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1 Sammanfattning 
Förstudien e-arkiv Kronoberg och Blekinge hade till uppgift att ta fram konkreta förslag till 
handlingsalternativ för fortsatt arbete med att införa e-arkiv. Inriktningen var långsiktigt bevarande 
hos arkivinstitution och inte digitalisering av analoga handlingar eller verksamhetsnära arkiv. 
Förstudien genomfördes från januari 2013 och avslutades i augusti 2013. Det huvudsakliga resultatet 
av förstudien var en guide till handlingsalternativ med utgångspunkt från en övergripande modell 
och målbild.  

Samtliga kommuner, landstingen och regionförbunden i Kronoberg och Blekinge deltog i förstudien. 
Arbetet byggde vidare på erfarenheter från andra förstudier och baserades på vedertagna metoder 
och standarder för långsiktigt bevarande.  

Slutrapporten innehåller en redogörelse för allt som skett under förstudien och de erfarenheter som 
den gemensamma arbetsgrupperen och kontaktpersonera vill förmedla till kommande projekt. 
Beslut om fortsatt projekt fattades efter att förstudien rapporterats. Förstudieorganisationen var 
därför informell och baserades på en arbetsgrupp och kontaktpersoner för deltagande 
organisationer. 

Under förstudien genomfördes sammanlagt fyra större utbildningar riktade till olika målgrupper: 
snabbkurs om e-arkiv, arkivsystemet, att arkivera it-system ur arkivets perspektiv och att arkivera it-
system ur verksamhetens arkiv. Utbildningsmaterialet som togs fram var avsett att kunna 
återanvändas i kommande projekt.  

En workshop om hot och risker genomfördes. Genomgående handlade riskerna om kunskap, 
organisering, rutiner och riktlinjer. Orsaken handlade om brist på engagemang och avsaknad av 
personer med olika typer av specialistkompetens. Det genomfördes också en workshop om 
upphandling och ekonomi för att ta fram underlag för att beräkna kostnader för fortsatt projekt.  

Två enkätundersökningar genomfördes och ytterligare en påbörjades för att ge en överblick över 
nuläget. Enkäterna bekräftade att den traditionella hanteringen av arkiv på paper dominerade hos de 
deltagande organisationernas centrala arkivfunktioner. Detsamma gällde kompetensen hos dem som 
arbetar med arkiv i regionen. Men det finns också undantag. Etablerad samverkan i regionen inom 
andra områden redovisas som en del av nulägesanalysen.  

De förslag till fortsatt arbete som presenteras i slutrapporten är underlag för att formulera 
överenskommelse och projektplan för fördjupad förstudie hösten 2013.  

Förstudiens dokumentation finns åtkomlig för deltagande organisationer via en gemensam 
nätbaserad projektyta. Färdigställd dokumentation har publicerats via webbadressen 
http://www.vaxjo.se/e-arkiv.  
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2 Bakgrund 
Alla arkiv i kommuner och landsting står inför samma utmaningar – att ta hand om information som 
lagras i olika verksamhetssystem. Idag har vi stora databaser med information om ekonomi, personal, 
ärenden och patienter för att nämna några. Informationen arkiveras antingen på papper eller direkt i 
verksamhetssystemen som ofta inte har funktionalitet för långsiktigt bevarande. 

Viss information behövs i verksamheten under mycket lång tid. Till exempel behövs vårdinformation i 
verksamheten under patientens livstid.  Därefter behövs informationen för forskning. E-arkivet är en 
central del av e-förvaltningen för att säkerställa långsiktig informationsförsörjning. Information som 
skapas och hanteras i elektronisk form ska också kunna bevaras i elektronisk form.  

Kommunerna Karlskrona, Markaryd, Ronneby och Växjö deltog i Sambruks projekt Elektroniskt 
bevarande som slutredovisades i oktober 2011. Resultaten från projektet övertogs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som startade projektet e-arkiv. Projektet ska resultera i ett ramavtal 
för e-arkiv med möjlighet för kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag att avropa från. 
Landstingen har erbjudits att ansluta sig till R7e-arkiv, som är en gemensam förvaltningsorganisation 
för ett antal landsting. Samtidigt pågår flera gemensamma it-projekt i regionen. Till bakgrunden hör 
också SKL:s strategi för e-samhället och e-arkivet som en del i uppbyggnaden av en e-förvaltning. E-
arkiv är ett prioriterat projekt nationellt och samverkan framhålls som en viktig framgångsfaktor av 
SKL och E-delegationen. 

Växjö kommun presenterade förslag om en gemensam förstudie om e-arkiv på kommunchefsträffen i 
Växjö den 23 november 2012.  Kommunerna i Blekinge hade i gemensam skrivelse daterad 12 
november anmält intresse att delta i samverkan.  I december 2012 skickade Växjö kommun ut en 
inbjudan till gemensam förstudie. Under januari och februari 2013 undertecknade samtliga 
kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge en överenskommelse om att 
genomföra en gemensam förstudie.  

 Allmänt om slutrapporten och förstudien 2.1
Denna slutrapport beskriver förstudien och de erfarenheter som den gemensamma arbetsgruppen 
och kontaktpersonerna hos de olika deltagande organisationerna vill förmedla till kommande projekt.   

Arbetsgruppen har valt att skriva en utförlig rapport som också innehåller information från 
lägesrapporter och mötesanteckningar. Detta för att samla all information i ett dokument och på så 
sätt underlätta för kommande projekt och för dem som inte haft möjlighet att ta del av 
dokumentation fortlöpande under förstudien. Varje kapitel inleds med en sammanfattning. 
Förstudien har också tagit fram dokumentet Guide till handlingsalternativ. 

Förstudien hade som sin uppgift att ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt 
arbete med att införa e-arkiv. 
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 Beställare 2.2
Projektdirektivet godkändes av kommun-, region- och landstingsdirektörer genom undertecknande 
av den gemensamma överenskommelsen om att genomföra förstudien. Överenskommelsen blev 
upprättad den 5 mars 2013. 

Deltagande organisationer var: 

Alvesta kommun Tingsryds kommun 

Karlshamn kommun Älmhults kommun 

Karlskrona kommun Uppvidinge kommun 

Lessebo kommun Växjö kommun 

Ljungby kommun Landstinget Blekinge 

Olofströms kommun Landstinget Kronobergs län 

Markaryds kommun Regionförbundet Södra Småland 

Ronneby kommun Region Blekinge 

Sölvesborgs kommun  
 

 Projektperiod 2.3
Förstudien startade i januari 2013. Rapportering med förslag till handlingsalternativ för fortsatt 
arbete genomfördes under juni 2013. Förstudien avslutades i augusti 2013.  
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3 Måluppfyllelse 

 Projektidé och mål 3.1
Tanken med förstudien var att deltagande organisationer skulle få fördjupade kunskaper om vad det 
innebär och hur man kan gå till väga för att införa och förvalta e-arkiv på lång sikt. Målet var att 
genomföra grundläggande analyser och att ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för 
fortsatt arbete med e-arkiv, gemensamt eller i mindre grupperingar. 

För att förstudien inte skulle dra ut på tiden prioriterades att genomföra arbetet under utsatt tid. Om 
det kom upp frågor som krävde närmare utredning skulle de frågorna skjutas upp till nästa etapp. 
Förstudien avgränsades genom att förberedelser för att upphandla systemlösning inte ingick och det 
ingick inte heller att ta fram specifikationer för leveranser till e-arkiv.  

Förstudien skulle producera: 

 Övergripande målbild och modell för e-arkiv  
 Konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete  
 Ordlista 
 Verktygslåda för analyser, utvärdering och utbildning 

 
Den övergripande målbilden som formulerades är:  

Ett e-arkiv värt att lita på! E-arkiv definieras som en organisation som har till uppgift att 
bevara information digitalt för framtida generationer. E-arkivet uppfyller krav på säkerhet, 
pålitlighet och hållbarhet.  

Den övergripande modellen består i ett ramverk för att definiera och beskriva olika delar av 
arkivverksamheten. Under förstudien har arbetsgruppen tagit fram en Guide till handlingsalternativ 
med utgångspunkt från den övergripande målbilden och modellen. Som utgångspunkt för målbilden 
och de dokument som tagits fram har arbetsgruppen använt etablerade internationella standarder 
på arkivområdet. 

Deltagande organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i samband med 
utbildningar och arbetsträffar. Utkast i olika versioner har varit tillgängliga via den gemensamma 
arbetsytan på Växjö kommuns samarbetsportal.  

Utbildningsdokumentation och andra verktyg som används under förstudien har sammanställts i en 
verktygslåda som gjorts tillgänglig för deltagande organisationer.  
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 Ekonomi 3.2
Projektledare anställd av Växjö kommun finansierades gemensamt beräknat efter kommunstorlek. 
Landstingen jämställdes med den största kommunen i respektive län och regionförbundet med den 
minsta. Kostnaden för projektsamordning med 0.80 tjänst beräknades till 236 275 kr.  

Kostnader för utbildningar och möten hos Växjö kommun, det vill säga kostnader för lokal, 
utbildningsmaterial och fika, samt andra omkostnader i samband med förstudien var ca 25 000 kr.  

Deltagande organisation har själva stått för resor och omkostnader i samband med arbetsmöten och 
utbildningstillfällen. I de fall som aktiviteter ordnats hos Landstinget Kronoberg, Karlskrona kommun 
och Älmhults kommun har dessa organisationer stått för uppkomna kostnader. 
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4 Projektförlopp 
Under förstudien har arbetsgruppen planerat och genomfört: 

 Fyra utbildningstillfällen 
 Två workshopar 
 Två enkätundersökningar (nuläge deltagande organisationer och frågor till arkivfunktionärer) 

Den preliminära tidplanen som presenterades i projektplanen förändrades i huvudsak genom att 
arbetet med att identifiera nyttor och kostnader genomfördes senare under förstudien än planerat. 
Nulägesanalysen genomfördes också först under maj-juni istället för under mars-april. Detta på 
grund av att fler utbildningar genomfördes än vad som var tänkt från början. Det fanns också ett 
behov av att tydligt beskriva och definiera begreppet e-arkiv, liksom de angränsande områden som 
är en förutsättning för att kunna införa ett fungerande e-arkiv, innan några egentliga analyser kunde 
genomföras.  

Utbildningsbehovet underskattades under projektets inledning. Det innebar att det blev tätt mellan 
utbildningstillfällena och vissa svårigheter med att nå ut med information. Ytterligare en 
enkätundersökning påbörjades med frågor till organisationer som har e-arkiv i drift. Eftersom 
arbetsgruppen endast hann få svar från tre organisationer sköts sammanställningen upp till hösten. 

Inriktningen på förstudien har varit slutarkiv och långsiktigt digitalt bevarande av information som 
skapas och hanteras elektroniskt främst i olika typer av verksamhetssystem. Fråga ställdes till 
deltagande organisationer om att utöka inriktningen till att även omfatta verksamhetsnära arkiv, 
men det fanns inte tillräckligt stort intresse eller möjlighet att avsätta resurser för att hantera det 
inom ramen för förstudien.  

Under huvuddelen av förstudien hölls den övergripande tidplanen. Arbetet med att färdigställa 
slutrapport och bilagor drog ut på tiden. Tiden det tog att granska och korrekturläsa dokument 
underskattades. Enligt projektplanen skulle mer tid reserveras i samband med planerad delrapport i 
mars och slutrapport i juni. En risk som identifierats under förstudien var att det var mycket 
helgdagar och konkurrerande aktiviteter under senare delen av våren och försommaren. 
Semestrarna hade också påbörjats under den period då slutrapporten och bilagor skulle granskas. 
Förstudien redovisades ändå enligt plan eftersom resultaten i huvudsak var klara. 

Slutrapport med bilagor färdigställdes i augusti 2013 istället för juni. 
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5 Erfarenheter från förstudien 
Växjö kommun ansvarade för projektledning och den formella hanteringen av förstudien. Deltagande 
organisationer medverkade genom en gemensam arbetsgrupp och utsedda kontaktpersoner. 
Förutom uppstartsmötet genomfördes två avstämningsmöten då kontaktpersonerna hade möjlighet 
att delta, få del av information och diskutera förstudiens inriktning och resultat.  Arbetsgruppen hade 
avsatt tid för två heldagars arbetsmöten i månaden och ansvar för att bevaka olika områden 
fördelades inom gruppen. Deltagande organisationer uppmanades att bygga upp lokala 
referensgrupper för att sätta sig in i förstudien, erhålla kunskap, förankra och sprida den inom den 
egna organisationen.  

Utbildningsbehovet visade sig vara stort hos deltagande organisationer. Sammanlagt planerades och 
genomfördes fyra större utbildningar. 

En workshop genomfördes tillsammans med deltagare från framförallt Kalmar län för att identifiera 
hot och risker i samband med införande av e-arkiv. Genomgående handlade många risker om 
kunskap, organisering, rutiner och riktlinjer. Orsakerna handlade om brist på engagemang och 
avsaknad av personer med olika typer av specialistkompetens.  En annan workshop genomfördes för 
att diskutera frågor om upphandling och ekonomi som resulterade bland annat i preliminär kalkyl 
som diskussionsunderlag inför fortsatt arbete. Upphandling genom avrop från ramavtal med förnyad 
konkurrensutsättning blir som ett upphandlingsprojekt. En analys av SKI:s ramavtal för e-arkiv bör 
ingå i det fortsatta arbetet. Juridiska frågor togs upp i samband med träff med juristnätverket.  

Två enkätundersökningar genomfördes för att få en uppfattning om nuläget hos deltagande 
organisationer – en enkät riktades till kontaktpersonerna och en till personer som arbetar på de 
centrala arkivfunktionerna. Sammanställningen av enkäterna bekräftade bilden av att inriktningen 
hos deltagande organisationer alltjämt är traditionell hantering av arkiv på papper. Att notera är 
också att inte alla deltagande organisationer har någon ”arkivinstitution”, med utbildade arkivarier 
eller särskild budget för central arkivfunktion.  

Information har spridits via informationsbrev som skickats ut på e-post, en gemensam digital 
arbetsplats för arbetsgrupp och kontaktpersoner på Växjö kommuns samarbetsportal samt en 
webbsida för externt publicerad information på adressen http://www.vaxjo.se/e-arkiv.  

Avvikelser och förslag på ändrad inriktning har redovisats och hanterats i samband med möten för 
kontaktpersoner. Resultatet av förstudien har sammanställts i en slutrapport med bilagor som 
distribuerats i tryckt form. Material för utbildningar och fortsatt arbete med fördjupade analyser har 
samlats i en verktygslåda som har gjorts tillgänglig i digital form.  

Resultatet redovisades och förankrades under juni och juli. I Kronoberg på ett gemensamt möte med 
kommunchefer. Kommunerna i Blekinge har hanterat redovisningen var för sig.  
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 Organisation, roller och ansvarsfördelning 5.1
Förstudien har inte i sig inneburit några formella beslut. Beslut om fortsatt projekt fattas efter att 
förstudien redovisats. Förstudieorganisationen har därför varit informell och baserats på en 
arbetsgrupp, kontaktpersoner för deltagande organisationer samt olika intressent- och nätverks-
grupper (referensgrupper). Växjö kommun ansvarade för projektledning, det vill säga att samordna, 
kommunicera och leda förstudien. Förstudien har haft gemensamma resurser i form av en projekt-
ledare och en arbetsgrupp sammansatt av sju deltagare från de olika organisationerna. 

Förstudiens organisation beskrivs översiktligt i bilden nedan: 

 

5.1.1 Projektansvarig 
Projektansvarig ansvarade för att tillsätta resurser för att hantera projektledning samt formalia kring 
överenskommelsen mellan deltagande organisationer. Befogenheterna var att utse projektledare och 
godkänna deltagare i arbetsgruppen efter samråd med kontaktpersonerna. Projektansvarig för 
förstudien var Marianne Dalesjö, kanslichef på Växjö kommun.  

5.1.2 Projektledare 
Projektledaren ansvarade för att samordna, kommunicera och leda förstudien samt hantera 
projektarbetsplats på nätet. Till ansvarsområdet hörde också att hålla listan med kontaktpersoner 
uppdaterad och tillgänglig samt att dokumentera och sammanställa underlag för olika 
handlingsalternativ. Befogenheterna var att fördela uppgifter i arbetsgruppen inom överenskomna 
ramar för förstudien, tilldela behörigheter till projektarbetsplatsen och föreslå handlingsalternativ för 
fortsatt arbete. Projektledare för förstudien var Elin Jonsson, arkivarie på Växjö kommun.  

5.1.3 Arbetsgrupp 
Deltagare i arbetsgruppen hade ansvar för att delta i aktiviteter, läsa in material, genomföra analyser 
samt att granska och lämna synpunkter på utkast. Deltagarna i arbetsgruppen hade befogenhet att 
föreslå och lämna synpunkter på aktiviteter samt att godkänna förslag som projektledaren 
sammanställt. Deltagare i arbetsgruppen förväntades avsätta tre till fyra timmar i veckan för möten, 
inläsning och sammanställning av resultat. 

Växjö kommun

Projektansvarig

Gemensamma 
resurser

Projektledare

Arbetsgrupp

Deltagande 
organisation

Kontaktpersoner

Lokal 
referensgrupp
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arkivarier

Andra förstudier
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Deltagande organisationer hade möjlighet att utse deltagare i arbetsgruppen. I inbjudan gavs olika 
exempel på kompetenser som kunde ingå i gruppen: arkivarie, systemförvaltare, informations-
säkerhetsansvarig, it-säkerhetsansvarig eller arkitekt, utredare eller kanslisekreterare.  Resultatet 
blev att organisationerna anmälde sex arkivarier och en systemförvaltare att delta i arbetsgruppen.  

