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1.  Vision  
 

 
Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man söker och 
återanvänder information. 

 
 
E-förvaltningen innebär en ökad effektivitet i ärendehandläggningen och en bättre service 
gentemot medborgare och företag. Samtidigt ökar mängden elektroniska handlingar som ska 
tas om hand. Det är myndigheternas ansvar att handlingarna arkiveras på ett sådant sätt att de 
blir tillgängliga och användbara både på kort och lång sikt. En god e-förvaltning förutsätter att 
myndigheternas informationshantering lever upp till såväl författningskrav som krav på säker-
het, kvalitet och kostnadseffektivitet.  
 

 Enskilda medborgare samt företag och andra organisationer behöver tillgång till 
information om myndigheternas ärendehandläggning och verksamhet för att kunna 
utnyttja sina demokratiska rättigheter och för att kunna göra rätt val i olika situa-
tioner.  

 
 Nuvarande och kommande generationer behöver den information som skapats och 

bevarats i det offentliga Sverige för den öppna debatten i demokratins tjänst, för 
kunskapsuppbyggnad och för tillgången till det gemensamma kulturarvet.  

 
 Myndigheterna behöver enkla rutiner och verktyg för att arkivera, bevara och åter-

använda den information som har producerats i den egna och i andra myndigheters 
verksamhet för att på ett effektivt sätt kunna fullgöra sina uppgifter och ge medborg-
arna service.  

 
För att uppnå målen för e-förvaltningsarbetet behöver myndigheternas utvecklingsarbete utgå 
från den gemensamma nyttan istället för att enbart fokusera på den egna effektiviteten. Om 
myndigheterna samverkar och skapar gemensamma lösningar kan större resurser frigöras för 
kärnverksamheten. Sådan samverkan kan även leda till höjd kompetens hos myndigheterna 
och en ökad kvalitet till lägre kostnader. 
 
 
2. Sammanfattning och förslag  
 
Förstudien har haft som uppdrag att utreda om gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv  
och e-diarium 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 effektivisering. 
 
Förstudien skulle även ta ställning till om en ökad tillgänglighet till informationen i myndig-
heternas e-arkiv och e-diarium på längre sikt skulle kunna kopplas samman med Mina sidor1 
för privatpersoner för att möjliggöra tillgång till ärenden oberoende av om de finns hos 
myndigheterna eller har överlämnats till en arkivmyndighet.  

                                                 
1 Det huvudsakliga målet för Mina sidor är att det ska bli enkelt för privatpersoner att ta kontakt med statliga 
myndigheter, kommuner och landsting. Mina sidor är tänkt att samla sådana e-tjänster som kräver inloggning. 
 



  2(20)  

Förstudien har även haft att ta ställning till hur den komplicerade processen med över-
lämnande från en myndighet till en annan kan förenklas eller till och med undanröjas.  
 
Förstudien föreslår härmed  
 

 att Riksarkivet ges i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot 
gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium inom statsförvaltningen; 
samverkan kan därvid ske med kommuner och landsting,  

 
 att ett första steg tas genom utarbetande av förvaltningsgemensamma specifikationer 

för e-arkiv och e-diarium, att e-delegationen tillsätter ett utskott för att driva arbetet, 
samt att arbetet sker i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och lands-
ting,  

 
 att specifikationerna ska kunna utgöra underlag för tjänstebaserade lösningar i syfte att 

möjliggöra utbyte av information mellan statliga myndigheter, kommuner och lands-
ting, samt mellan myndigheterna och deras arkivmyndigheter,  

 
 att specifikationerna för e-arkiv och e-diarium testas och kvalitetssäkras genom piloter 

som utvecklas inom det statliga och det kommunala området,   
 
 att Riksarkivet ges ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och förvalta specifi-

kationerna i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting,  
 
 att det utreds hur den finansieringsmodell som beskrivs i e-delegationens betänkande2 

ska tillämpas vid utveckling, drift och förvaltning av gemensamma verksamhetsstöd, 
 
 att en utredning tillsätts för att behandla bl.a.  

- Riksarkivets och övriga arkivmyndigheters roll i e-förvaltningen, och 
- behovet av en förstärkning av Riksarkivets föreskriftsrätt avseende sambanden 

mellan registrering och arkivredovisning.  
 
Utarbetandet av förvaltningsgemensamma specifikationer och införandet av gemensamma 
verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium förväntas leda till en tydlig samhälls- och verk-
samhetsnytta i form av effektivare intern och extern informationsförsörjning. Inom myndig-
heten handlar det om att skapa en sammanhängande informationsförvaltning och att frigöra 
verksamhetssystemen från information som inte längre är frekvent efterfrågad av den egna 
verksamheten. Utåt handlar det om att göra myndighetens information mer tillgänglig för 
andra myndigheter, arkivmyndigheter och övriga intressenter. 
 
Det har under arbetet med förstudien konstaterats att kostnaderna för en myndighet att införa 
ett e-arkiv uppskattningsvis är 10 – 15 MSEK. För varje enskild myndighet finns dock ett 
antal faktorer som påverkar den slutliga kostnaden. Det har således varit svårt att inom ramen 
för denna förstudie göra en totaluppskattning. Kostnaderna för utveckling, införande, drift och 
förvaltning av e-arkiv får dock antas minska betydligt genom förvaltningsgemensamma speci-
fikationer och i ett senare steg gemensamma verksamhetsstöd.  
 

                                                 
2 Så enkelt som möjligt för så många så möjligt, Under konstruktion – framtidens e-förvaltning (SOU 2010:62, 
s 36 ff) 
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När det gäller myndigheternas e-diarier förväntas kostnaderna minska genom tillgången till 
förvaltningsgemensamma specifikationer. Vilka kostnadsmässiga fördelar som därutöver kan 
förväntas vid införande av gemensamma stöd för e-diarier är svårt att avgöra i detta skede. 
Det beror bl.a. på vilken omfattning ett sådant stöd har.  
 
Sammantaget görs bedömningen att förutsättningarna är goda att på sikt göra besparingar som 
överstiger de föreslagna projektens kostnader. Besparingsmöjligheterna får antas vara mot-
svarande inom kommuner och landsting. 
 
Även Riksarkivets och övriga arkivmyndigheters roll som resurser för den framväxande e-
förvaltningen bör ses över för att säkerställa en kontinuitet i det framtida arbetet med frågor 
som rör e-arkiv och e-diarium.  
 
  
3. Förslag med kommentarer 
 
 

  Föreslås att Riksarkivet ges i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med 
inriktning mot gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium inom 
statsförvaltningen; samverkan kan därvid ske med kommuner och landsting.  

 
 
En målbild inom e-förvaltningsarbetet är att svensk statsförvaltning ska gå mot en helhetssyn 
på verksamheten (koncerntanken). I en sådan modell kan varje myndighet arbeta för att för-
bättra och effektivisera verksamheten. För att uppnå högsta effektivitet och kvalitet behövs 
emellertid en samverkan mellan myndigheterna. Ytterligare fördelar förväntas kunna uppnås 
om samverkan även omfattar kommuner och landsting.  
 
