
Vidareanvända  

verksamhetsbaserad arkivredovisning 



Transportstyrelsen skapar trygghet… 

 

 

på land, till sjöss och i luften 



Ta fram ny klassificeringsstruktur 

 

KS 3.0 



Klassificeringsstrukturen 3.0 



Klassificeringsstrukturen 3.0 
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Ledningssystemet och processteam 



Styra verksamhetsarkitekturen 

Myndighetsperspektiv (EA) 

Verksamhet 

Strategi 
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Applikation 

Infrastruktur 

Presentation 

Integration 
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Affärsidé/Vision 
Strategi/Taktik 
Mål/Nyckeltal 
GD-uppdrag etc 

VARFÖR ? 
- Affärsmål 
- Affärsmodeller 
- Tjänster/Produkter 
- Förmågor etc 

HUR ? 
- Verksamhetsmål 
- Processer 
- Information 
- Tjänster 
- Organisation etc 

 

VAD ? 
- Tjänster 
- System 
- Komponenter 
- Nätverk etc 



TS-AR Kärndiagram 

Myndighetsperspektiv 

Operativa perspektivet 
”Verksamhet” 

Strategiska perspektivet 
”Affär” 

Resurs perspektivet 
”Människor/IT/Teknik” 

P
ro

cesser 
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rm
atio

n
/D

ata 
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ster

 (SO
A

) 

class Processmodell

01. Styra verksamheten

01.01 Styra och planera v erksamheten

Tillståndsgivning

Tillsyn

01.02 Följa Upp 01.03 Utv eckla 01.04 Företräda myndighetens ståndpunkt 01.05 Bli rev iderad av  externa parter

02. Ge verksamhetsstöd

02.01 Administrera personal 02.02 Administrera ekonomi 02.03 Administrera upphanlingar och inköp 02.04 Administrera lokaler och inv entarier

02.05 Hantera information 02.06 Administrera säkerhetsskydd och risker

03. Regelgivning

03.01 Ta fram föreskrifter 03.02 Ge rekommendationer 03.03 Reglera av gifter för annan 

v erksamhet

04 Beslut om tillstånd för personliga behörigheter

04.01 Besluta om tillstånd för 

personliga behörigheter inom 

järnv ägsområdet

04.03 Besluta om tillstånd för 

personliga behörigheter inom 

sjöfartsområdet

04.04 Besluta om tillstånd för 

personliga behörigheter inom 

v ägtrafikområdet

04.02 Besluta om tillstånd för 

personliga behörigheter inom 

luftfartsområdet

05. Besluta om tillstånd för företag och organisationer

05.01 Besluta om tillstånd för 

företag och organisationser inom 

järnv ägsområdet

05.03 Besluta om tillstånd för 

företag och organisationer inom 

sjöfartsområdet

05.02 Besluta om tillstånd för 

företag och organisationer inom 

luftfartsområdet

02.07 Kommunicera och Informera 02.08 Arbeta med förbättringar

05.04 Besluta om tillstånd för 

företag och organisationer inom 

v ägtrafikområdet

06. Besluta om tillstånd för fordon och fartyg

06.01 Besluta om tillstånd för 

fordon inom järnv ägsområdet

06.02 Beslut om tillstånd för 

luftfartyg

06.03 Besluta om tillstånd för 

fartyg

06.04 Besluta om tillstånd för 

fordon inom v ägtrafikområdet

07. Besluta om tillstånd för anläggningar och infrastruktur

07.01 Beslut om tillstånd för 

infratstruktur och anläggningar 

inom järnv ägsområdet

08. Utöva tillsyn över personliga behörigheter 09. Utöva tillsyn över företag och organisationer 10. Utöva tillsyn över fordon och fartyg 11. Utöva tillsyn över anläggningar och infrastruktur

07.02 Beslut om tillstånd för 

infrastruktur och anläggningar 

inom luftfartsområdet

07.03 Beslut om tillstånd för 

infrastruktur och anläggningar 

inom sjöfartsområdet

07.04 Beslut om tillstånd för 

infrastruktur och anläggningar 

inom v ägtrafikområdet

08.01 Utöv a tillsyn öv er 

personliga behörigheter

08.02 Utöv a tillsyn öv er 

personliga behörigheter inom 

luftfartsområdet

08.03 Utöv a tillsyn öv er 

personliga behörigheter inom 

sjöfartsområdet

08.04 Utöv a tillsyn öv er 

personliga behörigheter inom 

v ägtrafiksområdet

09.01 Utöv a tillsyn öv er företag 

och organisationer inom 

järnv ägsområdet

09.02 Utöv a tillsyn öv er företag 

och organisationer inom 

luftfartsområdet

09.03 Utöv a tillsyn öv er företag 

och organisationer inom 

sjöfartsområdet

09.04 Utöv a tillsyn öv er företag 

och organisationer inom 

v ägtrafikområdet



”Huvudprocesskarta” i EA 



Applikationsregister 



PSI-direktivet 



Informationsklassning 

• Informationsansvarig  

• Informationsklassning 

genomförd? (J/N)  

 

Protokoll med 

säkerhetsprof il

Beskriver säkerhetskraven för 

informationstillgången, utif rån

def inierad säkerhetsprof il

Säkerhetsprof il-

mall

Kravkatalog

Informations-

klassning

(workshop)

Bristförteckning

och åtgärdslista

För bef intlig miljö verif ieras

uppfyllelse mot kravkatalog. 

Åtgärder def inieras för 

identif ierade brister

Kravkatalogen består av

Fysisk säkerhet

It-säkerhet

Säkerhetskrav 

för byggnation och

tillhörande teknik

Säkerhetskrav

för it-inf rastrukturen

Personell 

säkerhet

Säkerhetskrav  för

personer och rollerVerksamhet

Säkerhetskrav 

för rutiner och

processer i

verksamheten

Författningar

Säkerhetskrav 

f rån författningar

Krav gentemot stödfunktioner f rån A-klassning. 

Verif ieras av stödfunktionerna ef ter genomförd 

B/C-klassning

Krav på egen verksamhet f rån A-

klassning. Verif ieras under B/C-

klassning



Dokumenthanteringsplan 



Hur går vi vidare 

Införa i alla 
verksamhets-
system 

Fortsatt 
samarbete 

Klassificerings-
struktur 

Kvalitetssäkring Förvalta 