Deltagare i arbetsgruppen förutom projektledaren var: 

 Jonas Sjöberg, systemförvaltare, Alvesta kommun 
 Magdalena Nordin, kommunarkivarie, Karlskrona kommun 
 Anna-Lena Ljungberg, kommunarkivarie, Ljungby kommun 
 Josefina Anderson, kommunarkivarie, Markaryds kommun 
 Anders Karlsson, kommunarkivarie, Ronneby kommun 
 Emil Hagelbäck, arkivarie, Sölvesborgs kommun 
 Niclas Rosenbalck, kommunarkivarie, Älmhults kommun 

Arbetsgruppen träffades generellt sett måndagar varannan vecka för att arbeta med förstudien. 
Träffarna har dokumenterats och anteckningar finns åtkomliga via samarbetsportalen.  

Inom arbetsgruppen fördelades ansvar för att bevaka olika områden, framförallt baserat på intresse 
och kunskap. Jonas Sjöberg bevakade verksamhetens intressen och perspektiv, samt administrerade 
webbenkäten som skickades ut till arkivarier och andra arkivfunktionärer. Magdalena Nordin bidrog 
med utbildning och texter om tillsyn, dokumentstyrning och verksamhetsnära arkiv. Anna-Lena 
Ljungberg skrev texter om publik verksamhet och att tillgängliggöra arkiv. Josefina Andersson höll 
kontakt med Skåne Nordost och skrev texter om arkivutbildning till slutrapporten. Anders Karlsson 
bevakade aktiviteterna inom ENSAM-gruppen när det gäller uttag och mappning. Emil Hagelbäck höll 
kontakt med Kalmar län och deltog på möte i Kalmar. Niclas Rosenbalck tittade på frågor om juridik 
och samverkan samt skrev texter om digitalisering. 

5.1.4 Kontaktpersoner 
Varje deltagande organisation hade en kontaktperson utsedd. Kontaktpersonernas uppgift var att 
förankra och kommunicera förstudiens resultat inom den egna organisationen samt att bidra med 
information som underlag till förstudien. Kontaktpersonerna hade befogenhet att lämna synpunkter 
på förslag och hantera formella frågor i projektet. Kontaktpersonerna förväntades avsätta några 
timmar i månaden för att läsa igenom förslag och ta fram underlag till förstudien.  

Kontaktpersoner utsedda av respektive organisation: 

 Lasse Johansen, it-chef, Alvesta kommun 
 Elisabeth Arebark, kanslichef, Karlskrona kommun 
 Jens Odevall, administrativ chef, Karlshamns kommun 
 Bodil Askencrantz, kommunikatör, Lessebo kommun 
 Ronnie Wallin, kanslichef, Ljungby kommun 
 Bengt Nilsson, kommunchef, Markaryds kommun 
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 Anna-Karin Johansen, administrativ chef, Olofströms kommun 
 Leif Söderlund, kommunikationschef, Ronneby kommun  
 Kristin Forsberg Kemppainen, tf. kontorschef, Sölvesborgs kommun  
 Pia Steinbach Mastenstrand, informationschef, Tingsryds kommun 
 Niklas Jansson, it-chef, Uppvidinge kommun 
 Marianne Dalsjö, kanslichef, Växjö kommun 
 Mats Porsklev, kanslichef, Älmhults kommun 
 Ann-Katrin Axelsson, informationssäkerhetsstrateg, Landstinget Kronoberg 
 Helena Almtjärn, informationssäkerhetsstrateg, Landstinget Blekinge 
 Ingrid Ljungqvist, administrativ chef, Region Blekinge 
 Ulrika Gustafsson, administrativ chef, Regionförbundet Södra Småland 

Sammanlagt har tre möten genomförts där kontaktpersonerna haft möjlighet att delta. 
Uppstartsmötet den 15 januari genomfördes för att diskutera innehåll, förväntningar och formalia. 
Då hade ännu inte alla organisationer utsett kontaktpersoner. Ett avstämningsmöte genomfördes 
den 18 mars och ett arbetsmöte för kontaktpersoner den 13 maj. Flera av kontaktpersonerna valde 
också att delta vid olika aktiviteter och utbildningar. Hälften av kontaktpersonerna har deltagit 
mycket aktivt i förstudien, det vill säga har deltagit vid tre tillfällen eller fler. Ungefär en fjärdedel av 
kontaktpersoner har inte personligen deltagit vid något möte eller aktivitet. De har i förekommande 
fall sänt ersättare.  

5.1.5 Lokala referensgrupper 
Kontaktpersonerna uppmanades att knyta till sig en lokal referensgrupp som kunde fungera som 
förstudiens lokala utpost och stöd till kontaktpersonerna. De lokala referensgruppernas funktion var 
att sätta sig in i förstudien, erhålla kunskap, förankra och sprida den inom den egna organisationen. 
Ett dokument togs fram med rekommendationer för hur en lokal referensgrupp skulle kunna sättas 
samman (Lokal referensgrupp, version 0.1, 2012-02-13). Det lämnades öppet för deltagande 
organsation att organisera sin referensgrupp efter egna förutsättningar. Till exempel kontakt med 
personer som finns tillgängliga för att svara på frågor, en grupp som träffas regelbundet, eller en 
befintlig grupp som till exempel arbetar med e-förvaltningsfrågor. Kontaktpersonerna 
rekommenderades också att ta hjälp av befintliga lednings- eller nätverksgrupper inom 
organisationen för att sprida information, förankra förstudiens arbete eller lyfta olika frågor med 
anledning av förstudien. En lista med funktioner som kunde ha kompetens av betydelse för 
förstudien presenterades i dokumentet:  

 Ledningsfunktion, formella beslut, ekonomi, personal 
 Arkivfunktion, bevarande- och gallring, hantera beställningar, förteckna arkiv 
 It-funktion, utveckling, strategi, arkitektur, drift 
 Säkerhetsfunktion, it- och informationssäkerhet, beredskap 
 Dokumentstyrningsfunktion, registrering av handlingar, systemförvaltning, mallar, rutiner 

mm 
 Informatörsfunktion, webbteknik, intern och extern kommunikation 
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 Upphandlingsfunktion, upphandling av e-arkivsystem, krav på system som ska leverera till e-
arkiv 

 Juristfunktion, upphovsrätt, avtal, samverkan, behandling av personuppgifter, 
offentlighetsrätt 

Alla deltagande organisationer behövde inte ha kompetens inom alla områden, men det 
poängterades att det var en fördel om det fanns kompetens att tillgå inom olika områden totalt sett. 
Eftersom förstudien handlade mycket om att bygga upp kunskap rekommenderades 
kontaktpersonerna att hitta tvärfunktionella personer och grupper som tillsammans kan tänka ur ett 
helhetsperspektiv. Återrapporteringen från det lokala arbetet har varit sparsam, därför är det svårt 
att dra några slutsatser om hur det har fungerat.  

5.1.6 Övriga referensgrupper 
Arbetsgruppens medlemmar har fortlöpande stämt av frågor med olika nätverk och följt arbetet med 
förstudier i angränsande län. Deltagare från Kalmar län, Skåne Nordost och ITSAM har bjudits in till 
vissa aktiviteter och fungerat som referensgrupp.  

Valda delar av arbetsgruppen har deltagit vid arbetsmöten med nätverket E-arkiv syd för att utbyta 
erfarenheter. Nätverket har ett forum på webbplatsen http://arkivet.ning.com. Förutom 
kommunerna i Kronoberg och Blekinge deltar arkivarier från Skåne, Halland och Kalmar län. 
Nätverket har en arbetsgrupp som träffas för arbetsmöten i Hässleholm för erfarenhetsutbyte och 
gemensamt arbete. Nätverket ordnar också gemensamma informationsträffar. De olika kommunerna 
turas om att vara värd för träffarna. Exempel på gemensamma frågor är Ensam-gruppens arbete med 
analysdokument för uttag av databasbaserad information, projektet KLASSA (gemensam 
klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter), framtaganda av checklista för att utvärdera e-
arkiv (CheckARK) samt mall för arkivreglemente. Förslag till övergripande målbild och modell har 
redovisats och diskuterats i nätverket.  

 Förstudiemodell 5.2
Arbetet i förstudien har byggt vidare på erfarenheter från andra förstudier som genomförts i 
samverkan. Särskilt stor nytta har arbetsgruppen haft av resultatet från den förstudie som 
genomfördes av Skåne Nordväst under hösten 2012. Utgångspunkt för arbetet har varit angränsande 
projekt, goda exempel och vedertagna metoder och standarder.  

Alla organisationer som deltog i förstudien hade inte möjlighet att avsätta projektresurs för att delta i 
arbetsgruppen. För att kunna involvera samtliga organisationer i arbetet, var ambitionen att ta fram 
olika typer av verktyg som är enkla att använda i det fortsatta arbetet med att införa e-arkiv. 
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 Utbildningar och aktiviteter 5.3
Arbetsgruppen hanterade utbildning utifrån de behov som identifierades hos de deltagande 
organisationerna. Den ursprungliga planen var att lägga kortare utbildningstillfällen i samband med 
arbetsmöten. Utbildningsbehovet visade sig vara större än förväntat, så arbetsgruppen planerade 
och genomförde sammanlagt fyra större utbildningar.  

 Utbildning om arkivsystemet och studiebesök på Linnéuniversitetet den 16 april. 
 Snabbkurs om e-arkiv den 23 april med introduktion till olika områden som rör långsiktig 

informationsförvaltning.  
 Utbildning om att arkivera it-system, arkivets perspektiv den 29 april. 
 Utbildning om att arkivera it-system, verksamhetens perspektiv den 30 och 31 maj. 

Under förstudien genomfördes också två workshopar; om hot och risker samt om upphandling och 
ekonomi. Avstämning och förankring skedde i samband med två avstämningsträffar för 
kontaktpersoner. 

5.3.1 Avstämningsträff 18 mars 
Syftet med avstämningsträff för kontaktpersoner den 18 mars i Växjö var att stämma av arbetet med 
förstudien, fånga upp frågor och synpunkter från deltagande organisationer samt att diskturera 
fortsättningen. 

Före mötet hade en kort lägesrapport skickats ut via e-post. Lägesrapporten redovisades på 
avstämningsträffen.  På mötet deltog fem kontaktpersoner och två ersättare för kontaktpersoner 
samt arbetsgruppen. Förslag till övergripande modell och målbild presenterades. Däribland en 
definition av e-arkiv och e-arkivets förvaltning, en indelning av olika områden för arkivverksamheten 
(”arkivtjänster”) samt en modell för att visa flöde från att information skapas tills att den 
återanvänds. Flödet var tänkt att användas till den planerade workshopen om hot och risker. 
Förslaget diskuterades och det ledde till vissa förändringar i modellen. Planerade utbildningar och 
träffar presenterades på mötet. En lista över aktiviteter fanns i lägesrapporten och aktiviteterna hade 
publicerats på Växjö kommuns webbplats.  

Kommunikation och förankring disktuterades i grupper. Ett informationsbrev riktat till målgruppen 
chefer och politisk ledning efterfrågades. Önskemål framfördes också om en komprimerad 
presentation att använda för att sprida information i den egna organisationen. Eftersom få använde 
möjligheten att gå in på samarbetsytan föreslog deltagarna vid mötet att prova att länka in till 
arbetsytan i de mejl som skickades till kontaktpersoner istället för att bifoga filer. Det uttrycktes 
också förhoppning om att den planerade snabbkursen skulle göra det möjligt för deltagande 
organisationer att mer aktivt delta i förstudien. Då relativt få kontaktpersoner deltog på mötet 
diskuterades hur fler skulle engageras till nästa träff. Förslaget var att projektansvarig Marianne 
Dalesjö skulle formulera en kallelse tydligt adresserad till kontaktpersonerna. 

Ett förslag till lokala referensgrupper hos deltagande organisationer presenterades. Efter 
presentationen diskuterades förslaget i grupper. E-arkivet som en del av handlingsplanen till följd av 
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strategiska beslut att införa e-förvaltning lyftes fram. Ett tips var att driva e-arkiv i anslutning till 
ärende- och dokumenthanteringsprojekt. Vikten av att vara tydlig i förstudien med att e-arkiv är ett 
verksamhetsprojekt och inte primärt ett it-projekt poängterades. När det gällde de lokala 
referensgruppernas sammansättning rekommenderades en fast grupp med fem till sex personer. 
Samtidigt framfördes att inte alla deltagande organisationer kunde förväntas samla en sådan grupp 
och att alla inte behövde vara med från början utan kontaktpersonerna kunde plocka in dem som är 
berörda efter hand. Andra saker som lyftes fram som viktiga var att väcka intresse för förstudien 
genom att vara ute och prata i den egna organisationen och att belysa verksamhetens roll. Arkivering 
börjar med det som läggs in i systemen. 

Det som arbetsgruppen tänkte producera, förutom en slutrapport, presenterades. Det vill säga guide 
till handlingsalternativ, en enkel systemvärdering, ordlista, revidering av leveranshandledning, 
utbildningsmaterial och checklista för att utvärdera e-arkiv. Slutligen presenterades de utbildningar 
som arbetsgruppen planerade att genomföra under april och maj. 

Tid och datum för nästa möte bestämdes. Möjligheten att komplettera med att delta via webben 
skulle undersökas inför detta möte. Efter mötet sammanställdes anteckningar daterade den 2 april 
2013. Mötesanteckningarna och förslag till informationsbrev och kort presentation delades på 
samarbetsportalen.  

5.3.2 Juristnätverket 10 april 
I samband med en träff i Älmhult för juristnätverket i Kronoberg och Blekinge deltog Elin Jonsson och 
Niclas Rosenbalck. Under träffen presenterades förstudien. Deltagarna på nätverksträffen gick 
igenom förslag till texter och diskuterade frågor som arbetsgruppen sammanställt. Arbetsgruppen 
hade ett antal frågor som ställdes till deltagarna på mötet.  

Fråga Svar 
Betraktas alla delar av arkivverksamhet som 
en ”frivillig uppgift” som kommuner kan avtala 
om? 

Nej, det går inte att inte avtala bort ansvar för till 
exempel tillsyn. 

Räknas vissa arkivuppgifter som 
myndighetsutövning? 

Ja, till exempel menprövning i sekretessärende 

Jämställs regionförbunden med kommuner när 
det gäller samverkansformer? 

Ja.  

Arkivmyndighet – finns det begränsningar när 
det gäller vad för nämnd eller styrelse som 
kommunfullmäktige kan utse som 
arkivmyndighet? 

Nämnd eller styrelse hos en myndighet (inte till 
exempel ett privat företag). När arkivlagen kom 
utgick man troligtvis från en myndighet inom 
kommunen, eftersom det inte fanns möjlighet 
att samverka på samma sätt som idag).  

Hur fungerar det om till exempel ett 
kommunalförbund skapas och får frågor om 
digital förvaring av material från privata 
deponerade arkiv - kan kommunalförbundet 
sälja tjänster till exempel till föreningar? 

Det måste i så fall ingå i ändamålet med 
kommunalförbundet. 
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Deltagarna på träffen behövde titta närmare på om det finns några begränsningar när det gäller att 
till exempel utse ett gemensamt kommunalförbund till arkivmyndighet. Efter träffen skickades 
förslag till texter och frågorna som ställts ut till juristnätverket via e-post. Ann Åstrand, Karlshamns 
kommun, och Anna Widströmer, Växjö kommun, återkopplade med svar på frågor och synpunkter på 
texterna som handlade om organisation och juridik. 

5.3.3 Arkivsystemet och studiebesök på Linnéuniversitetet 16 april 
Syftet med utbildningsdagen var att visa ett e-arkiv i drift och förklara de olika delarna för att bygga 
upp en organisation och en teknisk lösning för långsiktigt bevarande. Målgruppen var förstudiens 
arbetsgrupp, och personer hos deltagande kommuner som arbetar med strategisk is/it-utveckling. 
Det var 17 deltagare från nio olika organisationer på utbildningen.  Av de deltagande arbetade tio 
med arkiv och fyra med it, resterande arbetade med informationssäkerhet, utredning eller 
administrativ ledning. Utbildningen hölls en heldag på Linnéuniversitetet.  

En presentation hade tagits fram för att visa de olika funktionerna i ett arkivsystem i enlighet med 
modellen OAIS (Open Archival Information System)1. Tomas Holmström, chefsarkivarie på 
Linnéuniversitetet, berättade om projektet med att införa System Långtidslagring (SYLL) och om 
systemet som sådant som utvecklats gemensamt av de högskolor som deltagit i projektet. Slutligen 
delades förslag till texter ut som handlade om arkivsystemet. I fyra olika grupper läste deltagarna 
igenom utkastet och diskuterade förslag till handlingsalternativ.  

Önskemål framfördes om att förstudien skulle ta fram ett översiktligt utbildningsdokument – 
presentation med bilder och anteckningar. Önskemål framfördes också om att arbetsgruppen skulle 
lägga till konkreta exempel i guiden för att göra det lättare att förstå texten. Till exempel om 
hantering av löneadministrativ information, som alla organisationer har.  

Nedanstående förslag till konkreta handlingsalternativ nämndes: 

 Inventering av gemensamma it-system, identifiera system med information som ska bevaras 
 Undersöka gemensam organisation för drift av e-arkiv 
 Arbetsgrupper inom olika områden/informationstyper (ekonomi, personal, 

elevadministration etc.) 
 Utreda möjlighet ansluta till befintlig arkivorganisation 
 Förändrade arbetssätt kommer att kräva mycket av organisationerna och för slutanvändarna. 

Aktiviteter för att hantera detta.  
 Titta på möjlig systemförvaltningsmodell (exempel från e-arkiv i drift som t.ex. R7) 

Efter utbildningen skickades reviderade förslag till texter ut till deltagarna tillsammans med 
anteckningar. All dokumentation från utbildningen och dokumentation av SYLL har delats på 
samarbetsportalen.  

  

                                                            
1 En beskrivning av OAIS-modellen finns i Guide till handlingsalternativ.  
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5.3.4 Snabbkurs e-arkiv 23 april  
Syftet med snabbkursen var att erbjuda en snabb introduktion till olika områden som rör långsiktig 
informationsförvaltning för att få en gemensam kunskapsbas. Specialister från deltagande 
organisationer berättade om sitt arbete. Målgruppen var de lokala referensgrupperna. Utbildning 
hölls en heldag på Stadsbiblioteket i Växjö.  