Med gemensamma verksamhetsstöd behöver myndigheterna inte avsätta resurser för att bygga 
upp egna lösningar. Dessa kan istället användas för kärnverksamheten och för servicen gente-
mot medborgarna. Genom införandet av gemensamma verksamhetsstöd åstadkoms stordrifts-
fördelar, en stärkt upphandlingsposition gentemot externa leverantörer och ett bättre utnytt-
jande av resurser3.  
 
I rapporten tas inte ställning till om det bör finnas ett eller flera gemensamma verksamhets-
stöd. Inte heller tas ställning till hur de tekniska lösningarna bör se ut. Det kan inte heller 
bestämmas i nuläget vilken omfattning stöden bör ha. En huvudinriktning bör vara att verk-
samhetsspecifika tillägg kan göras till tjänsterna. Att gemensamma stöd införs behöver inte 
heller innebära att en anslutning är obligatorisk.  
 
Någon tidpunkt för införande av gemensamma stöd anges inte. Arbetet bör läggas upp stegvis 
där varje steg utvärderas innan arbetet går vidare. Den sammanlagda tidsåtgången för arbetet 
beräknas till högst tre år. 
 

                                                 
3 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86, s 209 f) 
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  Föreslås att ett första steg tas genom utarbetande av förvaltningsgemensamma speci-

fikationer för e-arkiv och e-diarium, att e-delegationen tillsätter ett utskott för att 
driva arbetet, samt att arbetet sker i samverkan mellan statliga myndigheter, kom-
muner och landsting.  

 
 
En förvaltningsgemensam specifikation är en strukturerad beskrivning av funktionella och 
tekniska krav som speglar ett behov som delas av hela eller delar av förvaltningen. Specifi-
kationerna syftar till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet såväl inom för-
valtningen som vid kontakter med medborgare och företag. De behövs som underlag för 
införande av tjänstebaserade lösningar och gemensamma verksamhetsstöd, och utgör en 
förutsättning för uppbyggnad av ett myndighetsövergripande system för informationsutbyte 
och långsiktig informationsförsörjning.  
 
Specifikationerna bör baseras på rättsliga krav och delar av relevanta internationella stan-
darder som anpassas till svenska förhållanden. Specifikationerna bör omfatta krav på 
gränssnitt för informationsutbyte, t.ex. avseende metadata och utbytesformat, för att in-
formation även ska kunna överföras till e-tjänster som Mina Sidor och diarier på internet. 
 
Det finns redan idag standarder samt kravspecifikationer som har utarbetats av enskilda 
myndigheter och av Kammarkollegiet i samband med de upphandlingar som har genomförts. 
De förvaltningsgemensamma specifikationerna behöver således inte utvecklas från grunden. 
Det handlar om att inventera, utvärdera och anpassa befintliga krav. De förvaltningsgemen-
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samma specifikationerna bör utarbetas i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner 
och landsting.  
 
I arbetet med att ta fram gemensamma specifikationer bör redan pågående arbete hos myn-
digheter och leverantörer tas till vara som kompetens- och erfarenhetsresurser. Det bör 
eftersträvas att så långt möjligt anpassa kraven till befintliga lösningar för att åstadkomma 
kompatibilitet, så att en framtida övergång till ett gemensamt verksamhetsstöd underlättas. 
 
I samband med utarbetande av specifikationerna bör vägledningar utarbetas.  
 
  

  Föreslås att specifikationerna ska kunna utgöra underlag för tjänstebaserade lösningar 
i syfte att möjliggöra utbyte av information mellan statliga myndigheter, kommuner 
och landsting, samt mellan myndigheterna och deras arkivmyndigheter. 

 
 
De förvaltningsgemensamma specifikationerna utgör även en förutsättning för att utveckla 
kompatibla tjänstebaserade lösningar. Tjänster erbjuds redan av vissa leverantörer, t.ex. 
genom Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster. Dessa utgår dock från 
funktionella specifikationer och kan inte med automatik förutsättas ge den kompatibilitet som 
eftersträvas. 
 
Samma modell för tjänstebaserade lösningar bör i princip kunna tillämpas inom såväl stat som 
kommuner och landsting. Det gör att en leverantör kan ha både statliga och kommunala 
kunder.  
 

 
  Föreslås att specifikationerna för e-arkiv och e-diarium testas och kvalitetssäkras 

genom piloter som utvecklas inom det statliga och det kommunala området.  
 

 
Piloter bör utvecklas hos ett par av de myndigheter som önskar delta i arbetet och som ännu 
inte har e-arkiv eller som behöver modernisera sitt e-diarium. Piloterna avses underlätta fast-
ställande och införande av de förvaltningsgemensamma specifikationerna samt en framtida 
implementering av tjänstebaserade e-arkivlösningar.  
 
Vid utveckling av piloterna bör den av e-delegationen rekommenderade inriktningen mot 
öppen källkod beaktas. 
 

 
 Föreslås att Riksarkivet ges ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och 

förvalta de förvaltningsgemensamma specifikationerna i samverkan med andra 
statliga myndigheter, kommuner och landsting.  

 
 
Specifikationerna behöver utvecklas fortlöpande. För detta behövs en förvaltningsorganisa-
tion. Riksarkivet har redan enligt sin instruktion ett särskilt ansvar för den statliga arkivverk-
samheten och har även som uppgift att ge råd till kommunerna i arkivfrågor. Det är också 
önskvärt att det finns en överensstämmelse mellan myndigheternas informationsförvaltning 
och vad som krävs för att automatiskt överlämna elektronisk information till arkivmyndig-
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heterna. Vidareutveckling och förvaltning bör ske i samverkan mellan statliga myndigheter, 
kommuner och landsting.  
 
Att myndigheterna efterlever kraven i de gemensamma specifikationerna kan kontrolleras 
genom arkivmyndigheternas tillsyn och förutsätter inte godkännande eller certifiering av 
system. Tillsynsmyndigheter finns inom det statliga och det kommunala området. 
 

 
  Föreslås att det utreds hur den finansieringsmodell som beskrivs i e-delegationens 

betänkande ska tillämpas vid utveckling, drift och förvaltning av gemensamma 
verksamhetsstöd. 

 
 
För de gemensamma verksamhetsstöden måste det finnas tillräckliga ekonomiska och per-
sonella resurser hos ansvariga myndigheter eller kontrakterade tjänsteleverantörer. Det behövs 
investeringar för en säker teknisk infrastruktur, drift och förvaltning. Föreslås därför att det 
utreds hur den generella finansieringsmodellen ska tillämpas vid finansiering av de gemen-
samma stöden.  
 

 
  Föreslås att en utredning tillsätts för att behandla, bl.a.  

- Riksarkivets och övriga arkivmyndigheters roll i e-förvaltningen, och 
- behovet av en förstärkning av Riksarkivets föreskriftsrätt avseende sambanden 

mellan registrering och arkivredovisning.  
 
 
Riksarkivets och övriga arkivmyndigheters roll i e-förvaltningen  
 
Arkivmyndigheterna ska enligt förarbetena till arkivlagen ta mot handlingar som inte längre 
är aktuella i myndigheternas verksamhet. Det innebär i praktiken minst 10-20 år efter hand-
lingarnas tillkomst. Under senare år har Riksarkivet bl.a. på grund av omstruktureringarna i 
förvaltningen fått ta emot stora mängder yngre handlingar. Det har inneburit en stor belast-
ning för verksamheten och förändrad roll för arkivmyndigheterna utan att uppdraget från 
regeringen har förändrats. 
 
