskrifter som rör ekonomi- och personalhandlingar. Med tanke på att gallringen i 
första hand stödjer sig på 1991:6 kan det finnas skäl att misstänka att författningsstödet är svagt och 
att detta borde kontrolleras. Vad gäller spårbarhet kan noteras att nästintill alla typer av loggar 
gallras, i stort sett oberoende av funktion. 
 



Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt 
när man söker och återanvänder information. Förstudien för e-arkiv 
och e-diarium har haft som uppdrag att utreda om gemensamma 
verksamhetsstöd som kan säkerställa förvaltningens långsiktiga 
informationsförsörjning så att myndigheternas resurser istället kan 
ägnas åt kärnverksamheten och servicen gentemot medborgarna. 
Det främsta målet har varit att bidra till ökad eff ektivisering.

Förstudien föreslår bl.a. att Riksarkivet ges i uppdrag att leda ett 
stegvis upplagt arbete med inriktning mot gemensamma verk-
samhetsstöd för e-arkiv och e-diarium inom statsförvaltningen. 
Som ett första steg utarbetas förvaltningsgemensamma specifi ka-
tioner för e-arkiv och e-diarium som ska kunna ligga till grund för 
tjänstebaserade lösningar.

Box 12541, 102 29 Stockholm
Telefon: 010-476 70 00 vx
www.riksarkivet.se
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