På snabbkursen deltog 81 personer från 23 olika organisationer. Förutom från de organisationer som 
deltog i förstudien hade särskild inbjudan gått ut till intresserade i Kalmar län, Skåne Nordost och 
kommunalförbundet ITSAM som förstudien haft samarbete med.  

En översiktlig sammanställning redovisas i figuren nedan: 

 

Föreläsare som bjudits in till snabbkursen var: 

 Anna Widströmer, kommunjurist, Växjö kommun 
 Magdalena Nordin, kommunarkivarie, Karlskrona kommun 
 Ann-Katrin Axelsson, informationssäkerhetsstrateg, Landstinget Kronoberg 
 Elin Jonsson, arkivarie, Växjö kommun 
 Lasse Johansen, it-chef, Alvesta kommun 
 Jessika Svedberg, projektledare, Växjö kommun 

Presentationerna användes som underlag för texterna i Guiden till handlingsalternativ som tagits 
fram.  

Dokumentation från kursen har deltats på samarbetsportalen och publicerats på nätet via adressen 
www.vaxjo.se/e-arkiv. Ett meddelande skickades ut till samtliga deltagare när dokumentationen var 
publicerad. Det tog längre tid än planerat att få ut dokumentationen på grund av att det behövdes 
tillstånd från föredragshållarna. Dessutom tog arbetet med att lägga ut dokumentationen på webben 
en del tid.  

  

Administrativ personal och handläggare inom olika verksamheter

Arkivarier och arkivassistenter

It inom olika områden, projektledare och systemförvaltare

Verksamhets- eller administrativa chefer

Informationssäkerhet och beredskap

Övriga (ekonomi, systemförvaltning, bibliotek, upphandling eller
juridik)
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5.3.5 Att arkivera it-system – arkivets perspektiv 29 april 
Syftet med utbildningsdagen var att få en gemensam grundläggande förståelse för information i it-
system och en metod för att arkivera data från databaser. Utbildningen utgick från arkivets 
perspektiv och var förberedande inför utbildningarna i maj.   

Utbildningen hölls i datasal i kommunhuset i Växjö. Förstudiens arbetsgrupp tillsammans med tre 
andra arkivarier eller arkivansvariga deltog. Ett utbildningsmaterial hade tagits fram för att gå igenom 
grunderna i märkspråket XML, leveransspecifikationer och XML-scheman för att kontrollera att ett 
dokument uppfyller krav i specifikationen. Deltagarna hade möjlighet att själva testa att redigera 
dokument i XML-editor. Det blev inte så mycket tid för att testa som planerat på grund av att det var 
lite snålt med tid i programmet och att deltagarna hade varierande grad av datorvana.  

Grupparbete genomfördes kring olika aspekter när det gäller leverans av information till slutarkiv. 
Tre grupper tittade på tre olika saker:  

 Utkast till leveranshandledning som höll på att tas fram inom ramen för riksarkivets projekt 
eARD. 

 Utkast till texter om leverans av information.  
 Utkast till generella krav på långsiktigt bevarande som behöver ställas när 

verksamhetssystem upphandlas.  

Dokumentation från kursen har delats på samarbetsportalen. 

5.3.6 Hot och risker 
Den 20 maj genomfördes en workshop om hot och risker på landstingets kansli i Växjö. Ann-Katrin 
Axelsson, informationssäkerhetsstrateg på landstinget Kronoberg och Elin Jonsson planerade och 
genomförde workshopen.  

Målgruppen var specialister inom olika områden som informationssäkerhet, säkerhet och beredskap, 
it-säkerhet, it-strategi och arkitektur, informationssystem, juridik, arkiv med flera. Även deltagare 
från Kalmar län, Skåne Nordost och kommunalförbundet ITSAM var inbjudna att delta. Bakgrunden 
till det var en bedömning att det skulle vara svårt att få ihop tillräckligt många specialister för att 
kunna genomföra en workshop endast med Kronoberg och Blekinge som bas. Sammanlagt var det 30 
deltagare på workshopen. Åtta deltagare från Kalmar län, två deltagare från ITSAM, sex deltagare 
från förstudiens arbetsgrupp samt tolv övriga deltagare från Kronoberg och Blekinge. Det var en bred 
representation under dagen med personer med erfarenhet och kunskaper inom olika områden. Såväl 
administratörer och handläggare som projektledare, strategiskt ansvariga och chefer fanns 
representerade. 
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Eftersom gruppen som deltog vid workshopen även har fungerat som en referensgrupp räknas 
deltagarna, förutom arbetsgruppen och arrangörer, upp här. Personer som inte kunde delta, men 
som har tagit del av underlag, inom parantes: 

 Anders Danielsson, informationssäkerhetschef, Karlskrona kommun 
 Anders Wikander, beredskapssamordnare, Uppvidinge kommun 
 Anki Heimonen, arkivarie, ITSAM 
 Anna Widströmer, kommunjurist, Växjö kommun 
 Bo Tenland, säkerhetschef, Växjö kommun 
 (Camilla Thure, utvecklingsstrateg, Lessebo kommun) 
 Carl-Johan Ekelund, IT-säkerhetsansvarig, landstinget Kalmar 
 (Conny Forsberg, projektansvarig ITSAM) 
 Elin Adén, arkivarie, landstinget Kalmar 
 Eva Nilsson, utvecklingsledare, Oskarshamns kommun 
 Gunilla Dicksson, informationssäkerhetsansvarig, Landstinget Kalmar 
 (Helena Almtjärn, informationssäkerhetsstrateg, Landstinget Blekinge) 
 Ida Boman, beredskapshandläggare, Karlskrona kommun 
 Jessika Svedberg, projektledare, Växjö kommun 
 Joakim Fryklynd, it-ansvarig skolan, Sölvesborgs kommun 
 Kerstin Johansson, arkivarie, Växjö kommun 
 Magnus Garp, it-strateg, Kalmar kommun 
 Marcus Holmqvist, kris- och säkerhetssamordnare, Älmhults kommun 
 Margareta Larsson, kommunsekreterare, Markaryds kommun 
 (Marie Johansson, arkivarie, Kalmar kommun) 
 Mattias Blåman, informationssäkerhetsansvarig, Växjö kommun 
 Pia Carlsson, it-samordnare, Sölvesborgs kommun 
 Rickard Duncranz, säkerhetsansvarig, ITSAM 
 Solveig Kööhler, it-tekniker, Borgholms kommun 
 Stephen Dorch, informationssäkerhetssamordnare, Regionförbundet Kalmar län 
 Thomas Gren, stadsarkivarie, Oskarshamns kommun 
 Tomas Karlsson, it-chef, Oskarshamns kommun 
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Deltagarna delades in i sex grupper med 4-5 deltagare i varje grupp. Grupperna var blandade när det 
gällde yrkeskompetens, geografisk spridning samt landsting/kommun. Tre scenarion hade tagits fram 
för analysen. Syftet med scenariona var att undersöka om det finns generella hot och risker, eller om 
vissa risker bara identifieras i ett enstaka scenario. Det var två grupper som utgick från samma 
scenario. De tre olika scenariona redovisas i tabellen nedan:  

Scenario 1: 
Mellanstora landstinget 

Scenario 2: 
Lilla kommunen 

Scenario 3: 
Ganska stora kommunen 

Flerårig erfarenhet av datorise-
rade system 

Egen driftsorganisation 

Pappershandlingar skannade 
och gallrade 

Behov av nytt system för 
vårdinformation 

Samtidigt ska en vårdcentral 
privatiseras 

Egen upphandling av produkt 

Arkivarie på landstingsarkivet 
sköter depåverksamhet 

Föråldrat datoriserat diarium 
som är lokalt installerat och 
aktsystem för pappershand-
lingar 

Ingen egen driftsorganisation 

Vill digitalisera sammanträden 
och handläggning 

Avropa lösning och driftstjäns-
ter från ramavtal 

Även systemstöd för e-arkiv 
som tjänst 

Centralarkivet sköts av 
vaktmästeriet 

En stor mängd systemlösningar 
(kommersiella produkter och 
egenutvecklade) 

Flera används bara för åtkomst 
till information 

Egen driftsorganisation 

Kommunen vill konsolidera sin 
systemplattform 

Strategiskt val att använda öp-
pen källkod 

Datorintresserad arkivarie som 
tar emot digitala leveranser på 
CD-skivor/motsvarande 

 

Elin inledde med att berätta kort om förstudien och om ett tänkt flöde från att information skapas till 
att den hanteras i arkivet. Ann-Katrin berättade därefter om matrisen, som skickats ut i förväg, och 
där hot och risker skulle skrivas in och viktas utifrån sannolikhet och konsekvens.  

 

Bilden visar matrisen som grupperna använde för att notera identifierade risker 
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Varje steg i flödet presenterades därefter. Flödet redovisas i figuren nedan.  

 

Grupperna fick diskutera och sammanställa sina hot och risker under cirka 20 minuter per pass. 
Totalt sett var det åtta pass, varav hälften på förmiddagen och hälften på eftermiddagen. Varje grupp 
skrev in sina hot och risker i matrisen och viktade från 1-3 efter hur sannolikt det var att det skulle 
inträffa, och från 1-3 hur stora konsekvenserna skulle bli om det inträffade.  

Slutligen redovisade grupperna sina största hot och risker. Gruppen tillfrågades om vad de tyckte om 
upplägget. Det var ett bra upplägg, med möjlighet att ta del av olika perspektiv. Det var ett högt 
tempo, vilket innebar att det inte blev så mycket djup i analyserna. Totalt sett så var uppfattningen 
att det skulle gå att få ut ett tillräckligt bra resultat. Grupperna skickade in de ifyllda formulären som 
sammanställdes i ett dokument. 

Riskerna som identifierats i de olika grupperna liknar varandra i stor utsträckning. Generellt kan man 
säga att i scenario ett (mellanstora landstinget) överväger riskerna när det gäller informations-
säkerhet relaterat till behörigheter och missbruk av åtkomst. Även problem när det gäller 
samordning, utbildning och övergång till nytt system är tydligt. Brist på kompetent personal, 
leverantörsberoende och oförutsedda kostnader är tydliga i scenario två (lilla kommunen). I scenario 

1 Informations-
kartläggning

2 Kravställa 
verksamhetssystem

3 Införa 
verksamhetssystem

4 Förvalta 
verksamhetssystem

5 Avställa 
information från 

verksamhetssystem

6 Mappa mot 
arkivspecifikation 

och paketera

7 Ta emot, packa 
upp och tillföra 

slutarkiv

8 Återanvända 
information från 

slutarkiv 
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tre (mellanstora kommunen) framträder riskerna när det gäller datahantering, dokumentation och 
kunskap om de olika lösningarna.  

De största riskerna (hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser) oavsett scenario sammanfattas 
nedan:  

Steg i flödet Vad händer? Varför? 
Informationskartläggning Risken att ingen kartläggning 

genomförs, eller att underlaget är 
ofullständigt, 

på grund av att arbetet inte 
prioriteras eller att det saknas en 
gemensam arbetsmetod 
och/eller tillräcklig kompetens. 

Kravställa 
verksamhetssystem 

Risken att bristfälliga krav ställs som 
leder till att systemen inte uppfyller 
standarder eller specifikationer 
(som till exempel de förvaltnings-
gemensamma specifikationerna 
FGS), 

på grund av att beställar-
kompetens saknas. 

Införa verksamhetssystem Risken att behörigheter inte är rätt 
satta, 
 
 
Risken att organisationen inte 
arbetar på ett enhetligt sätt,  
 
 
 
Risken att konvertering inte 
fungerar, 

på grund av okunskap om 
systemet och om 
gränsdragningar  
 
på grund av att man inte insett 
att detta arbete behöver ske 
internt utan tror att det ingår i 
köpet  
 
på grund av otillräckliga system 

Förvalta 
verksamhetssystem 

Risken att systemförvaltningen är 
bristfällig (uppgifter hamnar mellan 
stolarna), 

på grund av att det saknas en 
bra modell för arbetet. 

Avställa information från 
verksamhetssystem 

Risken att det inte finns avtal som 
möjliggör avställning 
 
 
 
Risken att krypterade och/eller 
lösenordsskyddad information inte 
kan avställas  
 
Risken att det blir svårigheter med 
avställningen 

på grund av att det inte ingått i 
upphandlingen/avtalstecknandet 
(oklara ägarförhållanden när det 
gäller data).  
 
på grund av att man inte tagit 
upp hantering av nycklar med 
mera i upphandlingsunderlaget.  
 
på grund av att det saknats 
kompetens för att kravställa 
detta. 

Mappa mot arkiv-
specifikation och paketera 

Risken att tvist uppstår inom 
organisationen om 
ansvarsförhållanden gällande 
uppgifter och kostnader, 

på grund av att det inte har 
tydliggjorts eller diskuterats 
tidigare.  
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Risken att man hela tiden måste 
kompletteringsköpa tjänster, 

 
på grund av att man inte sett 
behovet. 

Ta emot packa upp och 
tillföra slutarkiv: 

Risken att ingen packar upp 
leveranspaketen 

på grund av orimligt ansvar 
eftersom utbildning saknas.  

Återanvända information 
från slutarkiv 

Risken att känslig information 
tillgängliggörs felaktigt,  
 
Risken att informationen inte blir 
sökbar, 

på grund av brister i 
klassningssystemet.  

på grund av att metadata inte 
registrerats på rätt sätt. 

 

Genomgående handlade många risker om kunskap, organisering, rutiner och riktlinjer. Orsakerna 
handlade om brist på engagemang och avsaknad av personer med olika typer av specialistkompetens. 
Deltagarna konstaterade att det tar tid, kostar pengar och kräver kompetens att komma igenom hela 
processen. 

Efter workshopen skickades ett utkast till Guide till handlingsalternativ ut till deltagarna tillsammans 
med sammanställning och utkast till analys. Dokumentationen och material från workshopen har 
delats på samarbetsportalen och skickats ut till deltagare via e-post. Anki Heimonen, arkivarie på 
ITSAM, har återkopplat med synpunkter på utkast till guide för handlingsalternativ. 

5.3.7 Arbetsmöte för kontaktpersoner 13 maj 
Den andra lägesrapporten presenterades på arbetsmöte för kontaktpersoner den 13 maj. 
Lägesrapport och presentation hade gjorts tillgängliga via samarbetsportalen. Det var 11 
kontaktpersoner som deltog på träffen tillsammans med arbetsgruppen. Det vill säga en bättre 
uppslutning än vid avstämningsträffen den 18 mars. 

På träffen informerades om den enkät som skickats ut till kontaktpersonerna med frågor om bland 
annat arkivorganisation och styrande dokument för informationshantering. Det informerades också 
om läget när det gällde texter till slutrapporten och de bilagor som skulle produceras. Deltagarna på 
arbetsmöetet informerades om att det var upp till varje kontaktperson att avgöra hur materialet 
skulle spridas och vilket arbete som skulle läggas ner på att gå igenom texterna. Kontaktpersonerna 
rekommenderades att utse åtminstone någon från varje organisation läser igenom materialet. Om en 
lokal referensgrupp skapats rekommenderades kontaktpersonerna att sammankalla den för att gå 
igenom materialet. 

På mötet diskuterades hur förstudien dittills hade upplevts: vad hade fungerat bra, vad fungerade 
mindre bra och saker att tänka på till nästa projekt. Sammanställningen användes som underlag till 
slutrapporten.  
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Några idéer till fortsatt arbete presenterades. Vid mötet framfördes en del synpunkter: 

 Ett gemensamt projekt är en naturlig fortsättning. 
 Avgränsa och vara tydlig om vad som omfattas av nästa steg – från planeringsfas till 

genomförande. 
 Börja med att titta på samarbetsplattformen. 
 Få fram en kalkyl för vad det kostar, med alternativkostnader för vad det innebär att inte gå 

vidare. 
 En färdplan med tydlig inriktning och mål med samarbetet.  
 Fortsätta arbeta etappvis med avgränsade delprojekt. 
 Beskriva vad som krävs för att komma framåt i önskad takt.  

Arbetsgruppen skulle parallellt med att förstudien avslutades ta fram ett förslag till fortsättning. 
Anteckningar sammanställdes och skickades ut till kontaktpersonerna den 14 maj. Den första 
projektskissen som diskussionsunderlag inför fortsatt projekt skickades ut den 29 maj.  

5.3.8 Att arkivera it- system – verksamhetens perspektiv 30 eller 31 maj 
Syftet med utbildningsdagen var att få en gemensam grundläggande förståelse för information i it-
system och en metod för att arkivera data från databaser. Utbildningstillfället var en pilotutbildning 
för att testa ett utbildningspaket. Målgruppen var systemförvaltare, systemadministratörer och 
systemtekniker som arbetar med ärende- och dokumenthanteringssystem eller personalsystem. 
Anledningen till detta var att det fanns publicerade versioner av Förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS) att arbeta vidare med för dessa leveranstyper. Tekniskt kunnande beskrevs i 
inbjudan som en fördel men inte ett krav och olika erfarenheter och kompetenser både från 
verksamhet och it efterfrågades.  

Ena kursdagen hölls i Växjö 30 maj och den andra i Karlskrona 31 maj. Utbildningarna hölls i datasal. 
På utbildningen i Växjö deltog huvudsakligen systemförvaltare med verksamhetsbakgrund. Fem för 
ärende- och dokumenthanteringssystem och en för personalsystem. Utöver det deltog en 
projektledare med systemvetenskaplig bakgrund. På utbildningen i Karlskrona var gruppen mer 
blandad. Fyra systemförvaltare för ärendehanteringssystem med olika bakgrunder, en administrativ 
chef, en it-samordnare, tre arkivarier samt en arkivassistent med tidigare kunskap om 
programmering. 