Ett överlämnande enligt arkivlagen innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till 
arkivmyndigheten. Nackdelarna med ett tidigt överlämnande är att det krävs sekretess-
bedömningar så snart en myndighet behöver tillgång till ”sina” handlingar. Det kan även vara 
omöjligt för myndigheten att använda teknik för direktåtkomst. En bättre lösning – både för 
traditionellt arkivmaterial och e-arkiv – är att bygga upp mellanarkivfunktioner där handling-
arna förvaras i väntan på att gallring har verkställts, sekretessen har löpt ut och andra behöv-
liga åtgärder har vidtagits. Med en mellanarkivlösning behåller myndigheterna sitt ansvar för 
informationsinnehållet till dess att verksamhetsbehoven har avtagit. Det är också en sådan 
modell som föreslås i denna rapport. När det är dags för ett formellt överlämnande kan en 
överföring göras från ett gemensamt verksamhetsstöd till arkivmyndighetens e-arkiv som har 
samma standardiserade lösning.  
 
Det har tidigare föreslagits att Riksarkivet ges ett övergripande ansvar för vidareutveckling 
och förvaltning av de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Det är förstudiens mening 
att Riksarkivet bör få liknande ansvar för verksamhetsstöden inom det statliga området. Det 
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betyder inte att Riksarkivet ska utveckla och ansvara för driften av stöden. Det handlar istället 
om att ha ett överinseende över hanteringen i syfte att säkerställa att den elektroniska infor-
mationen kan överlämnas till Riksarkivet med minsta möjliga åtgärder även i ett längre 
tidsperspektiv. Inom kommuner och landsting kan samverkan och ansvar för gemensamma 
verksamhetsstöd ske genom olika typer av samverkansformer såsom gemensam nämnd, 
kommunalförbund etc. 
 
Oberoende av vilken väg som väljs för att hantera överlämnandet till arkivmyndigheterna 
behövs en översyn av Riksarkivets roll i dagens förvaltning. Då liknande lösningar skulle 
kunna tillämpas inom hela offentliga sektorn bör en utredning behandla samtliga arkiv-
myndigheters roll och situation.  
 
En förstärkning av föreskriftsrätten och den främjande rollen: 
 
I Sverige finns ingen utpekad ansvarig myndighet för samordning av registrerings- och 
ärendehanteringsfrågor. Det har från statliga myndigheters sida framförts önskemål om en 
tydligare styrning även när det gäller registrering och dokumenthantering.  
 
Genom ett tillägg i arkivförordningen om föreskriftsrätt till bestämmelsen om registrering i 
arkivlagen skulle det nära sambandet mellan registrering och arkivering (arkivredovisning) 
tydliggöras och Riksarkivets roll inom området skulle stärkas. En förstärkning av främjande-
rollen skulle även behöva föras in i Riksarkivets instruktion.  
 
Genom att Riksarkivet även har som uppgift att ge råd till kommunerna skulle ett tydligare 
ansvar för Riksarkivet även komma kommunerna tillgodo. En av kanalerna till kommunerna 
är Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor där såväl Riksarkivet som Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) är representerade.  
 
 
4.  Bakgrund 
 
4.1  Problembild 
 
I den tredje generationens e-förvaltning får många tjänster en ny och effektivare process 
samtidigt som mängden elektronisk information ökar. Det är myndigheternas ansvar att ta 
hand om de elektroniska handlingarna så att de blir sökbara och tillgängliga både på kort och 
lång sikt. Många myndigheter behöver därför se över sin hantering av elektroniska hand-
lingar. 
 
Det har i en enkätundersökning4 som Riksarkivet genomfört under 2010, visat sig att endast 
en femtedel av de statliga myndigheterna har infört någon form av e-arkiv för att säkerställa 
en långsiktig informationsförsörjning. Då det saknas en samordnad syn på vilka krav som bör 
ställas på sådana lösningar har de system som införts dessutom olika funktionsomfång.  
 
Att varje myndighet utvecklar eller upphandlar egna lösningar för e-arkiv och e-diarium 
innebär onödigt höga kostnader för myndigheterna, resurser som istället kan användas för 
utveckling av kärnverksamheten och servicen gentemot medborgarna. Enligt iakttagelser som 

                                                 
4 Riksarkivets enkät, våren 2010, till samtliga statliga myndigheter om hanteringen av e-handlingar.  
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har gjorts i förstudien är kostnaderna för att införa ett eget e-arkiv uppskattningsvis 10 – 15 
MSEK, kostnader som bedöms vara betydligt högre för stora och IT-intensiva myndigheter. 
Bristen på samordning leder även till att utbytet mellan myndigheter, och mellan myndigheter 
och arkivmyndigheter blir en komplicerad process.  
 
Situationen för kommuner och landsting bedöms i stort sett vara likartad. För en storstads-
kommun eller ett större landsting är situationen snarlik en stor statlig myndighet. 
 
4.2  Förstudiens uppdrag 
 
Förstudien har haft som uppdrag att utreda möjligheten att skapa gemensamma verksamhets-
öd för e-arkiv och e-diarium som säkerställer ett bevarande av den digitala informationen för 
framtida generationer så att myndigheterna istället kan ägna sina resurser åt kärnverksamheten 
och åt servicen gentemot medborgarna.  
 
På längre sikt ska projektets resultat också kunna användas för e-tjänster som vänder sig 
direkt till individen. Det kan t.ex. ske genom att e-arkiv och e-diarium kopplas samman med 
Mina sidor5 för privatpersoner för att möjliggöra inte bara åtkomst till aktuella ärenden utan 
även ärenden som är överförda till arkivet, vare sig detta finns hos myndigheten eller hos 
ansvarig arkivmyndighet.  
 
Projektet väntas även förenkla den i många stycken komplicerade process som ett över-
lämnande från en myndighet till en annan utgör idag.  
 
Förstudiens primära uppdrag har varit att ta fram ett underlag för E-delegationens beslut om 
fortsatt arbete, inte att finna en lösning på problemen. På längre sikt handlar det om att för-
verkliga gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarier. 
 
4.3 Förstudiens genomförande 
 
Förstudien har genomförts som ett projekt med Riksarkivet som färdledare. I enlighet med 
förstudiedirektivet bildades arbetsgrupper med representanter från myndigheter och andra 
organ: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Riks-
arkivet, Tillväxtverket samt SKL.  
 
Arbetet inleddes med en kartläggning av behov och en omvärldsanalys som fokuserade på 
nationella och internationella förhållanden vad gäller långsiktig informationsförvaltning.  
Som ett led i arbetet genomfördes ett antal workshops och till kvalitetssäkringen bidrog en 
referensgrupp med representanter från olika sektorer. Förstudien skulle vara avslutad i 
december 2010 men har förlängts till utgången av januari 2011. 
 
 

                                                 
5 Det huvudsakliga målet för Mina sidor är att det ska bli enkelt för privatpersoner att ta kontakt med 
myndigheter, kommuner och landsting. Mina sidor är tänkt att samla sådana e-tjänster som kräver inloggning. 



