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Queensland State Archives mognadsmodell

• Principer

• Mognadsnivåer

• Kriterier

• Bevis



Att bedöma mognadsnivån genom bevis 
för att kriterier är uppfyllda

• Modellen innehåller kriterier för respektive nivå per 
fokusområde

• Genom intervjuer och dokumentation identifieras bevis/belägg 
för att kriteriet är uppnått

• Mognadsnivåerna bygger på varandra. Den underliggande 
nivån ska vara uppnådd för att eventuell uppfyllnad av kriterier 
på ovanliggande nivåer ska kunna indikera en högre 
mognadsnivå



Principer 1-5

1. Myndigheters arkivverksamhet ska följa lagar och föreskrifter

2. Arkivbildning och dokumenthantering måste övervakas och 
utvärderas

3. Myndigheten måste upprätta en arkivorganisation där ansvar för 
arkivverksamheten är fördelat

4. Principen om integrerad dokumenthantering

5. Myndigheters arkivhantering måste vara pålitlig och säker



Principer 6-9

6. Myndigheters dokumenthantering ska vara systematisk och 
heltäckande (avser både manuella och elektroniska system)

7. Myndigheters rutiner för dokumenthantering och arkivbildning ska 
säkerställa att fullständiga och autentiska arkiv bildas och bevaras 
så att de tillgodoser rätten att ta dela av allmänna handlingar, 
behovet av information för rättskipning och förvaltning samt 
forskningens behov.

8. Beslut om gallring av myndigheters allmänna handlingar ska fattas av 
arkivmyndigheten och ska föregås av utredning

9. Myndigheters informationshantering garanterar snabb, effektiv och 
exakt återsökning och framtagning av information som efterfrågas



Princip 1: 
Myndigheters arkivverksamhet ska följa 
lagar och föreskrifter

Myndigheter måste i sin arkiv- och dokumenthantering följa de lagar 
och föreskrifter som är tillämpliga för dem.

Principen omfattar följande fokusområden:

• Kunskap om arkivverksamhetens administrativa och legala 
förutsättningar

• Kunskap om krav på att dokumentera verksamheten

• Arkivverksamhetens strategiska inriktning



Princip 1: Myndigheters arkivverksamhet ska följa lagar och föreskrifter

Myndigheter måste i sin arkiv- och dokumenthantering följa de lagar och föreskrifter som är tillämpliga för dem 



Matrisöversikt efter bedömning av 
mognadsnivåer, exempel



Ett fortsatt uppdrag

Tillsynsavdelningen har presenterat metoden mätning av 
mognadsnivåer för arkivbildning och arkivvård för RA:s 
ledningsgrupp och fått ett fortsatt uppdrag att bearbeta 
modellen inom ramen för arbetet med att ta fram nya 
tillsynsmetoder

I det fortsatta arbetet ingår att:

• Tydliggöra krav enligt Riksarkivets föreskrifter

• Analysera och bearbeta modellens principer