Magdalena Nordin, kommunarkivarie Karlskrona kommun, höll i den inledande presentationen av 
förstudien och informationspass om erfarenheter från enkät genomförd av nätverket E-arkiv syds 
arbetsgrupp. Olivia Simson, arkivarie Karlskrona kommun höll i informationspass om projekt för att 
hantera uttag och mappning av databasbaserad information inom ramen för nätverket ENSAM (e-
arkiv i samverkan). När utbildningen planerades i februari trodde vi att dessa aktiviteter skulle ha 
hunnit längre, men Magdalena och Olivia berättade ändå om sina erfarenheter från arbetet med att 
få fram uttag i systemoberoende format, åtkomst till systemdokumentation och arbetet med 
mappning mot leveransspecifikation. Elin Jonsson höll i en grundläggande utbildning om märkspråket 
XML, leveransspecifikationer och XML schema för att kontrollera att ett dokument uppfyller krav i 
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specifikationen. Praktiska övningar i XML och XML schema var en del av utbildningen, efter samma 
modell som utbildningen 29 april. Mer tid hade avsatts för egna tester. Syftet med övningarna var att 
få en grundläggande förståelse för FGS:erna 

Jonas Sjöberg, systemförvaltare Alvesta kommun, hjälpte till med installationer, avinstallationer och 
hjälp till deltagarna i datasalen i Växjö. I Karlskrona hade it-avdelningen förberett med installation av 
programvaran som skulle användas. Det senare var att föredra, särskilt om det är deltagare som inte 
är vana vid att göra egna installationer. Det är bra att se till att ha personer som går runt bland 
deltagarna i datasalen och hjälper till. Detta för att alla ska hinna få hjälp under utbildningen.  

Före utbildningen hade deltagarna instruerats att skaffa en utvärderingslicens för Oxygen XML editor. 
Den som redan använde en XML-editor kunde ta med egen dator.  Oxygen valdes eftersom det var 
möjligt att skaffa utvärderingslicens för den som ville testa själv, och för att XML-editorn är strikt när 
det gäller validering mot XML schema. Det finns flera olika alternativa XML-editorer och läsare. Det 
är en fördel att använda en kvalificerad XML-editor vid utbildning, eftersom de som så småningom 
kommer att arbeta med projekt för att hantera leveranser behöver använda den här typen av verktyg 
för att kunna genomföra oberoende kontroller. Under utbildningen stod det klart att de som hade 
tidigare erfarenheter av att arbeta med till exempel html eller programmering hade stor fördel 
framför deltagare som endast hade erfarenhet av att administrera verksamhetssystem. Ingen av 
deltagarna kunde XML sedan tidigare. Totalt sett var det endast ett fåtal deltagare som kunde ta till 
sig utbildningen på ett sådant sätt att de direkt kunde gå vidare på egen hand, testa och titta vidare 
på FGS:erna. För att säkerställa beställarkompetens när det gäller arkiveringsverktyg och hantering 
av leveranser av information till e-arkiv är det viktigt att identifiera om det finns personer inom 
organisationerna som kan hantera detta, eller om man kommer att behöva anlita extern kompetens.  

På utbildningsdagen i Växjö framkom att leverantörer för ärendehanteringssystem i högre 
utsträckning har anammat arbetet med de förvaltningsgemensamma specifikationerna och 
långsiktigt bevarande. Frågan var inte lika aktuell när det gäller personalsystem där aktuella frågor 
snarare rörde sig kring digitalisering av analoga personalakter. Gruppen diskuterade i vilket forum 
det var lämpligt att utbilda kring kravställning när det gäller långsiktigt bevarande när it-system ska 
upphandlas. Det visade sig att det var skillnad mellan olika organisationer när det gällde hur mycket 
av kravställningen vid upphandling som hanterades i verksamheten och hur mycket som sköttes av 
upphandlingsavdelningarna.  

Erfarenheten från utbildningen i Växjö 30 maj var att syftet med utbildningen var otydligt för 
deltagarna. Vi började med övningarna i XML och avslutade med informationspassen. På förslag från 
deltagarna ändrades därför dagordningen enligt följande:  

 Introduktion om förstudien e-arkiv Kronoberg och Blekinge 
 Information om E-arkiv syds enkät och erfarenheter från Karlskrona kommun med att få till 

ett uttag från ärendehanteringssystem. 
 Information och presentation av ENSAM uttag och erfarenheter av att arbeta med mappning 

i en kommun jämfört med de större institutioner som deltagit i projektet.   
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 Utbildning om grunderna när det gäller XML och FGS:er. 
 Efter lunchen praktiska övningar med XML och XML schema 
 Några tips när det gäller att ställa krav på långsiktigt bevarande 

Det fungerade bättre och deltagarna var med på från början vad de kunde förvänta sig. Deltagarna 
var också mer blandade på utbildningen i Karlskrona än under utbildningen i Växjö. Uppfattningen 
var att utbildningen gav en insikt i hur FGS:erna fungerar och hur det praktiskt går till att arkivera 
databasbaserad information.  

Under utbildningen i Karlskrona var vi mer noggranna med att poängtera att den som arbetar med 
att hantera leveranser inte kommer att skriva XML-dokument, utan att det är olika programvaror 
som genererar XML-dokumenten som ska bevaras. Det som kommer att behöva göras är att anpassa 
(eller beställa anpassning av) leveransspecifikationer och XML-scheman som behöver vara striktare 
än FGS:ernas minsta möjliga nivå. Även funktioner för att validera leveranser i tekniska lösningar för 
e-arkiv kräver troligtvis grundläggande kunskap om XML, XML-schema och validering för att förstå till 
exempel felmeddelanden och loggar. Från utbildningen i Karlskrona fick vi med oss tipset att 
instruera deltagarna att spara en kopia av sitt eget XML-schema för att kunna gå tillbaka till det 
ursprungliga dokumentet och titta. Utbildningsmaterialet behöver kompletteras med övning som 
visar att namnen på element och attribut i XML känner skillnad på små och stora bokstäver.  

Usb-minne med utbildningsmaterial delades ut. Utbildningsmaterialet bestod av presentationerna, 
enkla övningar med leveransspecifikation, XML-dokument och XML schema, samt exempel på FGS 
för paket, personal och ärendehantering. Utbildningsmaterialet har delats på samarbetsportalen. För 
den som önskade veta mer rekommenderades boken XML – begreppen och tekniken av Gustaf 
Liljegren (Studentlitteratur AB). 

5.3.9 Workshop om upphandling och ekonomi 
Den 5 juni genomfördes en workshop om upphandling och ekonomi hos Växjö kommun. På 
Workshopen deltog förutom arbetsguppen:  

 Helene Blomqvist, upphandlare, Växjö kommun 
 Helena Cedergren, ekonom, Karlskrona kommun 
 Mikael Andersson, upphandlare Karlskrona kommun 
 Eva Braunstein, ekonom, Markaryds kommun 
 Almira Mahmutbegovic, upphandlare, Markaryds kommun 

Förstudien presenterades kortfattat. Därefter presenterades det som arbetsgruppen kommit fram till 
när det gällde upphandling och ekonomi. Arbetsgruppen hade tagit fram en preliminär kalkyl för vilka 
kostnader som skulle kunna uppstå med utgångspunkt från scenariot att många deltagande 
organisationer kommer att välja att bygga upp någon form av gemensam organisation för e-arkiv. 
Utgångspunkten var också att införandet skulle ske i hög takt. Deltagarna på workshopen ansåg att 
arbetsgruppen fått med ganska många av de kostnader som man kan förvänta sig.  
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Det är svårt att ge mer exakta siffror innan man kommit överens om vad som ska göras. Många 
kostnader är också osäkra eftersom det bland annat beror på resultatet av SKI:s upphandling, vilken 
driftsform som väljs, hur mycket som blir licenser och hur mycket som blir utvecklingskostnader med 
mera. Sammanställningen redovisas i tabellen nedan:2   

Scenario: många deltagande organisationer kommer att välja att bygga upp någon form av 
gemensam organisation för e-arkiv. 

Projekt år 1 Upphandling år 2 Förvaltning år 3

Projektledare/verksamhetsutvecklare 700 000 700 000 700 000
Arkivexpert 500 000 500 000 
Projektadministratör 400 000 400 000 400 000
Upphandlare (50 %) 250 000 
Arkivchef  800 000
Arkivarie bevarandeplanering  500 000
"IT-arkivarie"/utvecklare/it-specialist  500 000
Tillsynsarkivarie  500 000
Hyra och kontorsutrustning  1 500 000
Genomföra utbildning och träffar 100 000 100 000 50 000
Delta konferens 50 000 50 000 20 000
Mjukvara/support och underhåll 10 000 1 500 000 2 000 000
SLA teknisk drift   500 000
Projektplats 20 000 20 000 20 000
Leveransprojekt/utveckling  1 000 000
Konsulter 50 000 250 000 500 000

Summa: 1 830 000 3 770 000 8 992 016

Projekt år innebär i scenariot avgränsning av område, organisering och förberedelser. År 2 handlar 
det om att formulera krav och upphandla systemstöd. År 3 införs systemet och förvaltnings-
organisationen. 

Med utgångspunkt från de preliminära beräkningarna gjordes en fördelning av kostnaderna baserat 
på att samtliga organisationer deltar och att kostnaderna fördelas efter kommunstorlek (beräknad 
efter antalet kommuninvånare och där landstinget jämförs med största och regionförbunden med 
minsta kommun i respektive län).  

Observera att det finns ett stort antal faktorer som kan komma att förändra summan: verkliga 
kostnader beräknade efter att planerna konkretiserats, antalet organisationer som deltar samt vilken 
fördelningsmodell som kommer att användas. Det kan också vara så att organisationen redan har 
vissa resurser så att inte hela summan blir nya pengar.  

                                                            
2 De preliminära beräkningarna för hösten 2013 finns inte med i tabellen i slutrapporten. Kalkylen inför hösten 
redovisas i inbjudan till fördjupad förstudie. Hela materialet finns i presentationen från workshopen.  
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Siffrorna ska endast ses som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för bättre underbyggda 
beräkningar.  

   Våren 
2013 

Hösten 
2013 

Projekt  
år 1 

Upphandling 
år 2 

 Drift  
år 3 

Totalt 

Organisation Inv.  Andel Summa Summa Summa Summa Summa Summa 

Alvesta kommun 18 927 0,04 9 038 12 797 68 878 141 897 338 445 571 055 

Karlshamns kommun 31 131 0,06 14 865 21 049 113 291 233 391 556 672 939 267 

Karlskrona kommun 64 000 0,13 30 560 43 272 232 906 479 812 1 144 423 1 930 972 

Lessebo kommun 8 045 0,02 3 841 5 439 29 277 60 314 143 858 242 729 

Ljungby kommun 27 447 0,05 13 106 18 558 99 884 205 772 490 796 828 116 

Markaryds kommun 9 510 0,02 4 541 6 430 34 608 71 297 170 054 286 930 

Olofströms kommun 12 880 0,03 13 273 8 709 46 872 96 562 230 315 395 731 

Ronneby kommun 27 796 0,06 13 045 18 794 101 154 208 388 497 037 838 418 

Sölvesborgs kommun 16 863 0,03 8 052 11 402 61 367 126 423 301 538 508 781 

Tingsryds kommun 12 168 0,02 5 810 8 227 44 281 91 224 217 583 367 126 

Uppvidinge kommun 9 277 0,02 4 430 6 272 33 760 69 550 165 888 279 901 

Växjö kommun 84 510 0,17 40 353 57 140 307 545 633 576 1 511 175 2 549 788 

Älmhults kommun 15 710 0,03 7 501 10 622 57 171 117 779 280 920 473 993 

Landstinget Kronoberg 84 510 0,17 40 353 57 140 307 545 633 576 1 511 175 2 549 788 

RFSS 8 045 0,02 3 841 5 439 29 277 60 314 143 858 242 729 

Regionförb. Blekinge 8 045 0,02 3 841 5 439 29 277 60 314 143 858 242 729 

Landstinget Blekinge 64 000 0,13 30 560 43 272 232 906 479 812 1 144 423 1 930 972 

 502864  247 010 340 000 1 830 000 3 770 000 8 992 016 15 179 026 

Skalas kostnaderna ner något för hantera ett mindre projekt för endast en kommun kan kostnaderna 
uppskattas enligt tabellerna nedan. Att kostnaderna uppskattas bli mindre beror på att en mindre 
organisation kräver något mindre bemanning och att kostnader för licenser kan förväntas bli något 
lägre än om många samverkar.  

   Våren 
2013 

Hösten 
2013 

Projekt 
år 1 

Upphandling 
år 2 

 Drift  
år 3 

Totalt 

Organisation Inv.  Andel Summa Summa Summa Summa Summa Summa 

Största kommunen 84 510 1,00 40 353 390 000 1 430 000 1 970 000 4 792 016 8 706 880 
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För den minsta kommunen räknade vi med att kostnaderna skulle bli ännu lägre. I det här scenariot 
räknade vi med att kommunen skulle behöva en projektledare och en arkivarie (både med rollen som 
traditionell arkivarie och med ”it-arkivarie”) och att kostnaderna för licenser skulle bli lägre än för 
stora kommunen.  

   Våren 
2013 

Hösten 
2013 

Projekt 
år 1 

Upphandling 
år 2 

 Drift  
år 3 

Totalt 

Organisation Inv.  Andel Summa Summa Summa Summa Summa Summa 

Minsta kommunen 8 045 1,00 3 841 390 000 1 380 000 1 570 000 3 042 016 6 386 446 

Enligt de preliminära beräkningarna skulle den totala kostnaden för att införa e-arkiv vara 6-9 
miljoner om varje organisation inför e-arkiv på egen hand. Ett gemensamt projekt som syftar till en 
gemensam förvaltningsorganisation uppskattas preliminärt till omkring 15 miljoner. Kostnaderna per 
deltagande organisation varierar då från 250 tkr till 2 500 tkr om kostnaderna fördelas efter storlek. 
De preliminära beräkningarna visar att kostnaderna generellt sett blir lägre per deltagande kommun 
än om var och en inför e-arkiv för sig.  

Under wokshopen disktuterades fördelning av kostnader med utgångspunkt från scenariot att 
fortsätta samverka kring e-arkiv. Diagrammet nedan visar hur fördelningen ser ut baserat på 
invånarantal för de organisationer som deltagit i vårens förstudie:  

 

Diagrammet illustrerar fördelningen efter kommunstorlek om alla organisationer väljer att delta.  
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Förutsättningarna blir olika beroende på vilken konstellation som eventuellt kommer att väljas för 
samverkan. Några scenarion illustrerades:  

Utan landstingen 

 

Kommunerna i Blekinge Kommunerna i Kronobergs län 

Diagrammen illustrerar olika scenarior där kostnaderna fördelas efter kommunstorlek.  

Slutsatsen av detta blev att eftersom förutsättningarna är så olika, kan det uppstå en situation då 
fördelning efter invånarantal upplevs som alltför orättvis. De stora organisationerna får stora 
kostnader och stort ansvar. Det de små organisationerna riskerar att förlora mest på är inflytande. 
Kompetens när det gäller e-arkiv finns idag utspridd både i stora och små organisationer. Det är den 
främsta vinsten med samverkan mellan både stora och små organisationer. 

En sammanställning av hur kostnaderna fördelar sig beroende på om e-arkiv införs ensam, 
gemensamt i ett län eller om alla deltar presenterades. Som jämförelse sammanställdes kostnaderna 
för den största respektive minsta kommunen, båda i Kronobergs län.  

Största organisationen: Minsta organisationen: 

De små organisationerna vinner mest på samverkan sett till kostnaderna. För de största 
kommunerna blir skillnaden stor om endast länet deltar, jämfört med om organisationer från både 
Kronoberg och Blekinge deltar.  

Förslag till texter om upphandling och ekonomi lästes igenom och kommenterades. Helene Blomqvist 
skrev förslag till revidering av text om upphandling. Mikael Andersson översände exempel på 
generella krav på it-system, med anledning av diskussion om möjligheten att ta fram en lista med 
generella krav när det gäller arkiv och långsiktigt bevarande.  
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Det som workshopen framför allt resulterade i var: 

1. Förslag att bilda en styrgrupp redan till hösten. 
2. Att de preliminära beräkningarna är tillräckligt bra som diskussionsunderlag.  
3. Även avrop från ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning blir som ett 

upphandlingsprojekt. En analys av SKI:s ramavtal bör ingå i det fortsatta arbetet 
4. Ett exempel på systemkrav från Karlskrona kommun skickas ut 

Efter workhopen skickades presentation och reviderad version av Guide till handlingsalternativ ut per 
e-post till deltagarna och för kännedom till kontaktpersonerna.  
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 Enkätundersökningar - beskrivning av nuläget 5.4
Två enkätundersökningar genomfördes och ytterligare en påbörjades för att få en uppfattning om 
nuläget. I den inledande texten finns en sammanfattning och analys av svaren. Därefter finns avsnitt 
med redogörelse för svaren mer i detalj.  

När det gäller enkäten med frågor riktade till kontaktpersonerna för deltagande organisationer 
hanterar i stort sett alla vård av handlingar på papper, men endast tre hanterar i någon form digitalt 
material i arkivet. De flesta har dokumenthanteringsplaner och andra styrande dokument, men det 
finns i förekommande fall behov av att förnya dessa. Färre än hälften av organisationerna har 
utpekad ansvarig för informationssäkerhet.  

Närmare hälften av organisationerna har anställda som arbetar halvtid eller mindre på den centrala 
arkivfunktionen. Lika många organisationer, om än inte samma, har ingen särskild budget för den 
centrala arkivfunktionen.  

I enkäten fanns ett antal frågor där ett eller flera alternativ kunde bockas för. Genom att räkna 
antalet förbockade alternativ totalt per organisation som svarat går det att dra ett par generella 
slutsatser. Ju fler alternativ som organisationen valt att bocka för desto mer omfattande verksamhet 
när det gäller e-förvaltning och e-arkiv.  