  9(20)  

5. Författningar som rör e-arkiv och e-diarium  
 
5.1  En rättslig kravbild  
 
De bestämmelser som styr myndigheternas registrering, arkivering, hantering m.m. av 
allmänna handlingar finns framför allt i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) samt i 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS). De senare gäller endast för statliga 
myndigheter.  
Författningarna är på väsentliga punkter överlappande. När gemensamma specifikationer tas 
fram behöver bestämmelserna läsas samman till en rättslig kravbild som kan kompletteras 
med övriga krav.  
 
5.2 Arkivansvaret 
 
En myndighet har själv ansvar för sitt arkiv till dess att handlingarna överlämnas till en 
arkivmyndighet. Vid ett överlämnande i arkivlagens mening tar arkivmyndigheten över hela 
ansvaret. Att ansvaret helt har övergått till arkivmyndigheten betyder bl.a. att sekretesspröv-
ning måste göras när myndigheten önskar låna tillbaka handlingar i arkivet. I vissa fall är ett 
överlämnande till arkivmyndighet en förutsättning enligt registerförfattningar för att hand-
lingarna ska få bevaras.  
 
5.3 Arkivering 
 
Myndigheternas arkiv bildas av de allmänna handlingarna från verksamheten. Arkivering ska 
enligt arkivförordningen ske i ett tidigt skede i hanteringen. Handlingar som hör till ett ärende 
ska arkiveras när ärendet har slutbehandlats hos myndigheten. Om handlingarna inte tillhör ett 
ärende ska de arkiveras så snart de har färdigställts. När det gäller diarier och journaler samt 
register och förteckningar som förs fortlöpande anses varje införd anteckning arkiverad i och 
med att den har gjorts. Regleringen i arkivlagen och arkivförordning är medieoberoende. Den 
avser således även e-handlingar.  
 
För e-handlingar har Riksarkivets utfärdat mediespecifika och tekniska föreskrifter och all-
männa råd (RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2). Där finns bestämmelser som ska tillämpas 
längs e-handlingarnas hela livslopp, från det att de inkommer till eller upprättas hos myndig-
heten till det att de överlämnas till arkivmyndigheten. Myndigheten ska fortlöpande och så 
snart som möjligt överföra handlingarna till ett system för långsiktig informationsförsörjning i 
syfte att säkerställa ett bevarande. Med system avses inte enbart ett system i teknisk mening, 
utan även rutiner och funktioner som säkerställer ett bevarande.  
 
5.4 Registrering 
 
Bestämmelser om registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretess-
lagen, arkivlagen samt i Riksarkivets allmänna råd om registrering. I 5 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå vid registreringen av 
allmänna handlingar. Av lagtexten framgår inte närmare hur registreringen ska anordnas. Hur 
detta sker påverkar arkivets organisation och tillgängligheten till de allmänna handlingarna. 
Det påverkar även gallringsmöjligheterna i arkivet.  
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I 5 § 1 arkivlagen finns en bestämmelse som säger att myndigheterna ska ta hänsyn till den 
påverkan som registreringen kan ha för arkivvården. Riksarkivet har också utfärdat allmänna 
råd för statliga myndigheter om de åtgärder som bör vidtas för att underlätta en strukturerad 
återsökning samt gallring. Råden omfattar även åtgärder som syftar till att säkerställa registre-
ringens användbarhet över tiden och dess funktion som en del av arkivredovisningen.  
 
5.5 Registrering och arkivredovisning  
 
Det finns ett nära samband mellan arkivredovisning och registrering. De statliga myndig-
heternas arkivredovisning ska enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) omfatta 
samtliga allmänna handlingar hos myndigheten, oberoende av medium, och oberoende av om 
handlingarna är ärendeanknutna eller inte. En klassificeringsstruktur ska byggas upp efter den 
enskilda myndighetens verksamheter och processer. De handlingar som härrör från en process 
bildar ett handlingsslag. För varje handlingsslag ska ett antal minimiuppgifter anges, bl.a. 
beteckning på den process som handlingar härrör från. Genom att registrera dessa i ärende-
hanteringssystemet, vilket i hög grad bör kunna ske med automatik, sätts det enskilda ärendet 
in i ett övergripande verksamhetssammanhang. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 
ska vara genomförd i statsförvaltningen till 2013. 
 
 
6. E-arkiv  
 
6.1 En långsiktig informationsförsörjning 
 
Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika 
användare. En god e-förvaltning kännetecknas av att den är kostnadseffektiv, att handlingar 
som möjliggör rätten till insyn hanteras väl, samt att myndigheternas dokumentation skapar 
ett säkert rättsligt underlag för beslut och åtgärder. En fungerande e-arkivering utgör en 
grundförutsättning såväl för e-förvaltningens verksamhet, styrning och uppföljning som för 
medborgarnas tillit till e-förvaltningen. 
 
Att bevara elektroniska handlingar har varit en utmaning sedan de första datorerna togs i bruk 
vid mitten av förra seklet. Den teknologiska utvecklingen innebär att hård- och mjukvarans 
livslängd är begränsad, enligt vissa beräkningar tre till sju år. Det innebär att informationen 
regelbundet behöver kopieras till nya databärare. Handlingarna måste bevaras med det inne-
håll som de hade när de framställdes och deras autenticitet måste kunna bedömas över tiden.  
 
Det bör betonas att e-arkiv inte enbart syftar till att säkra en långsiktig, passiv förvaring. Även 
verksamhetsnyttan måste vara i fokus. Informationen är en resurs som ska kunna återsökas, 
tillhandahållas, administreras och återanvändas av skilda intressenter. Dessutom kan behörig-
heter behöva ändras över tiden och rättningar införas.  
 
6.2 Nuläge och behov av åtgärder 
  
Myndigheternas verksamhetssystem är i allmänhet inte utvecklade för att ta hand om de stora 
mängder information som behöver bevaras. Trots att det kan vara kostsamt att bevara infor-
mationen i verksamhetssystemen så är det relativt få myndigheter som har skaffat separata e-
arkiv. En orsak kan förmodas vara kostnaderna för att bygga upp ett e-arkiv och att exportera 
data från verksamhetssystemen till e-arkivet.  
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Enligt en av Riksarkivet under 2010 genomförd enkät inom statlig sektor har endast ca 5 % av 
myndigheterna en övergripande strategi för att hantera sina e-handlingar. De system som har 
tagits i drift hos statliga myndigheter uppfyller trots detta många av de krav som ställs på 
system för bevarande, den term som närmast liknar e-arkiv i Riksarkivets föreskrifter. Det 
finns stora likheter mellan de system som finns hos myndigheterna, men också skillnader. 
Enligt Riksarkivets 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. Undersökningen visar att samtliga lösningar 
för system för bevarande har olika funktionaliteter, det finns inte ett enhetligt sätt att utveckla 
ett system för långsiktig informationsförsörjning. 
 
De lösningar som redan har implementerats uppfyller många av de krav som ställs på ett e-
arkiv och följer i princip den standardiserade referensmodellen OAIS. Systemen är ändå inte 
kompatibla. Ett verksamhetssystem som kan överföra data till ett av de existerande e-arkiven 
kan inte utan anpassningar överföra data till ett annat e-arkiv. De system som undersökts 
saknar också i samtliga fall exportfunktioner för överföring av data till ett annat e-arkiv eller 
till arkivmyndighet. De uppfyller alltså inte de krav på systemoberoende som bör ställas.  
 
Den slutsats som förstudien drar är att det sannolikt skulle underlätta för många myndigheter, 
statliga såväl som kommunala, om det fanns en möjlighet att ansluta sig till eller samverka 
kring driften av gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv. En förutsättning för detta är att 
man fastställer vilka gemensamma och grundläggande krav som behöver ställas på ett sådant 
verksamhetsstöd.  
 
6.3 Ansvar 
 
Enligt arkivlagen som reglerar arkivvården inom den offentliga sektorn ska myndigheterna 
själva ansvara för sina arkiv. Arkivmyndigheterna ska dels kontrollera att myndigheterna som 
står under deras tillsyn följer arkivreglerna, dels ta emot arkiv från myndigheterna och hålla 
dem tillgängliga. Arkivmyndigheter finns både inom det statliga och det kommunala området.  
 
Riksarkivet är arkivmyndighet för statliga myndigheter, utfärdar föreskrifter till arkivlagen, 
och ska enligt sin instruktion6 bl.a. verka för utveckling av metoder för framställning, beva-
rande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i förvaltningsutveckling. Riksarkivet 
är därmed en av de myndigheter som har ett övergripande ansvar för statsförvaltningens 
informationshantering. När det gäller kommunerna ska Riksarkivet vara rådgivande och verka 
för ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhantering-
en. Samverkan och samordning sker här genom den tidigare nämnda Samrådsgruppen för 
kommunala arkivfrågor.  
 
 
7. E-diarium  
 
7.1 E-diarium eller e-registrering  
 
Den registrering som görs i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
kallas i dagligt tal diarieföring. Numera görs registreringen antingen i ett generellt ärende-

                                                 
6 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet 
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hanteringssystem eller i ett verksamhetsspecifikt system som ofta är integrerat med ett doku-
menthanteringssystem. Ett ärendehanteringssystem har idag betydligt fler funktioner än att 
registrera inkomna eller upprättade handlingar, det hanterar alla processteg i ärendet fram till 
beslut.  
 
Det finns ett nära samband mellan registrering och arkivering. I båda fallen handlar det om att 
klassificera och förse handlingarna med metadata7 för att möjliggöra organisation, sökbarhet 
och återanvändning av informationen i sitt sammanhang. Enligt Riksarkivets regler (RA-FS 
2008:4) om en verksamhetsbaserad arkivredovisning ska det för varje handlingsslag finnas 
uppgifter om t.ex. namn och beteckning på process/handlingsslag samt uppgifter om gallring 
och sekretess. I enlighet med reglerna bör en samordning eftersträvas mellan ärenderegistre-
ring och arkivredovisning. Senast till 2013 ska statliga myndigheter ha infört den nya 
modellen för arkivredovisning.  
 
7.2 Nuläge och behov av åtgärder 
 
Det finns ingen gemensam specifikation för vad som behöver registreras i myndigheternas 
diariesystem utöver de uppgifter som anges i lagstiftningen. Exempelvis saknas gemensamma 
rutiner för klassificering i olika avseenden vilket försvårar återsökning, presentation och 
förståelse av den offentliga informationen. Specificering av funktioner för diarieföring och 
ärendehandläggning överlåts ofta till leverantören av sådana system. Att i efterhand ta hänsyn 
till arkivbehov fordrar i regel fördyrande tillägg i form av funktionalitet och möjligheter till 
metadatamärkning. 
 
Förstudien konstaterar att det finns ett behov av att fastställa en gemensam specifikation för 
registrering i myndigheternas diarieföringssystem. En diskussion har förts om avgränsningen 
av ett sådant arbete, allt från sekretesslagens obligatoriska uppgifter till verksamhetssystem 
som är integrerade med dokumenthanteringssystem. En snäv avgränsning till att enbart avse 
myndighetsregistraturens traditionella diarieföring ger enligt förstudiens mening inte den 
önskade nyttan. På sikt bör därför en samordning av basuppgifter för all ärenderegistrering 
genomföras. Att i nuläget välja en bred inriktning på arbetet skulle emellertid kunna försvåra 
och kraftigt försena ett samordningsarbete inom registreringsområdet. Förstudien har därför 
valt en inriktning motsvarande det ”allmänna diariet”, vilket även bedöms överensstämma 
med e-delegationens intentioner. Inledningsvis bör fokus ligga på registreringen av grund-
läggande metadata. Därmed avses sådana uppgifter som i olika omfattning registreras hos 
myndigheterna redan idag.  
 
Det behöver inte göras något särskilt arbete med inriktning på att presentera diarier på internet 
eller att integrera diariet med Mina sidor. En styrd registrering i en tjänstebaserad arkitektur 
möjliggör informationsleverans till andra medborgarorienterade tjänster för presentation på 
internet. Sådana funktioner finns redan implementerade i många produkter och tjänster för 
ärendehantering, till exempel enligt Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande 
tjänster.  
 
Det finns en efterfrågan bland myndigheterna på ökad styrning när det gäller frågor som rör 
registrering, ärendehantering och dokumenthantering, något som bör underlätta ett samord-
ningsarbete. Ett sådant samordningsarbete behöver även omfatta begreppsmodellering och 
definition av ett antal centrala begrepp inom området. 

                                                 
7 Med metadata avses här beskrivande information om ett objekt eller en resurs. 
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7.3 Ansvar 
 
Grundläggande bestämmelser om registrering finns som tidigare nämnts i offentlighets- och 
sekretesslagen. I arkivlagen finns en regel som säger att myndigheterna som grund för arkiv-
vården ska ta hänsyn till registreringens betydelse för arkivvården. Regeln har tillkommit på 
grund av det nära sambandet mellan registrering och arkivering. Registrering behöver ske på 
ett sådant sätt att det främjar arkivets organisation, och så att handlingar, ärendeakter och 
ärendegrupper ska kunna återsökas och gallras på ett effektivt sätt. Riksarkivet har utfärdat 
allmänna råd om registrering men saknar rätt att föreskriva inom området. 
 
Justitiekanslern och justitieombudsmannen utövar tillsyn över statliga myndigheters diarie-
föring som i första hand syftar till att servicen mot medborgarna upprätthålls. Både Stats-
kontoret och Verva har haft uppdrag knutna till dokument- och ärendehantering som bl.a.  
har tagit sig uttryck i informations-, process- och referensmodeller. Man har även publicerat 
rapporter med analyser om potentialer för effektivisering genom automatiserad ärende-
hantering8.  
 
I Sverige finns ingen utpekad ansvarig myndighet för samordning av registrerings- och 
ärendehanteringsfrågor. Det är varje myndighets ansvar att registrera allmänna handlingar så 
att reglerna följs och så att verksamhetens behov uppfylls. Ett tydligare ansvar skulle kunna 
läggas på Riksarkivet genom ett tillägg i arkivförordningen om föreskriftsrätt till den aktuella 
bestämmelsen i arkivlagen. En sådan åtgärd skulle också tydliggöra de nära sambanden 
mellan registrering och arkivredovisning. 
 