Organisationerna i Blekinge har sammantaget fler förbockade alternativ i genomsnitt än 
organisationerna i Kronobergs län. Tabellerna nedan visar det genomsnittliga värdet fördelat per län:  

 

Relateras antalet förbockade alternativ till organisationens storlek (räknat i tusental 
kommuninvånare) visar det sig att organisationens storlek inte avspeglar sig i en mer omfattande 
verksamhet när det gäller e-förvaltning och arkiv. Den blå grafen i figuren nedan visar antalet 
förbockade alternativ från det högsta antalet till det lägsta. Den röda grafen illustrerar 
organisationens storlek beräknad efter kommuninvånarantal.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Blekinge Kronoberg

Antal förbockade alternativ i genomsnitt



 
Författare 
Elin Jonsson 

Organisation 
Växjö kommun 

Telefon 
0470-413 07 

Datum 
2013-08-07 

Projekt  
Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (dnr KS/2012:974) 

Version 
1.0 

Sida 
35 

 
  

 

 

De organisationer som utmärker sig med flest förbockade alternativ totalt sett befinner sig i spannet 
mellan 15 000 – 35 000 kommuninvånare och kan i sammanhanget räknas som mellanstora 
kommuner. 

Enkätundersökningen visar att deltagande organisationer troligtvis skulle ha god nytta av 
erfarenhetsutbyte när det gäller styrande dokument, e-förvaltning och införande av ärende-och 
dokumenthanteringssystem. De olika organisationerna har olika styrkor och svagheter och skulle 
kunna dra nytta av varandras erfarenheter och goda exempel. 

Enkäten med frågor riktade till dem som arbetade på de centrala arkivfunktionerna 
(arkivfunktionärer) visar att de traditionella arbetsuppgifterna i arkiven dominerar. Det finns dock 
både de som arbetar med råd och stöd till förvaltningarna när det gäller elektroniska handlingar och 
de som arbetar med digitalisering av kulturarv. Totalt sett i Kronoberg och Blekinge finns personer 
verksamma hos arkiven som har många av de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas i samband 
med införande av e-arkiv och bedrivande av arkivverksamhet i stort. En tredjedel av de som svarade 
på enkäten var utbildade arkivarier (7 av 21 personer som svarat på enkäten). En annan aspekt är att 
av 17 deltagande organisationer är det 7 utbildade arkivarier som svarat på enkäten.  

5.4.1 E-arkivorganisationer i drift 
Ytterligare en enkätundersökning påbörjades när det gällde att fånga in erfarenheter från 
organisationer som har e-arkiv i drift. Kontaktuppgifter till olika organisationer som har e-arkiv i drift 
samlades in. De flesta är de riktigt stora organisationerna – Stockholms stad, Försäkringskassan och 
Region Skåne till exempel. Det finns exempel på mindre kommuner som upphandlat e-arkivlösningar 
och tjänster. Men de har inte varit i drift så länge och har ofta inriktat sig på en informationstyp som 
till exempel bygglov. Inriktningen är också ofta att skanna in analoga handlingar, det vill säga att 
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digitalisera handlingar och handläggningsprocesser och inte långsiktigt bevarande. Eftersom vi bara 
hann få in svar från tre organisationer redovisas sammanställning och analys under hösten 2013. 

5.4.2 Deltagande organisationer – arkiv och e-förvaltning 
För att få en överblick över nuläget hos deltagande organisationer skickades en enkät ut till 
kontaktpersonerna den 3 maj med önskad svarsdag 13 maj. Enkäten innehöll frågor om e-arkiv och 
e-förvaltning när det gällde organisering, styrande dokument samt system för ärende- och 
dokumenthantering och verksamhetsnära arkiv. Av instruktionerna framgick att kontaktpersonerna 
kunde ta hjälp av sin lokala referensgrupp, och om det var någon fråga som de inte kunde svara på 
skulle denna hoppas över. Svaren skulle användas för att en övergripande bild av nuläget. 

 Ett pdf-formulär användes för att samla in och sammanställa svaren. Det var 14 av totalt 17 
deltagande organisationer som besvarade enkäten. Två av svaren kunde inte skickas in via 
funktionen i formuläret utan bifogades ett vanligt e-postmeddelande. 

Sju av de deltagande organisationerna hade svarat på enkäten till detta datum. Påminnelser 
skickades ut den 14 maj med en ny önskad svarsdag som var den 24 maj. Ytterligare en påminnelse 
skickades ut den 21 maj.  

Deltagande organisationer svarade kommunstyrelse eller landstingsstyrelse på frågan om 
arkivmyndighet. Regionförbundet Södra Småland (RFSS) har utsett landstinget Kronoberg som 
arkivmyndighet. När det gällde frågan om budget hade sex organisationer ingen särskild budget för 
den centrala arkivfunktionen. Av dem som angett en summa varierade det från cirka 100 000 kronor 
till 4 miljoner.  

De två största kommunerna hade 3,15 samt 3,5 tjänster på den centrala arkivfunktionen. Sex 
organisationer hade en person anställd på heltid. Fyra organisationer hade endast anställda som 
arbetar 50 % eller mindre på den centrala arkivfunktionen. En organisation hade ingen anställd med 
utpekat ansvar för den centrala arkivfunktionen. RFSS hänvisade till Landstinget Kronoberg som 
central arkivfunktion. 

När det gäller vilka uppgifter som de centrala arkivfunktionerna utför idag hanterar alla 
organisationer utom en förvaring och vård av pappershandlingar. De flesta (11 organisationer) 
tillhandahåller också forskarservice. Andra uppgifter som i förekommande fall hanteras är förvaring 
och vård av handlingar på andra analoga medier (magnetband, mikrofilm med mera), pedagogisk 
verksamhet eller kulturell verksamhet/programverksamhet. Tre organisationer hade svarat att de 
hanterar förvaring och vård av digitala handlingar hos den centrala arkivfunktionen. Vad som avses 
med detta behöver följas upp om deltagande organisationer fortsätter med gemensamt projekt.  
Endast en organisation markerade alla sex alternativ som angetts i enkäten. Fyra organisationer hade 
markerat fem alternativ eller fler. Fyra organisationer utför tre eller färre av de uppgifter som 
räknades upp.  

Sex av organisationerna hade aktuella dokumenthanteringsplaner för alla myndigheter i 
kommunerna och dessa planer uppdateras fortlöpande. Fem svarade att de flesta myndigheterna 
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hade planer men att det inte är alla som är aktuella. Två svarade att det fanns 
dokumenthanteringsplaner för vissa verksamheter. Endast en svarade att det inte fanns eller inte var 
känt om det fanns dokumenthanteringplaner.  

Tre organisationer svarade att process och/eller informationskartläggning genomfördes såväl i 
samband med upphandling och kvalitetsarbete som också informationssäkerhetsklassning. Det 
vanligaste är att kartläggning sker i samband med upphandlingar. Tre organisationer genomför inte 
kartläggningar i något fall.  

Sex organisationer har ansvariga för såväl den centrala arkivfunktionen, som myndigheternas arkiv 
och informationssäkerhet. Två organisationer har inte ansvariga utpekade för myndigheternas 
arkiv/informationshantering. Färre än hälften har utpekad ansvarig för informationssäkerhet.  

I enkäten fanns frågor om styrande dokument och när de senast uppdaterades. De flesta som svarat 
på enkäten har arkivreglemente och it-policy. Ungefär hälften av dem som svarat angav att det fanns 
policy eller andra styrande dokument för informationssäkerhet och/eller policy för dokumentstyrning. 
Fyra av de organisationer som svarat markerade samtliga alternativ. Hur aktuella dokumenten var 
varierade. Det kan konstateras att det finns deltagande organisationer som sannolikt behöver 
uppdatera eller komplettera sina styrande dokument när det gäller e-arkiv och e-förvaltning i stort. 
Samtidigt finns det aktuella styrande dokument hos många organisationer.  

Alla som svarat på enkäten arbetar med e-förvaltning eller skulle vilja göra det om det fanns 
möjlighet. Två har svarat att en handlingsplan har tagits fram och att man arbetar intensivt med e-
förvaltning. Sex organisationer har svarat att de skulle vilja, men att det inte finns möjlighet i 
dagsläget. Ingen har svarat att det saknas planer i nuläget.  

Sex organisationer har ärende- och dokumenthanteringssystem. Fyra organisationer har flera olika 
system för diarieföring och generell ärendehantering. Fyra organisationer har diariesystem eller 
enklare ärendehanteringssystem/registeringssystem för allmänna handlingar utan 
dokumenthantering.  

Två organisationer har nyligen upphandlat nytt system för ärende- och dokumenthantering, sju håller 
på att upphandla, fyra skulle vilja upphandla men har inte möjlighet och en har svarat att det inte 
finns några planer att upphandla i dagsläget. De organisationer som nyligen upphandlat, har 
upphandlat ärende- och dokumenthanteringssystem och arbetar med e-förvaltning, men skulle vilja 
göra mer. De som idag har traditionellt diariesystem håller antingen på och upphandlar eller skulle 
vilja upphandla nytt. Dessa organisationer arbetar i varierande grad med e-förvaltning i stort.  

Av de fem organisationer som angett att de har systemlösning för digitalt 
bevarande/verksamhetsnära arkiv är det vanligast med någon typ av lösning för ärende- och 
dokumenthantering eller bygglov. Endast två organisationer har markerat mer än ett alternativ. Nio 
organisationer har inte någon systemlösning för långsiktigt bevarande/verksamhetsnära arkiv för 
digitala handlingar.  
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5.4.3 Arkivfunktionärer 
En enkät skickades ut till deltagande organisationer för att få en uppfattning om de personer som 
idag arbetar på de centrala arkivfunktionerna. Enkäten administrerades av Jonas Sjöberg. Enkäten 
skickades ut direkt till de personer som arbetar med arkiven. Elin Jonsson spred enkäten i Kronoberg 
och Magdalena Nordin i Blekinge. De som tog emot enkäten uppmanades att sprida den vidare till 
kollegor på arkivet. Totalt svarade 21 personer. Enkäten var anonym så det går inte att kontrollera 
om alla svarade. Antalet svarande stämmer ganska väl med vad som kan förväntas med anledning av 
enkäten till deltagande organisationer.  

När det gäller ålder var tre av dem som svarade 29 år eller yngre, åtta personer var mellan 30 och 44, 
sju personer var mellan 45 och 59, slutligen var tre personer över 60 år. När det gällde yrkestitel 
svarade tre kommunarkivarie, fyra arkivarie, sju arkivassistent, och utöver det en arkivföreståndare 
och en arkivansvarig. De övriga hade blandade titlar: handläggare, resursanställd, administratör, 
kommunsekreterare och kontorsvaktmästare. Hälften av dem som svarat arbetar med den centrala 
arkivfunktionen 81-100% av sin tid och hälften arbetar en mindre del. Tre arbetar 40 % eller mindre.  

Samtliga kommunarkivarier och arkivarier hade arkivutbildning på högskolenivå (sammantaget sju 
personer). Sju personer hade annan högskoleutbildning, utan arkivkunskap, nämligen: handelsskola, 
humaniora, datateknik, ämneslärare i kemi och biologi, administration (data), samhällsvetenskap 
(fred och utveckling). Fyra hade gymnasium som formell utbildning och fyra grundskola.   

När det gäller tidigare arbetslivserfarenhet är det fyra som tidigare arbetat som arkivarie inom 
antingen stat, kommun eller flera sektorer. Sex personer har tidigare arbetat som registrator inom 
stat, kommun, privat sektor eller flera. En har tidigare haft anställning som arkivassistent i statlig 
sektor. 14 personer har tidigare arbetat med administrativt arbete i kommunal, privat eller flera 
sektorer.  

Listan nedan är en sammanställning av de arbetsuppgifter som de som svarat på enkäten har angett 
att de har idag: 

 Dokumenthantering, tillsyn och 
rådgivning 

 Klassificering och processkartläggning 
 Hålla utbildningar 
 Förbereda för e-arkiv 
 Assistera förvaltningarna med 

arkivuppgifter 
 Delta i projekt 
 Ta emot leveranser 
 Ordna och förteckna 
 Gallra 

 Kundkontakter, svara på frågor 
 Kopiering och skanning 
 Forskarservice, avskrifter 
 Lämna ut handlingar 
 Sekretessbedömning 
 Tillgängliggörande av arkiverad 

information 
 Guidning och demonstration av 

arkivet 
 Digitalisering av arkivhandlingar 
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De som även arbetar med annat än arkivet har angett följande arbetsuppgifter eller roller som ingår i 
anställningen: diarieföring, sekreterare, administrativt arbete, inflyttarlots, telefonist, posthantering 
och inköp.  

I enkäten frågades efter särskilda erfarenheter eller komptetenser. De som svarade kunde bocka för 
flera områden. Svaren återges i tabellen nedan.  

Svar Antal 
Pedagogisk verksamhet 7 
Kulturell verksamhet, utställningar eller evenemang 7 
Programmering, databashantering eller liknande 5 
Registrering eller diarieföring 9 
Informatör eller kommunikatör 3 
Webbdesign 1 
Bildbehandling 3 

5.4.4 Arkivsamverkan 
Samtliga kommunarkiv i Blekinge samt SVAR, Blekingearkivet och Blekinge museum har ett nätverk 
för att samarbeta kring frågor om arkiv. Alla offentliga myndigheter som finns i Karlskrona igår i ett 
annat nätverk som också samarbetar kring frågor om arkiv. Karlskrona kommun, Blekinge landsting 
och Blekinge hembygdsförening samarbetar kring utställning, men har även inlett samarbete kring 
arkivfrågor inklusive digital arkivering.  

Det finns ett nätverk för jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Halmstad, Kristianstad, 
Karlskrona och Växjö. Kommunarkiven turas om att ordna träffar för att besöka varandras arkiv och 
diskutera olika frågor.  

5.4.5 It-samverkan  
Det finns exempel på samverkan inom it i regionen.  Det finns ett nätverk för it-chefer i Kronobergs 
län som träffas regelbundet. Även Blekinge finns ett nätverk för it-chefer. Växjö kommun samverkar 
med Lessebo och Tingsryd kring produktion av olika it-tjänster och servicedesk. Samverkan har lösts 
genom interkommunala avtal. Växjö kommun står framförallt för att producera it-tjänster som 
används i samverkan.  Landstinget Kronoberg hanterar sina journaler i vårdsystemet Cosmic och olika 
projekt pågår när det gäller sammanhållande vårdplanering (omsorgen) och sammanhållen journal 
(skolhälsovården).   

5.4.6 Upphandlingssamverkan  
Kommunerna i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Växjö kommuns upphandlingsenhet gör 
upphandlingar och upprättar avtal med berörda leverantörer. Gemensam upphandling av bland 
annat personal- och ekonomisystem pågår. I varje kommun finns en central inköpssamordnare 
utsedd. Upphandlare i länet träffas i ett nätverk.  
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5.4.7 Chefsnätverk 
Regionförbundet södra Småland har ett antal nätverk för förtroendevalda och offentliga tjänstemän i 
södra Småland.  Bland annat chefsnätverk inom olika verksamhetsområden samt nätverk för 
kommunchefer och landstingsdirektörer. Blekinge väst (Olofström, Sölvesborg och Karlshamn) har 
kommunchefsträffar om möjliga samarbetsområden.  

5.4.8 Specialistnätverk 
Det finns ett gemensamt juristnätverk i Kronoberg och Blekinge för jurister verksamma i 
kommunerna och andra personer som ansvarar för juridiska frågor i kommunerna. Det finns också 
ett nätverk för informatörer och kommunikatörer och för kulturansvariga i södra Småland.  

Det finns krav på att utse särskilt ansvariga för informationssäkerhet, som till exempel 
informationssäkerhetsspecialister och informationssäkerhetssamordnare. Det finns ett nätverk för 
informationssäkerhet (NIS) för alla landsting och privata vårdgivare. Det finns ett motsvarande 
nätverk för kommuner. Landstingen som använder Cosmic (däribland Landstinget Kronoberg) ingår i 
ett gemensamt nätverk med bland annat en gemensam projektarbetsplats på nätet.  

5.4.9 Övrig samverkan 
För att få en uppfattning om vilka organisationer som idag samverkar inom olika områden listas även 
övriga gemensamma organisationer och samverkansavtal. Listan baseras på svar från enkäten och 
gör inte anspråk på att vara fullständig. 

Kommunalförbund: 
 Räddningstjänst (Karlskrona och Ronneby) 
 Räddningstjänst (Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) 
 Räddningstjänst (Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd) 
 Räddningstjänst (Alvesta och Växjö) 
 Lön, it, gymnasieskola, kost och städ (Sölvesborg och Bromölla) 
 Miljöfrågor (Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) 
 Psykosociala och neuropsykiatriska områdena (Blekingekommunerna) 
 Vård och boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare (Blekingekommunerna) 

Gemensam nämnd: 
 Familjerättsliga området (Markaryd, Älmhult och Ljungby) 
 Överförmyndare (Älmhult, Ljungby) 
 Lönesystem (Uppvidinge och Högsby) 

Samverkansavtal: 
 Alkoholhandläggning och tillsyn (Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) 
 Upphandling (Kronobergs län) 
 Bibliotekssystem (Kronobergs län) 
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 Informationsspridning 5.5
Väsentlig information om förstudien sammanfattades regelbundet i form av informationsbrev eller 
motsvarande. Kontaktpersonerna och arbetsgruppen hade åtkomst till en gemensam digital 
arbetsplats. Arbetsplatsen har använts framför allt av projektledaren och arbetsgruppen. De externt 
publicerade sidorna besöktes framförallt i samband med snabbkursen i april. Informationsbrev har 
skickats ut regelbundet via e-post och förstudien har deltagit vid olika möten och konferenser. 

Petter Paulsson, från it-avdelningen på Växjö kommun, har administrerat samarbetsytan och bistått 
med råd och installation när det gäller programvaror för webbmöte, utbildningar med mera. Bodil 
Askencrantz, kommunikatör på Lessebo kommun, har hjälpt till med tips och råd om utformning av 
nyhetsbrev och kommunikation.  

5.5.1 Samarbetsportalen 
Arbetsgruppen och kontaktpersoner hade inloggningsuppgifter till Växjö kommuns samarbetsportal 
för att kunna ta del av information via en gemensam digital projektarbetsplats. På 
projektarbetsplatsen delades, dokument, kontaktlistor, kalender, aktiviteter med mera.  