 
8. Ett gemensamt verksamhetsstöd  
 
Införande av gemensamma verksamhetsstöd inom staten överensstämmer med den inriktning 
som valts för svensk statsförvaltning, mot en ökad samverkan mellan myndigheter och en 
helhetssyn på verksamheten. Det är visserligen möjligt för en enskild myndighet att utveckla 
verksamheten för att åstadkomma en effektivisering. Den högsta effektiviteten och kvaliteten 
uppnås dock om myndigheterna samverkar. Inom kommunal och landstingskommunal sektor 
kan motsvarande effekter nås genom samverkan i t.ex. gemensam nämnd, kommunalförbund 
etc. 
 
Med gemensamma verksamhetsstöd behöver myndigheterna inte längre avsätta resurser för 
att bygga upp egna lösningar, resurser som istället kan användas för kärnverksamheten. 
Genom införande av gemensamma verksamhetsstöd åstadkoms stordriftsfördelar. Det gäller 
såväl utnyttjande av resurser som en stärkt upphandlingsposition gentemot externa leveran-
törer. Förstudien ansluter sig till e-delegationens syn på nyttan av gemensamma verksam-
hetsstöd och föreslår att det fortsatta arbetet inriktas mot en sådan lösning.  
 
Här tas inte ställning till hur den tekniska lösningen bör se ut, inte heller om stöden bör vara 
integrerade eller om det är mera lämpligt med olika stöd för e-arkiv och e-diarium. Vilken 
omfattning det gemensamma stödet bör ha kan inte heller bestämmas i detta skede. En huvud-
inriktning måste dock vara att verksamhetsspecifika tillägg kan göras till bastjänsterna. Ett 
gemensamt stöd behöver inte heller innebära att anslutning till stödet är obligatoriskt. En 

                                                 
8 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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alternativ möjlighet är att bygga in funktioner som uppfyller kraven i de gemensamma 
specifikationerna i myndighetens verksamhetssystem.  
 
Inom förstudien har det diskuterats vilka funktioner som skulle kunna ingå i ett gemensamt 
stöd för e-diarium. Bl.a. har en centraliserad gemensam mottagningsfunktion diskuterats. En 
så långtgående samordning bedöms emellertid innebära risker med avseende på kvalitet och 
säkerhet och förordas därför inte av förstudien.  
 
 
9. Förvaltningsgemensamma specifikationer 
 
9.1 Syfte och omfattning 
 
En förvaltningsgemensam specifikation är en strukturerad beskrivning av funktionella och 
tekniska krav som speglar ett behov som delas av hela eller delar av förvaltningen. En spe-
cifikation får en styrande verkan när den används i föreskrifter och upphandlingar. De 
förvaltningsgemensamma specifikationerna syftar till att säkerställa önskad funktion och 
interoperabilitet såväl inom förvaltningar som mellan förvaltningar, samt vid förvaltningarnas 
kontakter med medborgare och företag. 
 
Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer är att förenkla utveckling, upphandling 
och införande av enhetliga lösningar, att minska kostnaderna samt att skapa förutsättningar för 
att underlätta sökning och återanvändning av information i handlingar och ärenden. För att 
detta ska vara genomförbart behöver obligatoriska metadata identifieras. Dessa kan utgöras av 
en minimiuppsättning av nödvändiga basuppgifter som uppfyller grundläggande krav hos 
samtliga myndigheter.  
 
En förutsättning för gemensamma verksamhetsstöd är att det finns förvaltningsgemensamma 
specifikationer. Specifikationerna kan även användas i sammanhang där anslutning till ett 
gemensamt stöd av någon anledning är mindre lämpligt.  
 
Specifikationerna för e-arkiv och e-diarium bör baseras på rättsliga krav och befintliga stan-
darder9 vars tillämpning anpassas till svenska förhållanden. Specifikationerna bör omfatta 
krav på gränssnitt för informationsutbyte, t.ex. avseende metadata och utbytesformat, så att 
informationen kan göras tillgänglig genom e-tjänster som Mina Sidor och Diarium/arkiv på 
internet. Informationen bör även kunna överföras mellan olika verksamhetssystem, e-arkiv 
och e-diarium. För e-arkiv och e-diarium har specifikationerna en särskilt stor betydelse då de 
ska kunna nyttjas under mycket lång tid, dvs. även när de ursprungliga systemen för länge 
sedan ersatts, utan att förlora i nödvändig funktionalitet. Detta gäller i synnerhet när infor-
mationen överförts till en arkivmyndighet. 
 
Det har tidigare nämnts att det finns ett nära samband mellan arkivredovisning och ärende-
registrering. En samordning behövs därför när det t.ex. gäller metadata för handlingsslag, 
ärendeakter och handlingar. I de förvaltningsgemensamma specifikationer som föreslagits bör 
det därför ske en samordning mellan e-arkiv och e-diarium. 
 

                                                 
9 T.ex. SS-ISO 15489 Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management), ISO 14721:2003 Space data 
and information transfer systems -- Open archival information system -- Reference model 
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I samband med att de förvaltningsgemensamma specifikationerna utarbetas bör vägledningar 
tas fram. 
 
9.2 Utarbetande och samverkan  
 
Förstudien föreslår att förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium 
utarbetas i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Kompetens och 
erfarenheter från genomförda och nu pågående projekt hos myndigheter och leverantörer bör 
tas tillvara i detta arbete.  
 
Det bör även eftersträvas att så långt möjligt anpassa kraven till befintliga e-arkivlösningar för 
att åstadkomma kompatibilitet, så att en framtida övergång till ett gemensamt verksamhets-
stöd underlättas. Exempel på myndigheter som redan arbetat med e-arkivlösningar är Arbets-
förmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket och 
Transportstyrelsen. På det kommunala området har Stockholms stad och Stockholms läns 
landsting infört e-arkivlösningar. Arbete pågår även inom Sambruk som verkar för införande 
av kommunala e-tjänster.  
 
Man bör även praktiskt testa och kvalitetssäkra specifikationerna i piloter innan de fastställs 
Piloterna avses underlätta fastställande och införande av de förvaltningsgemensamma spe-
cifikationerna samt en framtida implementering av tjänstebaserade e-arkivlösningar.  
 
9.3 Ansvar och förvaltning  
 
Förstudien föreslår att Riksarkivet får ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och för-
valta de förvaltningsgemensamma specifikationerna i samverkan med andra statliga myndig-
heter, kommuner och landsting. Riksarkivet har redan enligt sin instruktion ett särskilt ansvar 
för den statliga arkivverksamheten och ett överinseende över hela den offentliga arkivverk-
samheten.  
 
Många nationalarkiv har fått en central roll i e-förvaltningssatsningar världen över, bland 
annat i USA och Canada, då det är önskvärt att det finns en överensstämmelse mellan myn-
digheternas informationsförvaltning och vad som krävs för att automatiskt överlämna elek-
tronisk information till arkivmyndigheterna. Arbetet bör ske i samverkan mellan statliga 
myndigheter, kommuner och landsting.  
 