Den 7 maj 2013 togs besöksstatistik fram för förstudiens gemensamma sida på Växjö kommuns 
samarbetsportal. Det totala antalet sidvisningar var 17 082 och det genomsnittliga antalet 
sidvisningar per dag var 95. Antalet unika besökare per dag var i genomsnitt två. Totalt är 31 
användare behöriga till samarbetsytan.  Projektledaren stod för 80 % av sidvisningarna, 
arbetsgruppen 17 % och kontaktpersonerna 3 %.  

 

Bilden visar antalet unika besökare dagligen under fyra månader 
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5.5.2 Webbsida 
Information om förstudien och förstudiens aktiviteter publicerades externt på Växjö kommuns 
webbplats via adressen www.vaxjo.se/e-arkiv. På sidorna publicerades även projektdokument som 
överenskommelse och direktiv, projektplan, anteckningar från avstämningsmöten, lägesrapport och 
viss dokumentation från utbildningar. 

 

Bilden visar hur förstudien presenterats på webben. 

Under fyra månader (15 januari och 10 maj) hade sidorna om e-arkiv visats 807 gånger, varav 656 
unika sidvisningar. Det är ungefär 10 % av alla besök på Växjö kommuns sidor om 
dokumenthantering. Antalet sidvisningar över tid fördelade sig som bilden nedan visar:  

 

Bilden visar besöksstatistiken fördelad under perioden.  

Den sida som flest besökte var ingångssidan med adressen www.vaxjo.se/e-arkiv (547 sidvisningar), 
därefter sidan med aktiviteter (212) och sist sidan med kort information om förstudien (34). Längst 
tid i genomsnitt, lite drygt två minuter, stannade besökarna på sidan med aktiviteter. Flest besökare 
på sidan var det i samband med snabbkursen som hölls den 23 april. 
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5.5.3 E-post 
Önskemål uttrycktes under uppstartsmöte att meddelanden skulle formuleras kortfattat och konkret. 
För att fortlöpande informera kontaktpersonerna om förstudien har korta informationsbrev skickats 
ut ett par gånger i måndaden. Inbjudningar till utbildningstillfällen samt kallelser och inbjudningar till 
avstämningsträffar har också skickats ut via e-post. Kopior av projektplan och lägesrapporter har 
skickats ut till samtliga kontaktpersoner för vidare spridning.  

5.5.4 Möten och konferenser 
Under förstudien deltog projektledare och deltagare i arbetsgruppen vid olika möten och 
konferenser.  

Den 6 februari 2013 genomfördes ett möte för kommunerna i Kalmar län, där olika frågeställningar 
kring införande av e-arkiv diskuterades. På mötet deltog Emil Hagelbäck, Sölvesborgs kommun, för 
att informera om den planerade förstudien för Kronoberg och Blekinge.  

Den 20-21 mars 2013 var det Arkivforum i Stockholm och temat var e-arkiv och digitalt bevarande. 
Olika organisationer presenterade sina erfarenheter av att införa ärende- och 
dokumenthanteringssystem eller arkivsystem. Magdalena Nordin och Elin Jonsson presenterade 
förstudien och berättade om praktiska erfarenheter när det gällde framförallt samverkan. Kristin 
Forsberg Kemppainen och Emil Hagelbäck (Sölvesborgs kommun) och Anders Karlsson (Ronneby 
kommun) deltog på Arkivforum. Det var över 200 deltagare på konferensen från olika delar av landet 
och olika sektorer. 

Elin Jonsson informerade om förstudien på arbetsgruppsmöte och styrgruppsmöte inom ramen för 
den gemensamma upphandlingen av personalsystem i Kronoberg. Förstudien presenterades också i 
samband med användarträff i Alvesta den 24 maj för ärende- och dokumenthanteringssystemet 
W3D3. Träffen arrangerades av Jonas Sjöberg.  

Den 28 maj var det fördjupningsdag i samband med Offentliga rummet i Jönköping. Projekten eArkiv 
(SKL) och eARD (Riksarkivet) arrangerade ett seminarium med paneldiskussion och efterföljande 
gruppdiskussion. Den övergripande frågan var: Hur gör man egentligen när man vill införa ett e-arkiv? 
Panelen utgjordes av representanter från R7, Region Skåne, Stockholm Stad, Ale kommun, Växjö 
kommun och Eskilstuna kommun. Seminariet vände sig till alla som arbetar med 
verksamhetsutveckling inom organisationen; ledning, it, förändringsledare och arkivarier. Elin 
Jonsson presenterade kort förstudien Kronoberg och Blekinge och var med i paneldebatten. 
Magdalena Nordin deltog på seminariet.  
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 Resultat- och dokumenthantering 5.6
Dokumentation har hanterats åtkomlig för kontaktpersoner och arbetsgruppen på den gemensamma 
arbetsplatsen. När nya versioner deltats för synpunkter har det meddelats via e-post till 
kontaktpersoner. Dokumenten registreras och arkiveras hos Växjö kommun. Dokumentmallar samt 
tips och råd när det gäller projektdokumentation har Jessika Svedberg, projektledare hos Växjö 
kommun, hjälpt till med under förstudien.  

Utkast och förslag skulle endast, med förbehåll, spridas vidare inom ickekommersiella nätverk och 
intressentgruper. Utkast till Guide för handlingsalternativ har delats med andra förstudier och 
nätverk som fungerat som referensgrupper i förstudien. Mottagarna har instruerats att inte sprida 
materialet vidare. Färdigställda handlingar är allmänna handlingar och lämnas ut i enlighet med 
bestämmelser i offentlighetslagstiftningen.   

Bilden nedan visar översiktligt hur resultatet av förstudien dokumenterats:  

 

Bilden visar de dokument som förstudien producerat och vilken målgrupp de vänder sig till i första hand. 

5.6.1 Överenskommelse om genomförande av förstudie om införande av e-arkiv  
Syftet med avtalet var att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för 
genomförandet av förstudien. Genomförandet av förstudien beskrevs i ett projektdirektiv som 
bifogades överenskommelsen som en bilaga. Genom att underteckna överenskommelsen godkändes 
även projektdirektivet.  

5.6.2 Projektplan förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge  
I projektplanen definierades förstudien.  Projektplanen skickades ut via e-post till kontaktpersonerna 
för godkännande, med möjlighet att komma in med synpunkter inom en vecka. Ett formulär för att 
lämna synpunkter skickades ut tillsammans med förslaget. En version med markerade ändringar 

Arbetsgrupp/ 
projektgrupp

Lokal referens-
grupp

Kontakt-
personer

Slutrapport

Bildspel/ 
introduktion 

Guide till 
handlings-
alternativ

Verktygslåda

Kort information 
om förstudien

Dokumentation 
från utbildningar 

och träffar
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gjordes tillgänglig för kontaktpersonerna på samarbetsportalen innan projektplanen fastställdes och 
publicerades.  

5.6.3 Lägesrapporter 
Två lägesrapporter har sammanställts under förstudien inför gemensamma träffar med 
kontaktpersonerna. Innehållet i dessa har återanvänts i slutrapporten. 

5.6.4 Guide till handlingsalternativ och ordlista 
Tanken med Guide till handlingsalternativ är att den som läser dokumentet ska få grundläggande 
kunskaper om vad det innebär att införa och förvalta e-arkiv på lång sikt. Syftet är att organisationer 
som deltar i samverkan om e-arkiv i Kronoberg och Blekinge ska kunna göra välgrundade vägval i 
samband med införande. 

5.6.5 Ordlista 
En ordlista med centrala termer och begrepp har sammanställts. Ordlistan baseras på en lista som 
Växjö kommun tagit fram i samband med införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. 
Som underlag har använts bland annat olika termlistor från Rikstermbanken3, Riksarkivet och 
Sambruk samt den ordlista som publiceras av Computer Sweden4. Ordlistan är framtagen för att 
underlätta förståelsen av förstudiens texter och kommunikationen inom projektet. Termer och 
definitioner kan komma att ändras i kommande arbete. Aktuell version av ordlistan trycks 
tillsammans med Guide till handlingsalternativ. 

5.6.6 Verktygslådan 
I verktygslådan finns utbildningsdokumentation som kan återanvändas i kommande projekt. Det 
finns också ett enkelt analysdokument för att värdera förutsättningarna för att leverera information 
från verksamhetssystem till e-arkiv som underlag för prioriteringar. Uppdatering av 
leveranshandledning kunde ske inom ramen för Riksarkivets projekt eARD och har publicerats i juni 
2013. Leveranshandledningen rekommenderas som utbildningsdokument för att arbeta strukturerat 
med leveranser i ett kommande e-arkiv.  

Tillsammans med nätverket E-arkiv syd har deltagare från arbetsgruppen medverkat med att ta fram 
utkast till en checklista för att utvärdera e-arkiv (CheckARK). Detta dokument har inte färdigställts 
under förstudien, men tanken är att checklistan ska kunna användas för att kontrollera att e-arkivet 
uppfyller de krav som ställs.  Erfarenheterna från arbetet har i förstudien använts som underlag till 
texterna i guiden.  

5.6.7 Kortfattad information och introduktion 
För att göra det enklare att ta till sig materialet kompletteras detta med kortfattad introduktion och 
information om förstudien. Utbildningsbildningsmaterial har också tagits fram som introduktion till 
Guide till handlingsalternativ.  

  
                                                            
3 http://www.rikstermbanken.se/rtb/mainMenu.html  
4 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp  
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 Avvikelse och ändringshantering 5.7
Projektledaren hanterade förändringar som påverkar resurser, omfattning eller inriktning på 
förstudien. Vid behov samrådde projektledaren med projektansvarig.  

Avvikelser när det gällde den ursprungliga tidplanen och förslag på ändrad inriktning redovisades i 
lägesrapporter och i samband med möten för kontaktpersoner.  Förslagen godkändes i samband med 
mötena.  

Inriktningen på förstudien har varit slutarkiv. Arbetsgruppen lyfte i samband med avstämningsträffen 
18 mars frågan om att förstärka arbetsgruppen för att också titta på olika former av verksamhetsnära 
arkiv. Växjö och Karlskrona uttryckte intresse att delta, men övriga var tveksamma framförallt 
eftersom relativt få var närvarande vid mötet. På mötet bestämde de deltagande att skicka ut en 
förfrågan. Några svar på förfrågan som skickades ut den 29 april 2013 kom in. De som svarade var 
intresserade men hade inte någon resurs eller möjlighet att delta under våren. Frågan att utreda 
verksamhetsnära arkiv närmare skjuts därför upp till eventuellt kommande projekt.  

Slutrapport med bilagor färdigställdes i augusti 2013 istället för juni. Beslutet togs av projektansvarig 
i samråd med projektledaren. Bakgrunden till detta var dels att sammanställningen och granskningen 
av texter tog längre tid än planerat och att många hade andra aktiviteter och påbörjade sina 
semestrar under juni. 

 Leverans, överlämning och godkännande 5.8
Resultatet av förstudien skulle överlämnas till projektorganisation för etapp 2 alternativt till 
respektive deltagande organsation som inte önskar delta i en gemensam fortsättning. 
Kontaktpersoner och deltagare i arbetsgruppen har under förstudien haft möjlighet att ta del av 
aktuell dokumentation på samarbetsportalen.  

I juni och juli 2013 redovisades förstudiens resultat för kommuncheferna i Kronobergs län i samband 
med nätverksträff den 14 juni. I anteckningar från träffen daterade 2013-06-25 sammanfattas att 
samtliga kommuner och regionförbundet ställer sig positiv till en fortsättning av projektet.  

Delagande organisationer i Blekinge redovisade förstudien var och en för sig. Magdalena Nordin, 
Karlskrona kommun, redovisade för Landstinget Blekinge och Region Blekinge. Både landstinget och 
regionen i Blekinge ställde sig positiva till en fortsättning. Landstinget Kronoberg meddelade 20 juni 
att de har för avsikt att inte fortsätta med etapp 2 i detta projekt, utan undersöker förutsättningar 
för med samarbetet kring R7e-arkiv.  

Slutledningen av redovisningarna var att de deltagande organisationerna var nöjda med resultatet 
hittills och intresserade av att fortsätta. Dock kommer det att behövas mer tid för förankring ute i 
organisationerna. Till exempel genom att ordna en gemensam träff för kommunledningarna. 
Dokumentationen behöver spridas i organisationerna och det behövs tid för att läsa igenom 
materialet.  

  



 
Författare 
Elin Jonsson 

Organisation 
Växjö kommun 

Telefon 
0470-413 07 

Datum 
2013-08-07 

Projekt  
Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (dnr KS/2012:974) 

Version 
1.0 

Sida 
47 

 
  

 

6 Upplevd kvalitét 
I det här kapitlet redovisas hur projektledningen, arbetsgruppen och kontaktpersonerna har upplevt 
arbetet med förstudien. Hur kontaktpersonerna upplevt förstudien diskuterades i samband med 
arbetsmötet 13 maj.  

Utbildningar och aktiviteter har över lag fungerat bra och materialet kan med fördel förbättras och 
återanvändas. Mindre bra fungerade informationsspridningen från projektledaren till 
kontaktpersoner (för mycket mejl) och i förekommande fall internt inom organisationerna.  

Att tänka på till nästa projekt är att dela upp formellt ansvar och praktisk hantering av det 
innehållsmässiga och det administrativa arbetet. Uppgifter riskerar annars att hamna mellan stolarna 
eller inte utföras effektivt. När förstudien går över till projekt är det lämpligt att förstärka 
projektorganisationen med en erfaren projektledare med inriktning mot utvecklingsprojekt inom it. 
En tydligare plan behövs när det gäller vilka uppgifter och områden som förutsätter lokalt arbete. En 
bättre struktur på projektdokumentation och information samt en projektarbetsplats som inte har 
begränsat antal inloggningar behövs.  

 Fungerade bra - att rekommendera: 6.1
Arbetsgruppen har deltagit i hög utsträckning och med stort engagemang vid arbetsmöten. Att 
förlägga arbetet till heldagars möten har fungerat bra, eftersom det kan vara svårt att avsätta tid i 
det dagliga arbetet på hemmaplan. Olika kompetenser och olika intresseoråden har gjort det möjligt 
att fördela arbete inom gruppen.  

Det fanns önskemål vid uppstartsmötet att ha en bredare representation i arbetsgruppen. Gruppen 
bestod av de arkivarier och systemförvaltare som deltagande organisationer själva hade skickat in 
som förslag för deltagande i arbetsgruppen. Fördelarna med att de som redan var igång och hade 
erfarenheter av e-arkivfrågor övervägde och gjorde det möjligt att snabbt komma igång med 
förstudien. Förhoppningen var att förstudien skulle leda till att väcka intresse och engagemang för 
frågorna så att det blir möjligt att i en kommande etapp bemanna en arbetsgrupp med olika 
kompetenser. Arbetsgruppen var lagom stor för att hantera förstudien, en större arbetsgrupp hade 
inneburit mer administration.  

Utbildningstillfällena har fungerat bra och det fanns utbildningar som riktade sig till alla. De 
bidragande organisationerna har gemensamt haft tillräcklig samlad kompetens för att kunna planera 
och genomföra utbildningar relevanta för förstudien. Innehållet i kurserna fungerade i huvudsak bra. 
Utbildningsmaterialet kan med fördel förbättras och återanvändas i det fortsatta arbetet med att 
införa e-arkiv. De workshopar som genomfördes gav ett resultat som var användbart för förstudien 
och ger en bild av förutsättningarna för att införa e-arkiv.  

Att ha en webbaserad samarbetsyta är en förutsättning för att kunna samordna projekt med många 
deltagande organisationer. Det gör det möjligt att samla och dela dokumentation av olika slag.  
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Att delta fysiskt vid olika möten underlättar att kommunicera och förankra arbetet. Muntlig 
information är ofta lättare att ta till sig än att läsa texter. Att delta vid konferenser och möten ökar 
intresset för arbetet med e-arkiv och gör det möjligt att knyta kontakter. 

Det har fungerat bra att använda dokumentmallar för projektdokumentationen och redan från 
början förbereda disposition för slutrapport och andra dokument. Att regelbundet sammanställa 
korta lägesrapporter gör det enklare att se om projektet är på rätt väg och följer planen. Det 
underlättar också sammanställning av slutrapport.  

Kontaktpersonerna har upplevt att informationen har varit tydlig och det har framgått vem 
informationen riktar sig mot i organisationen, till exempel när det gäller utbildningar. Det har 
upplevts som positivt med samverkan och att det har varit möjligt att hänga med utan att kunna 
medverka så mycket. E-arkiv har kommit i fokus och det innebar att det fanns en ökad förståelse i 
organisationen.  

 Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: 6.2
Kontaktpersoner har i förekommande fall haft svårt att avsätta tid för träffar och för att läsa igenom 
och sprida information inom sin organisation. Utöver en formellt ansvarig kontaktperson kan det 
vara lämpligt att utse en person hos deltagande organisation som har möjlighet att sätta sig in i 
informationen och sprida den vidare. Till exempel en registrator, förvaltare för 
ärendehanteringssystem, arkivarie eller någon annan som har i arbetsuppgift att ha hand om arkiv 
eller registrering av handlingar.  

Vi provade möjligheten att delta på möten via webb. Det blev en del strul med tekniken som innebar 
en fördröjning. Kristin Forsberg Kemppainen i Sölvesborg meddelade att det gick bra att följa mötet, 
dock lite problem med ljudet. Webbmöte via MS Lync, som Växjö kommun använder, kräver inte att 
deltagare har Lync. Har mötesdeltagaren Lync, måste de använda en version som medger att 
kommunicera med externa deltagare. Det går då inte att följa mötet via webbplatsen. Förutom att 
reda klarhet i de tekniska förutsättningarna behövs bra internetanslutning och sannolikt mikrofon för 
att kvalitén på ljud och video ska bli bra. Webbmöten kan inte helt ersätta fysiska möten, men kan 
vara ett bra komplement. 

Utbildningsbehovet underskattades under projektets inledning. Det innebar att det blev tätt mellan 
utbildningstillfällena och vissa svårigheter med att nå ut med information. Administration runt 
anmälningar, praktiska arrangemang och att ta fram material är tidskrävande. En bidragande orsak 
till detta var att arbetsgruppen i inbjudningarna hade missat att ange vilka uppgifter som skulle 
meddelas i samband med anmälningar. Det är lämpligt att så snabbt som möjligt inventera 
utbildningsbehov under förstudie/projekt och att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda 
utbildningstillfällen. Generellt sett var tempot lite för högt under utbildningarna. 
Utbildningstillfällena komprimerades för att de inte skulle bli alltför många eller långa. Det kan vara 
en fördel att avsätta mer tid för utbildning, så att dessa kan genomföras i en lugnare takt.  
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Flera har uttryckt att de upplevt att det blivit mycket information som skickats ut via e-post och att 
de inte har hunnit läsa. Framförallt i början var det för mycket mejl, men det blev en bättre nivå efter 
avstämning med gruppen i samband med mötet 18 mars och efter påpekanden från enskilda 
kontaktpersoner. Inbjudningar till olika aktiviteter skickades i separata mejl för att det skulle bli 
enklare att skicka vidare, men det blev på bekostnad av en samlad överblick. Troligtvis hade det varit 
bättre att samla information mer koncentrerat till färre antal tillfällen. Det hade också varit bättre att 
först publicera en samlad överblick över aktiviteter och utbildningar och därefter eventuellt skicka ut 
inbjudan via e-post. 

Flera kontaktpersoner upplevde att det varit svårt att få ut informationen inom den egna 
organisationen, trots att det fanns formellt beslut att delta i förstudien. En del kontaktpersoner hade 
också svårt att avgöra vem mejlen skulle skickas vidare till inom organisationen. Det kan ha berott på 
att i mindre kommuner har ett fåtal personer många olika roller och det blir inte lika tydlig vem som 
ansvarar för vad. 

Det är inte så många som varit inne på förstudiens arbetsyta på Växjö kommuns samarbetsportal. 
Det är en tröskel att komma över att logga in på en projektarbetsplats och lära sig hantera den. Vissa 
dokument skickades ut via e-post, men det har också nackdelar eftersom mottagaren själv måste 
hålla ordning på dokumentationen. Administrationen av samarbetsytan tar en hel del tid i anspråk. 
Projektledaren har tagit emot frågor och förmedlat inloggningsuppgifter, medan administrationen 
sköttes av Växjö kommuns it-avdelning. Det tar tid att bygga upp en bra projektarbetsplats. Det är 
viktigt att användaradministrationen kan hanteras så att alla de som behöver ha åtkomst till 
informationen kan få det. I det här fallet valde vi att publicera mer på nätet än vad som annars skulle 
ha behövts. En bättre struktur behövs på projektarbetsplatsen för att det ska vara enkelt för alla att 
hitta dokument. Det har varit en utmaning att se till att hålla information uppdaterad och överskådlig 
via olika kanaler. 

Det fungerar mindre bra att planera avrapportering i juni månad. I sluttampen av förstudien har det 
varit svårare för många att avsätta tid för till exempel granskning av dokument och olika typer av 
möten. När förstudien övergår till projekt är det lämpligt att överväga att genomföra etapperna till 
exempel från januari till november och planera in aktiviteter som inte kräver aktivt deltagande av 
många under sommarmånaderna.  

 Att tänka på till nästa projekt: 6.3
Till nästa projekt är det bra att titta på former för att dela upp formellt ansvar, och praktiskt arbete 
med det innehållsmässiga och det administrativa. Det är viktigt att rätt person sköter rätt saker för 
att gemensamma projekt inte ska bli onödigt tungrodda. Uppgifter riskerar annars att hamna mellan 
stolarna eller inte utföras effektivt. Det bör vara möjligt att utse en särskild person hos deltagande 
organisationer som har tid att läsa igenom material och sprida vidare utöver en formellt ansvarig 
kontaktperson.  

Till projektledare under förstudien utsågs en arkivarie hos Växjö kommun. Under en förstudie 
fungerar det bra att använda någon inom organisationen som redan arbetar med frågorna. När 
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förstudien övergår i ett regelrätt projekt är det att rekommendera att anlita en erfaren projektledare 
med inriktning mot utvecklingsprojekt inom it. Behovet av arkivarie som projektresurs kvarstår.  

Det är bra att planera in ett övergripande utbildningstillfälle i början av en förstudie eller när ny 
arbetsgrupp utses. Detta för att alla ska ha en chans att följa med i arbetet. Det är också bra om det 
går att ordna utbildningar så att det blir ett logiskt flöde, eftersom de som är intresserade gärna vill 
vara med på flera utbildningar även om de är avsedda för olika målgrupper. 

För att förenkla administrationen av utbildningar och träffar är det lämpligt att ordna med 
anmälningsformulär för att få in rätt uppgifter, till exempel kontaktuppgifter. Det är också bra att 
tänka på att redan innan utbildningen be föreläsare godkänna publicering och göra en presentation 
för detta ändamål. Det skulle också vara bra att genomföra kursutvärderingar för att få en bättre 
uppfattning om hur väl utbildningen fungerar. Detta bör tas fram inledningsvis så att det blir enkelt 
att samla in, sammanställa och analysera.  

Det är svårt att nå ”rätt” målgrupp med vissa utbildningar. Det är något som får hanteras i 
kommande projekt eftersom det finns få som idag arbetar med de arbetsuppgifter som rör digitalt 
bevarande och styrning av informationshantering. Det vore önskvärt att inventera kompetenser och 
förkunskaper inför utbildningar, så att nivån blir lagom för deltagarna. 

Det behövs tydligare ramar för målet med nästa delprojekt. Det behöver också klargöras vad som 
förväntas av deltagande organsationer när det gäller arbetsinsats med mera. Bland annat tydligare 
krav på organisationer som deltar när det gäller avsätta pengar och tid. Det är bra om kostnader 
specificeras för ett kommande projekt, så att deltagande organisationer vet vad som behöver 
avsättas för att införa e-arkiv.  

Det kan vara angeläget för genomförandet av gemensamma projekt att deltagande organisationer 
verkligen engagerar sig, besvarar frågor och har synpunkter på framtaget material. I det fallet behövs 
en tydlig plan när det gäller vilka uppgifter/områden som förutsätter lokalt arbete (ute i deltagande 
organisationer) och rutiner för återrapportering eller löpande avstämning.  

Det bör utredas hur information ska spridas inom projektet. Det behövs också bättre informations-
spridning inom deltagande organisationer. 

Det är bra om alla som är delaktiga kan få inloggningsuppgifter och att det finns tillräckligt med 
lagringsutrymme på projektytan. Under kommande projekt bör det ingå en utbildning i att använda 
projektarbetsplatsen. Dessutom behövs en bättre administration och uppföljning av att alla kan logga 
in, hitta, hämta dokument, skriva ut och så vidare. Det är också viktigt att de som deltar tar ansvar 
och meddelar om det inte fungerar av tekniska eller andra skäl.  

Mejl tas inte på allvar på samma sätt som traditionell post. Det är troligtvis behövligt att komplettera 
med viss information via brev. Det är lämpligt att skicka ut inbjudan till uppstart, månadsbrev och 
slutrapport på papper. Det är också viktigt att tänka på att målgruppsanpassa olika dokument. Det 
finns behov både av kortfattade introduktioner och mer uttömmande dokumentation.  
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I samband med projekt med många deltagande organisationer och personer skulle det vara en fördel 
med en särskild projektadministratör (och kommunikatör) som ser till att hålla ordning på 
information och dokumentation.  

Kontaktpersoner påtalade att projektet e-arkiv kan ha anknytning till den regionala digitala agendan 
samt SKL:s programkontor Cesam och den lokala samarbetsorganisation som bildats i Blekinge. Detta 
har inte följts upp under våren, men det är angränsande initiativ som bör följas upp om det blir en 
gemensam fortsättning på förstudien. 

Genom att formera en styrgrupp blir det möjligt att bättre förankra resultatet i det kommande 
arbetet. Det blir viktigt när förstudien övergår i projekt och det blir mer ”skarpt läge”. Styrgruppen 
har också en viktig roll för att säkerställa att det finns en budget och en representation i 
projektorganisationen som bevakar e-arkivet i budgetprocesserna. Det kan också finnas anledning att 
involvera ekonomer för att titta på fördelning av kostnader och andra frågor som kommer upp. En 
styrgrupp har också en viktig funktion att fylla när det gäller redovisning och godkännande av resultat.  
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7 Omvärldsanalys 
Nationellt bedrivs två större projekt med inriktning mot e-arkiv: Riksarkivets projekt E-arkiv och e-
diarium (eARD) och projektet e-arkiv som drivs inom ramen för programkontoret CeSam. Projekten 
är prioriterade av e-delegationen respektive SKL. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har ett 
projekt för att ta fram en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. Det pågår också 
samordnade aktiviteter för att testa och utvärdera metod för leverans av information från 
verksamhetssystem till arkivsystem. 

När det gäller regionala projekt som förstudien varit i kontakt med befinner sig dessa antingen i 
samma fas som Kronoberg och Blekinge, det vill säga att genomföra förstudier. Det finns också 
exempel på att man försöker sätta igång gemensamma förstudier. Gävle driver ett projekt för att 
införa e-arkiv och intresse har uttryckts från närliggande kommuner.  

Den arkivvetenskapliga disciplinen är förhållandevis ny i Sverige. Numera går arkivvetenskap att läsa 
på en rad högskolor och universitet runt om i Sverige, både som enskilt, fristående ämne och som en 
del av kandidat- eller masterexamen.  Det arkivvetenskapliga ämnet inbegriper bland annat studier 
kring arkivens roll i samhället, arkivens struktur och utformning, tekniker för att bevara analog och 
digital information, förvaltningshistoria samt arkivrätt.  

Omvärldsanalysen bygger på litteraturstudier och officiell information som publicerats på nätet om 
olika organisationer och projekt. Underlag har också hämtats in från projektledare för olika regionala 
projekt och initiativ via mejl- och telefonkontakt. Niclas Rosenbalck, Älmhults kommun har skrivit 
avsnittet om myndighetsgrupper som arbetar med digitaliseringsfrågor. Josefina Andersson, 
Markaryds kommun, har sammanställt avsnittet om utbildning och forskning. Den internationella 
utblicken fokuserar på de nordiska länderna, där det idag finns ett samarbete mellan riksarkiven, och 
på tongivande teorier och praktiker i USA och Australien. 

 Nationella projekt och initiativ 7.1
Avsnittet sammanfattar de nationella projekt och initiativ när det gäller e-arkiv som har haft 
betydelse för förstudien. Olika deltagare i arbetsgruppen har varit delaktiga i de olika projekten och 
initiativen. Det är fem olika projekt och initiativ som beskrivs: 

 Riksarkivets projekt E-arkiv och e-diarium (eARD) som tar fram förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS) 

 SKL:s projekt E-arkiv med målsättningen att upphandla ramavtal för e-arkiv 
 Kommunala Samrådsgruppens för arkivfrågor projekt KLASSA med målet att ta fram ett 

generellt klassificeringsschema för kommunala verksamheter 
 Sambruks projekt Elektroniskt bevarande som avslutades 2011 
 ENSAM-gruppens aktiviteter kring erfarenhetsutbyte och metodik för mappning av avställd 

data mot arkivspecifikation (ENSAM Uttag) 
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7.1.1 Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium ( eARD) 
Projektet e-arkiv och e-diarium (eARD) är ett av de prioriterade områdena inom E-delegationens 
arbete. Målen för projektet är att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), testa och 
kvalitetssäkra dem och slutligen föreslå en organisation för att förvalta dem. 

eARD avgränsas genom att utveckling och upphandling av e-tjänster för e-arkiv och e-diarium inte 
ingår i projektet. Samordning sker med E-delegationens övriga prioriterade projekt och 
erfarenhetsutbyte med de myndigheter och institutioner som infört e-arkiv. Projektet är indelat i åtta 
olika delprojekt och projektets deltagare kommer från statliga myndigheter, kommuner och 
landsting. Projektet planeras att pågå 2011-06-01 – 2014-06-30. Magdalena Nordin, Anders Karlsson 
och Elin Jonsson har deltagit i delprojekt 5 – e-diarium.  

Projektet kommer att leverera ett antal Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och dessa 
består av tekniska specifikationer gällande struktur och metadatainnehåll för leveranspaket 
(överföringsformat).5 

Under år 2013 tar projektet fram olika typer av vägledningar och genomför tester av leveranspaket. 
Det handlar om att testa om dataexporter från ärendehanterings- eller personalsystem uppfyller 
kraven i FGS:erna. Riksarkivet testar leveranspaketen och återrapporterar. Testerna innebär inte att 
produkterna certifieras.6 

7.1.2 Sveriges kommuner och landsting (SKL) projekt e-arkiv 
Projektet e-arkiv startades upp efter överläggningar med Sambruk och projektet Elektroniskt 
bevarande samt IT Forum Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutat att ta initiativ till 
upphandling av e-arkiv. Projektet drivs genom Center för eSamhället (CeSam) som är ett 
programkontor inom SKL som syftar till innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av it. För 
att införa e-arkiv rekommenderar SKL att beslut fattas om att införa e-arkiv, och att arbetet inleds 
under 2013, till exempel med en förstudie och med sikte på en stegvis övergång till e-arkiv. 

I projektet e-arkiv är fokus kravspecifikation för upphandling av e-arkiv och ramavtal som 
intresserade kommuner kan avropa från. Kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan 
köpa och införa ett e-arkiv. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har anlitats för att genomföra 
upphandlingen.  

SKI är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för kommuner, 
landsting och regioner. Inköpscentralen bildades 1 januari 2011 och är ett dotterbolag till SKL 
Kommentus AB, som ägs av SKL (98 procent) samt av 256 av landets kommuner.7  

För att kunna avropa från SKL:s avtal krävs att en intresseanmälan skickats in. Upphandlingen 
startades våren 2012 och har delats upp i ett antal övergripande aktiviteter.  Under 2013 genomförs 
följande8: 
                                                            
5 Riksarkivet, E-arkiv och e-diarium (eARD) översiktlig beskrivning, Version 2.0, 14 januari 2013 
6 http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
7 http://www.skl.se/e-arkiv  
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 Öppning av anbud och kvalificering, mars 2013  
 Utvärdering, tester och juridiska frågeställningar, juni 2013  
 Preliminärt resultat och slutresultat, juni 2013  
 Beslut om och publicering av slutresultat, september 2013  
 Avslut och överlämning av slutresultat, september 2013 

7.1.3 KLASSA 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor startade 2012 ett projekt för att ta fram en gemensam 
struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Målet är att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd 
klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Schemat ska kunna 
användas som en diarieplan men även som stomme för att utarbeta dokumentmetadata, struktur för 
e-arkivet och förteckningsschema. En viktig tanke med hela Klassaprojektet är att det ska leda till en 
hållbar struktur som kan fungera under lång tid framöver. Tom Sahlén, tidigare arkivchef i Sundsvalls 
kommun och före detta ledamot i Samrådsgruppen är projektledare. Ett första förslag till 
klassificeringsschema publicerades i april 2013 på samrådsgruppens webbsida.9 Tillsammans med ett 
20-tal andra personer har Magdalena Nordin och Elin Jonsson varit med i referensgruppen och haft 
tillgång till utkast och dokumentation om projektet. Forum för diskussion finns på samrådsgruppens 
webbplats.  

7.1.4 Sambruks projekt Elektroniskt bevarande 
Sambruk påbörjade 2008 ett projekt som fokuserade på frågeställningar och förutsättningar när det 
gäller elektroniskt bevarande i kommuner. Projektets andra, och sista, etapp påbörjades hösten 2010 
och syftade till att ta fram beskrivning av ett system för bevarande som underlag för 
förfrågningsunderlag och kravspecifikation.  47 kommuner deltog i projektet och sammanlagt var ett 
100-tal personer delaktiga i olika arbetsgrupper.  

Huvudprojektet: 
1. Kravspecifikation för system för bevarande och marknadskartläggning 
2. Leverans från verksamhetssystem  
3. Metadata och filformat för bevarande  

Sidoprojekt: 
4. Checklista för organisationer som vill införa system för bevarande  
5. Juridiska konsekvenser av elektroniskt bevarande  
6. Hållbarhetsanalys – gemensamt elektroniskt arkiv  
7. Definition av mellanarkiv  

Karlskrona, Markaryd, och Växjö kommun gick med i projektet Elektroniskt bevarande inför den 
andra etappen. Ronneby var med från första etappen.  Kronoberg och Blekinge deltog bland annat i 
delprojektet om leverans från verksamhetssystem.  Resultatet av gruppernas arbete under denna 
etapp är framförallt en Leveranshandledning för att planera och genomföra projekt för att leverera 

                                                                                                                                                                                          
8 http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/kalendarium_1/earkiv_2013  
9 http://www.samradsgruppen.se  
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elektroniska handlingar från verksamhetssystem till system för bevarande.10Leveranshandledningen 
uppdaterades av Magdalena Nordin och Elin Jonsson under våren 2013 i samarbete med projektet 
eARD.11 

7.1.5 ENSAM uttag 
ENSAM-gruppen samordnar aktiviteter för att med gemensamma krafter bygga upp tekniska 
färdigheter och förståelse på ett direkt och praktiskt sätt kring mappning av databasbaserade data till 
XML-baserad leveransspecifikation. Projektet finns beskrivet i ett projektdirektiv som funnits 
tillgängligt för förstudiens deltagare på samarbetsportalen. Projektsamordnare är Hamid Rofoogaran, 
LDB-centrum (Luleå tekniska univeristet). 

I ENSAM-gruppen ingår R7e-arkiv (gemensamt arkiv för landstingssektorn), SYLL (gemensamt arkiv 
för högskolesektorn), Region Skåne, Sambruk, Riksarkivet och LDB-centrum (forskningscentrum för 
långsiktigt digitalt bevarande knutet till Luleå tekniska högskola). I aktuellt projekt deltar Anders 
Karlsson Ronneby kommun, Emilia Odhner Hässleholms kommun och Olivia Simson Karlskrona 
kommun som representanter för nätverket E-arkiv syd. 