I de fall efterlevnaden av specifikationerna behöver kontrolleras kan det t.ex. ske i samband 
med arkivmyndigheternas tillsyn och rådgivning, och förutsätter inte godkännande eller 
certifiering av system. Certifiering har fördelar men processen kan bli komplicerad och 
dyrbar. Ett certifierat system innebär inte heller med någon självklarhet att specificerade 
rutiner följs inom verksamheten. För detta krävs inte bara en korrekt implementering utan 
även tillräcklig utbildning av ansvarig och medverkande personal.  
 
9.4 Tjänster för e-arkiv och e-diarium 
 
Förvaltningsgemensamma specifikationer utgör även en förutsättning för att utveckla kom-
patibla tjänstebaserade lösningar. Tjänster erbjuds redan av vissa leverantörer, t.ex. genom 
Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster. Dessa utgår dock från 
funktionella specifikationer och kan därför inte automatiskt förutsättas ge den kompatibilitet 
som eftersträvas.  
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För att möjliggöra utvecklingen av kompatibla tjänstebaserade lösningar behöver de gemen-
samma specifikationerna därutöver definiera bl.a. gränssnitt, informationspaket, grund-
läggande metadata och format. De tjänstebaserade lösningarna kan utöver en grundläggande 
funktionalitet och kompatibilitet kompletteras med skräddarsydda tillägg för särskilda 
verksamheter. 
 
Genom att även arkivmyndigheternas system kan ha funktionen av standardiserade tjänste-
baserade system kan en överföring till en arkivmyndighet tekniskt sett vara identisk med en 
överföring till ett e-arkiv hos den egna myndigheten eller annan tjänsteleverantör. Med 
tjänstebaserade lösningar kan såväl myndigheter som privata aktörer erbjuda e-arkivtjänster. 
 
 
10. Frågor som behöver utredas  
 
10.1 Överlämnande eller tjänster 
 
När en myndighet överlämnar handlingar till en arkivmyndighet, enligt arkivlagen, övergår 
hela ansvaret för handlingarna till arkivmyndigheten. Om en myndighet efter överlämnandet 
behöver ta del av ”sina” handlingar kan det innebära resurskrävande sekretessbedömningar 
hos arkivmyndigheten, och det kan vara omöjligt för myndigheten att använda teknik för 
direktåtkomst.  
 
På grund av omstruktureringar i statsförvaltningen har Riksarkivet i ökad omfattning fått ta 
emot arkivmaterial som fortfarande är aktuellt hos myndigheterna. På grund av de problem 
som uppstått vid mottagande av arkivmaterial som fortfarande är aktuellt har Riksarkivet 
fastställt interna riktlinjer10 för leveranser. Av dessa framgår att de handlingar som tas emot 
med vissa undantag bör vara minst 10-20 år gamla, helt i enlighet med regeringens uttalande i 
förarbetena till arkivlagen. Om det fulla ansvaret för arkivet ska tas över redan från början 
innebär det en förändrad roll för arkivmyndigheterna.  
 
Riksarkivet har därför i en rapport till regeringen11 föreslagit att en mellanarkivfunktion 
inrättas som kan tillgodose behovet av tidiga leveranser. Under förvaring i mellanarkiv-
funktionen kan gallring verkställas och andra behövliga åtgärder vidtas. Överlämnande i 
formellt hänseende kan då skjutas upp till dess att återanvändningen av handlingarna har 
avtagit och sekretessen har löpt ut.  
 
Det har tidigare i förstudierapporten föreslagits att Riksarkivet ska ha ett övergripande ansvar 
för förvaltningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna. Det kan vara lämpligt att 
Riksarkivet även ges ett övergripande ansvar för det förvaltningsgemensamma verksamhets-
stödet. Det betyder inte att Riksarkivet ska utveckla och ansvara för driften av det gemen-
samma stödet. Det handlar istället om att ha ett överinseende över hanteringen och att säker-
ställa att den elektroniska informationen kan överlämnas med minsta möjliga åtgärder även i 
ett längre tidsperspektiv.   
 

                                                 
10 Riksarkivets regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet, www.riksarkivet.se.  
 
11 Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas, rapport till regeringen 2010-08-31. 
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Oberoende av vilken väg som väljs behöver Riksarkivet roll ses över. Då samma lösningar i 
princip kan tillämpas inom kommuner och landsting bör en utredning behandla samtliga 
arkivmyndigheters roll och situationen inom hela den offentliga sektorn.  
  
10.2 Ökat mandat för registrering 
 
I Sverige finns som tidigare nämnts ingen utpekad ansvarig myndighet för samordning av 
registrerings- och ärendehanteringsfrågor. Det har från myndigheternas sida framförts 
önskemål om en tydligare styrning även när det gäller dokumenthantering.  
 
Ett tydligare ansvar skulle kunna läggas på Riksarkivet genom ett tillägg i arkivförordningen 
om föreskriftsrätt till bestämmelsen om registrering i arkivlagen. En sådan åtgärd skulle 
tydliggöra det nära sambandet mellan registrering och arkivredovisning. En förstärkning av 
främjanderollen skulle även behöva föras in i Riksarkivets instruktion.  
 
Genom det rådgivningsansvar som Riksarkivet har gentemot kommuner och landsting skulle 
ett tydligare ansvar komma hela offentliga sektorn till godo.  
 
10.3 Finansiering 
 
Det måste finnas tillräckliga ekonomiska och personella resurser hos ansvariga myndigheter 
eller kontrakterade tjänsteleverantörer för att investeringar ska kunna göras i en säker teknisk 
infrastruktur, drift och förvaltning. Det behöver utredas hur den generella finansieringsmodell 
som beskrivs i e-delegationens betänkande kan tillämpas när det gäller finansiering av 
gemensamma verksamhetsstöd.  
 
 
11. Nytta och lönsamhet 
 
11.1 Allmänt om nyttan 
 
Gemensamma verksamhetsstöd som bygger på förvaltningsgemensamma specifikationer 
förväntas leda till en tydlig samhälls- och verksamhetsnytta, bl.a. i form av effektivare intern 
och extern informationsförsörjning. Inom en myndighet, statlig som kommunal, handlar det 
om att skapa en sammanhängande informationsförvaltning och att frigöra verksamhetssyste-
men från information som inte längre är frekvent efterfrågad av den egna verksamheten. Utåt 
handlar det om att göra myndighetens information mer tillgänglig för andra myndigheter och 
övriga intressenter. 
 
Med hjälp av de specifikationer som tas fram som underlag för de gemensamma verksamhets-
stöden, blir det enklare att utveckla samverkande e-tjänster, vilket förväntas underlätta över-
föring av information från en myndighet till en annan. En tydlig nytta förväntas också när det 
gäller överföring till arkivmyndigheterna. Då det idag inte finns några gemensamma specifi-
kationer och standardiserade lösningar så är varje leverans till en arkivmyndighet komplicerad 
och kostsam, både för den levererande myndigheten och arkivmyndigheten.  
 
Samverkan kan även innebära kompetensuppbyggnad och erfarenhetsutbyte för de myndig-
heter som deltar i arbetet, något som kan nyttiggöras vid vidareutveckling och förvaltning av 
såväl specifikationer som tekniska lösningar. Det gäller också för IT-företagen som kan 
anpassa och vidareutveckla piloter eller lösningar som bygger på öppen källkod. 
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Att fortsätta som idag har inte bedömts vara ett alternativ. Det utvecklas och byggs lösningar 
inom statliga myndigheter, kommuner och landsting. Avsaknaden av gemensamma riktlinjer 
innebär att de lösningar som utvecklas riskerar att bli inkompatibla. Utvecklingen kommer att 
styras av leverantörerna som själva specificerar hur systemen implementeras. Avsaknaden av 
samordning kommer att försvåra återsökning och återanvändning av myndighetsinformation 
och leda till fortsatt höga kostnader eftersom varje lösning får utvecklas från grunden. Det 
kommer heller inte att skapas någon generell modell för överlämnande till arkivmyndig-
heterna.  
 
Den förväntade nyttan bedöms vara densamma för såväl statliga myndigheter som kommuner 
och landsting.  
 
11.2 Allmänt om lönsamheten 
 
Avsnittet 11.2-11.4 innehåller allmänna resonemang om möjliga besparingspotentialer. Utan 
att ange konkreta belopp så är det förstudiens uppfattning att lämnade förslag har en betydan-
de effektiviserings-, besparings- och nyttopotential, både för offentlig sektor och för samhället 
i stort.  
 
För myndigheter som tillämpar ett gemensamt verksamhetsstöd för e-arkiv kan kostnaderna 
antas minska med 10 % till 30 % för utveckling, införande, drift och förvaltning. Bedöm-
ningen grundar sig på kostnaderna hos några representativa myndigheter där man beräknat 
snittkostnaden för att införa en e-arkivlösning till ca 10 – 15 MSEK. Bedömningarna avser 
dagens kostnader. Än viktigare är att en satsning på gemensamma verksamhetsstöd kommer 
att innebära uteblivna investeringsbehov för framtiden. Sammantaget kan antas att förut-
sättningarna är goda för att på sikt göra besparingar som överstiger de föreslagna projektens 
kostnader.  
 
11.3 Situationen för staten 
 
Statens IT-kostnader är enligt Riksrevisionen ca 18 miljarder kr/år. Utgår man från IDC:s 
generella tillväxtprognoser kan dessa kostnader förväntas öka med ca 40 % till drygt 25 
miljarder år 2020, en tillväxt som sannolikt inte helt kan jämföras med den som sker i 
myndigheternas arkiv då en stor del av dessa gallras bort. 
 
De statliga myndigheterna förvarar idag enligt Riksarkivets enkätundersökning ca 15 Pbyte 
data. Blir tillväxten bara hälften av IDC:s prognos på global nivå, så kommer myndigheterna 
att lagra ca 46 Pbyte år 2015, en ökning med drygt 200 % jämfört med idag. Men enligt 
Riksarkivets enkät har bara ca 5 % av myndigheterna en övergripande strategi för att hantera 
tillväxten och 22 % en plan för informationssäkerheten vilket framstår som oroväckande. 
Tiden framstår därmed som en riskfaktor. Ju längre tid som går utan att åtgärder vidtas för att 
säkerställa ett bevarande av myndigheternas e-handlingar, desto svårare och dyrare kan det 
bli.  
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11.4 Situationen för landsting och kommuner 
 
Situationen för myndigheter inom landsting och kommuner liknar på många sätt den som rör 
statliga myndigheter. Myndigheterna framställer och hanterar e-handlingar, varav en stor del 
gallras bort, men en väsentlig andel måste bevaras. 
 
För en storstadskommun eller ett större landsting är situationen ganska snarlik en stor statlig 
myndighet. Om förvaltningsgemensamma specifikationer skulle tas fram så skulle kommuner 
och landsting ha liknande nytta av dessa genom att det skulle underlätta framtida vidare-
utveckling. Särskilt för landstingskommuner finns fördelar då man kan underlätta utbyte av 
vårdrelaterad information. 
 
För en mindre kommun, likaväl som för en mindre statlig myndighet, kan det vara önskvärt 
att välja att nyttja e-diarium och e-arkiv som e-tjänster. Finns en gemensam specifikation för 
e-tjänsten skulle det underlätta upphandling eller avrop. Dessutom kan man få riktlinjer och 
anvisningar för hur man kan bygga upp den egna organisationens informationsförvaltning, 
förutom det rena systemstödet. En annan variant är att flera kommuner går ihop via sam-
arbetsorgan och tar fram ett gemensamt verksamhetsstöd för e-registrering och e-arkivering, 
på liknande sätt som många kommuner samarbetar runt vattenförsörjning och återvinning.  
 
Ytterligare en fördel med gemensamma specifikationer och vägledningar är att man minskar 
risken för att göra fel vid utvecklingen av e-arkivverksamheten. Konkret kan det innebära att 
man minskar risken att förlora allmänna handlingar, att oavsiktligt bryta mot lagkrav, eller att 
initiera arkivprojekt som inte kan slutföras eller som får skenande kostnader. Även överföring 
av data mellan kommuner och statliga myndigheter underlättas med en gemensam specifi-
kation. 
 
 
12. Det fortsatta arbetet  
 
1. Förstudien föreslår att Riksarkivet får i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med 
inriktning mot gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium inom staten. 
  
2. Det föreslås också att ett första steg i detta arbete tas genom utarbetande av förvaltnings-
gemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium. Arbetet förutsätts ske i samverkan 
mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Genomförda och pågående projekt hos 
myndigheter och leverantörer bör användas som kompetens- och erfarenhetsresurser och bidra 
till utformningen av specifikationerna.  
 
Fokus i arbetet ska vara på processer, funktioner, metadata och gränssnitt. Den tekniska 
utformningen behöver inte definieras, men gränssnitt och metadata måste samordnas så att 
informationsutbyte möjliggörs. Specifikationerna ska utarbetas med inriktning på att de ska 
kunna utgöra underlag för tjänstebaserade lösningar. 
 
3. För att säkerställa användbarheten av de förvaltningsgemensamma specifikationerna 
föreslås att piloter tas fram parallellt med utarbetandet av kravspecifikationerna. Öppen 
källkod bör övervägas vid utvecklingen av piloterna så att resultatet kan användas i fortsatt 
utvecklingsarbete.  
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4. Det föreslås vidare att Riksarkivet ges ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och 
förvalta de förvaltningsgemensamma specifikationerna i samverkan med andra statliga myn-
digheter, kommuner och landsting. En modell för förvaltning bör tas fram i samband med att 
specifikationerna fastställs.  
 
5. Vissa frågor behöver utredas i särskild ordning parallellt med utarbetandet av gemensamma 
specifikationer, piloter och vägledningar.  
 
Den sammanlagda tidsåtgången för arbetet beräknas till högst tre år.  
 
 
13. Bilagor  
 
I ett fristående dokument finns delrapporter som har tagits fram av förstudiens arbetsgrupper 
och som har utgjort underlag till förstudierapporten och avspeglar de diskussioner som förts.  
Delrapporterna förutsätts komma till nytta i det fortsatta arbetet. 



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.
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www.riksarkivet.se
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