Det handlar om hur data i gamla system kan mappas mot standardiserade strukturer med hjälp av 
generella verktyg/programvaror för att kunna bevara information i ett format som inte är beroende 
av det ursprungliga IT-systemet.  

Förväntade nyttor som motiverar kommunernas deltagande även om arkivsystem ännu inte finns på 
plats:  

 Kunskap om metadata och specifikationer för ärendehantering som kan användas i samband 
med upphandling och införande 

 Bättre kravställare i samband med leveransprojekt (ta fram underlag till 
leveransspecifikationer och kravställning på mappningsverktyg eller konsultinsatser) 

 Möjlighet genomföra enklare arkiveringsprojekt inom organisationen, för att till exempel 
avveckla äldre småsystem 

7.1.6 Myndighetsgrupper som arbetar med digitaliseringsfrågor 
I Sverige finns det olika myndighetsgrupper som arbetar med digitaliseringsfrågor. I det här avsnittet 
finns en sammanställning. Digitalisering har inte varit fokus för förstudien som varit inriktad på 
hantering av information som skapats digitalt.  

Digitaliseringsrådet inrättades 2010. Gruppen fungerar som rådgivande i frågor som gäller 
digitaliseringen av Sverige, men även som ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och 
företrädare för olika samhällsområden, såväl privata som offentliga.  Gruppen har varit med i 
utformningen av den nationella it-strategin, den digitala agendan för Sverige. 

                                                            
10 http://www.sambruk.se  
11 Publicerad via adressen: http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
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Digitaliseringskommissionen har bland annat i uppdrag att analysera hur utvecklingen fortlöper inom 
den digitala agendans strategiska områden. Dessutom ska kommissionen komma med förslag på 
åtgärder som bidrar till att nå målet; synliggöra nyttan av digitaliseringen och it-användningen i 
samhället samt visa på goda exempel.  

Center för eSamhället (CeSam), som bildades 2012, är ett programkontor inom SKL som syftar till 
innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT.  Verksamheten drivs inom följande 
programområden: eHälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur, 
fritid och besöksnäring, demokrati och delaktighet samt stödfunktioner (bland annat e-arkiv).  

E-delegationen ska stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för 
myndighetsövergripande samordning. 

Digisam startades i september 2011 och är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt 
bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet som inrättats av riksarkivet på regeringens 
uppdrag. Sekretariatet ska stå för kompetensuppbyggnad och för kunskapsinhämtning samt 
samordna digitaliseringsarbeten som deltagande myndigheter och institutioner gemensamt bedriver. 
Arbetet ska föras öppet för att så många myndigheter och institutioner ska kunna delta efter sina 
egna förutsättningar. 

 Regionala projekt och initiativ 7.2
Förstudien har följt aktiviteterna i Kalmar län, ITSAM och Skåne Nordost. Intresserade har bjudits in 
att delta på snabbkursen 23 april och workshopen om hot och risker 20 maj. Erfarenhetsutbyte med 
andra förstudier som pågår eller har genomförts arrangeras inom nätverket E-arkiv syd genom bland 
annat telefonmöten. Underlag till texterna har förstudien fått från projektledare eller samordnare för 
de olika projekten och initiativen.  

7.2.1 Kalmar län  
Regionförbundet i Kalmar län fick i slutet av 2012 i uppdrag av den primärkommunala nämnden (PKN) 
att samordna arbetet kring e-arkiv för den kommunala sektorn. Initiativet kommer från kommunerna 
i Kalmar län. I PKN sitter kommunalråd för de 12 kommunerna i länet. PKN fattade beslut om att 
regionförbundet i Kalmar län i första hand hade uppgift att samordna möten. Mot denna bakgrund 
skickades en inbjudan ut till ett inledande samtal den 6 februari 2013, där olika frågeställningar kring 
införande av e-arkiv diskuterades. På mötet deltog Emil Hagelbäck, Sölvesborgs kommun, för att 
informera om den planerade förstudien för Kronoberg och Blekinge.  

Resultatet av mötet var att gruppen jobbar vidare med e-arkivfrågan, tillsammans och i respektive 
kommun. Kommuncheferna i Kalmar län informerades om önskemålet att gå vidare med en 
gemensam förstudie. Beslutet blev att utöka samverkan internt och undersöka möjligheten att utöka 
samarbetet med Kronoberg och Blekinge. Efter kontakt med Stephen Dorch på regionförbundet i 
Kalmar är ett preliminärt förslag till konstruktivt samarbete att en programgrupp med 
spetskompetens inom Kalmar län samarbetar med eventuell kommande projektgrupp för 
Kronoberg/Blekinge. 
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7.2.2 Skåne Nordost 
Skåne Nordost är ett nätverk mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, 
Höör och Östra Göinge12. Frågan om att inleda förstudie om e-arkiv har varit uppe i 
kommunchefsgruppen för Skåne Nordost. Kommuncheferna är intresserade av samarbete när det 
gäller e-arkiv. På arkivsidan nätverkar arkivarierna hos kommunerna som ingår i Skåne Nordost. En 
förstudie om e-arkiv är tänkt att starta preliminärt i januari 2014. Josefina Andersson som arbetar 
som arkivarie både i Osby och i Markaryd har varit arbetsgruppens kontakt för erfarenhetsutbyte 
med Skåne Nordost.  

7.2.3 Skåne Nordväst 
Skåne Nordväst är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga13. Skåne Nordväst har genomfört en 
gemensam förstudie om e-arkiv som redovisas i rapport daterad den 29 november 2012. Målet med 
förstudien var att undersöka möjligheterna till samarbete kring e-arkiv samt att utarbeta ett 
projektförslag. Förstudien hade en allmän inritning och var inriktad mot att tydliggöra e-arkivets roll i 
e-förvaltningen och de nyttor e-arkivet kan bidra med. Projektledare för förstudien var Christian 
Jarnecrantz, Helsingborgs stadsarkiv. En projektplan har tagits fram som översänts till direktören för 
Skåne Nordväst. Förstudierapporten har används som utgångspunkt för förstudien Kronoberg och 
Blekinge.  

7.2.4 Halland 
Kommunarkiven i Halland har skickat en gemensam skrivelse med förslag om förstudie som 
behandlas på kommunchefernas möte i Halland. Ärendet kommer att tas upp på kommunchefsmötet 
i augusti/september. 

7.2.5 Eskilstuna, Strängnäs och Enköping 
Eskilstuna, Enköping och Strängnäs genomför en förstudie gällande e-arkiv i samarbete. Huvudman 
är Eskilstuna kommun och förstudien beräknas vara klar till årsskiftet. Med e-arkiv menar förstudien 
en modell för långsiktig kommungemensam informationsförsörjning. Syftet med förstudien är att 
identifiera de aktiviteter som krävs av kommunkoncernerna för att införa ett fungerande e-arkiv med 
sikte på att allmänna handlingar och uppgifter ska kunna hanteras helt elektroniskt. Genom att 
kartlägga nuläget och önskat börläge ska en färdplan för varje kommun tas fram med konkreta 
förslag på aktiviteter som ska skapa rätt förutsättningar för ett effektivt införande av e-arkiv.  I 
förstudien ingår bland annat teknikinventering, inventering av regler och rutiner kopplat till 
hantering av allmänna handlingar och en nyttoanalys. Projektledare för förstudien är Cecilia 
Johansson. 

7.2.6 Framtidens Arkiv i Gävle  
Gävle kommun arbetar med projektet Framtidens Arkiv som är menat att skapa en hållbar strategi 
för digital långtidsbevaring. Denna strategi skall i den mån det går, vara verksamhetsstödjande och 

                                                            
12 Mer information om Skåne Nordost finns via adressen: http://www.skanenordost.se/  
13 Mer information om Skåne Nordväst finns via adressen: http://www.skanenordvast.com/  
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bör tas fram i samverkan med andra intressenter för att minska kostnaderna, effektivisera 
utvecklingen samt uppfylla Gävles mål att agera som utvecklingsmotor i regionen. 

I dagsläget finns ett uttalat intresse från tre närliggande kommuner (Ockelbo, Sandviken, Söderhamn) 
för ett samarbete runt e-arkivet, men Region Gävleborg har lyft frågan till regionalnivå och fått med 
sig kommuncheferna från alla kommunerna på vikten av att driva detta gemensamt, så 
samverkansbredden kan öka. Utöver detta har ett uttalat intresse framförts från Berta-samarbetet i 
de norra Stockholmskommunerna, som önskar samverka om ett e-arkiv. 

Arbetet bedrivs i form av ett projekt under Stadsarkivet och Kultur & Fritid, som är arkivmyndighet i 
Gävle med en styrgrupp bestående av stadsarkivarien, it-chefen, kommunjuristen, säkerhetschefen 
och informationsansvarig på Kultur och fritid. Referensgruppen består av verksamhetsaktiva inom 
Samhällsbyggnad, Barn & Ungdom samt Gästrike Vatten samt e-arkivsansvariga på R7e-arkiv och 
Stockholms Läns Landsting samt Caspar Almalander på Riksarkivet för FGS:erna. Projektgruppen 
består här av projektledare, arkivarie och it-samordnare, men kommer att utökas när förstudien 
övergår till projektplanering. Projektledare är Andreas Rönnqvist. 

Målet med förstudien är att ta fram en modell som både säkrar framtidens information, agerar 
hävstång åt verksamheterna för förbättringsarbete, förenklar e-tjänstutvecklingen och säkrar 
informationen i ett tidigt skede. 

Förstudien presenteras för Kommunstyrelsen i oktober 2013, vartefter projektplaneringen inför 
pilotprojekten kan påbörjas. Den projektplaneringen skall vara klar till december 2014 för att initiera 
pilotprojekten i januari 2015. Pilotprojekten förväntas vara klara i juni 2016 för utvärdering, som i sin 
tur ska vara färdig till oktober 2016 och därifrån är tanken att e-arkivet ska börja införas från januari 
2017. Alla system inom kommunen beräknas vara klara 2020, men med en samverkansgrupp är det 
dock svårt att avgöra tidsaspekterna för en komplett utrullning. 

Det finns en arbetsmodell för hur man tänker sig att systemet skall fungera, när ansvar överförs, hur 
man säkrar information från dag ett och så vidare.  

 Forskning och utbildning 7.3
Studiet av arkiv, arkivvetenskap, var länge ett påbyggnadsämne till historia. Idag är det en 
självständig disciplin, numera nära knuten till informationsvetenskapen, på högskolor och universitet. 
Det arkivvetenskapliga ämnet inbegriper bland annat studier kring arkivens roll i samhället, arkivens 
struktur och utformning, tekniker för att bevara analog och digital information, förvaltningshistoria 
samt arkivrätt.  

Den arkivvetenskapliga disciplinen är förhållandevis ny i Sverige. Vid Stockholms universitet har 
ämnet funnits sedan mitten av 1970-talet, och de var då först ut med att ha ämnet som självständig 
disciplin. Numera går arkivvetenskap att läsa på en rad högskolor och universitet runt om i Sverige, 
både som enskilt, fristående ämne och som en del av kandidat- eller masterexamen; en presentation 
av dessa följer nedan.  
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7.3.1 Mittuniversitetet 
Den arkivvetenskapliga undervisningen bedrivs under avdelningen Arkiv- och datavetenskap (ADV), 
som i sin tur sorterar under Institutionen för informationsteknologi och medier. När studierna är 
avslutade kan man arbeta antingen som arkivarie eller som arkivstrateg. Det finns även kurser på 
grundnivå som i första hand vänder sig till registratorer.  Mittuniversitetet har utbildningar både på 
grundnivå och på avancerad nivå. På grundnivå kan man läsa Arkiv- och informationsvetenskap A, B 
och C, vilka är på 30 högskolepoäng vardera, och som kan resultera i en kandidatexamen. På 
avancerad nivå erbjuds studenterna en magisterexamen i arkivvetenskap, 60 högskolepoäng, varav 
15 högskolepoäng ägnas åt magisteruppsatsen. Förutom magisterexamen erbjuds studenterna en 
kurs i Standarder för elektronisk dokumenthantering, 15 högskolapoäng, på avancerad nivå.    

7.3.2 Lunds universitet 
Vid Lunds universitet har Institutionen för kulturvetenskaper hand om den arkivvetenskapliga 
utbildningen. Den arkivvetenskapliga utbildningen syftar till att utbilda arkivarier med både 
informationsbevarande och informationsförmedlande kunskaper. På grundläggande nivå ges endast 
en kurs, Fysiska och digitala arkiv, 15 högskolepoäng. På avancerad nivå erbjuds studenterna en 
filosofie masterexamen i arkivvetenskap, 120 högskolepoäng. I dagsläget bedrivs ingen forskning 
inom det arkivvetenskapliga ämnet vid institutionen. Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- 
och informationsvetenskap respektive museologi, ABM, har funnits sedan 2008 och de första 
studenterna tog sin examen i Arkivvetenskap vårterminen 2010. 

7.3.3 Stockholms universitet 
Den arkivvetenskapliga utbilningen vid Stockholms universitet ligger under den Historiska 
institutionen. Utbildningen syftar till att lära sig arkivarieyrket. Utbildning i arkivvetenskap finns 
endast på avancerad nivå vid Stockholms universitet och omfattar 60 högskolepoäng, vilket omfattar 
ett års studier. Detta ger ingen akademisk examen i sig, men utbildningen kan ingå som en del i en 
magister- eller masterexamen. På den Historiska institutionen har utbildning riktad till arkivarie 
funnits sedan mitten av 1970-talet.  

7.3.4 Göteborgs universitet 
Grundkursen i arkivvetenskap, 60 högskolepoäng, ges vid Institutionen för historiska studier vid 
Götebogs universitet. Utbildningen syftar till att lära sig arkivarieyrket. Utbildningen ger ingen 
formell akademisk examen, men kan användas som en del av en kandidatexamen. Eftersom 
undervisningen endast sker på grundläggande nivå så bedrivs inte heller någon forskning här.  

7.3.5 Luleå tekniska universitet  
Utbildningen ligger under Institutionen för system- och rymdteknik. Kursen Digitalt bevarande 7,5 
högskolepoäng, sker på avancerad nivå och kräver en kandidatexamen. Kursen ger ingen examen i sig, 
men kan i kombination med andra kurser resultera i en magister- eller masterexamen. 

Vid Luleå tekniska universitet finns Centrum för Långsiktigt digitalt bevarande (LDB-centrum). Ett 
kompetenscentrum som genom konkreta metoder arbetar med arkivering och återskapande av 
digitalt material. LDB-centrum deltar i en rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt som styrs efter 
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de behov som deras samarbetspartners har. Några av de aktuella projekt som de deltar i är eARD, 
ENSAM och ForgetIT.  

7.3.6 Södertörns högskola 
Den arkivvetenskapliga utbildningen bedrivs vid Institutionen för historia och samtidstudier på 
Södertörns högskola. Här erbjuds studenterna en grundutbildning genom A- och B-kurser i 
arkivvetenskap om vardera 30 högskolepoäng. Högskolan erbjuder även praktikkurser för studenter 
som läst arkivvetenskap B eller motsvarande. De olika kurser som studenterna erbjuds vid högskolan 
kan i kombination med andra kurser på grundnivå resultera i en kandidatexamen. I dagsläget finns 
inga forskningsprojekt kopplade till arkivvetenskap på Södertörns högskola, men det arbetas aktivt 
för att detta ska ske. Arkivvetenskap är ett nytt ämne vid högskolan och har endast funnits i ett par år.  

7.3.7 Uppsala universitet 
Den arkivvetenskapliga utbildningen ligger under Institutionen för ABM, arkivvetenskap, biblioteks- 
och informationsvetenskap samt musei- och kulturvetenskap. Arkivvetenskap ingår alltså som en av 
inriktningarna i Masterprogrammet i ABM. Samma kurser som ingår i masterprogrammet kan även 
läsas som fristående kurser på avancerad nivå. Vid avslutad utbildning kan man arbeta som arkivarie 
inom offentlig sektor, i organisationer, i näringslivet, eller i vilken verksamhet som helst som har 
behov av personer med kunskaper i modern dokumenthantering. När studierna avslutats har man en 
filosofie masterexamen med ABM som huvudområde. Inom det arkivvetenskapliga området bedrivs 
forskning bland annat på informationsvärdering (engelska: appraisal theory ). Forskningen har sin 
utgångspunkt i processen som bestämmer vad i arkiven som ska sparas eller gallras och 
arkivväsendets avgörande roll för vilka kunskaper om det förflutna som kommer finnas i framtiden.  

7.3.8 Karlstad universitet  
Vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap – historia kan man läsa Arkivkunskap II, 30 
högskolepoäng. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som arkivarie. Kursen ges på grundnivå och 
kan i kombination med andra studier ge en kandidatexamen. För tillfället bedrivs ingen forskning mot 
arkivvetenskap. Utbildningen i arkivkunskap har funnits sedan läsåret 1991/1992 vid dåvarande 
Karlstad högskola. 
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 Internationell utblick 7.4
I det här avsnittet finns en redogörelse för hur frågan hanteras i framförallt de nordiska länderna 
samt tongivande teorier och praktiker i USA och Australien. Det finns naturligtvis många goda 
exempel från andra länder som till exempel Estland, men en mer djupgående undersökning av detta 
har inte rymts inom förstudien.  

De nordiska riksarkiven samverkar bland annat genom Nordisk Arkivakademi. Samarbetsformen 
skapades 1998 och seminarier för personalen hos riksarkiven har sedan dess ordnats inom olika 
specialområden. Ett exempel är ett seminarium som hölls 2009 hos LDB-centrum och som handlade 
om användning av standarder och dess begrepp vid digitalt bevarande samt uppbyggnad av 
informationspaket.  

7.4.1 Norge 
Norge har sedan 1984 en arkivstandard som heter Noark. Noark utarbetades ursprungligen av 
Statens rasjonaliseringsdirektorat (Statskonsult) i samarbete med riksarkivet. Ansvaret för att 
förvalta och utveckla standarden överfördes till riksarkivet 1990. I mitten av 1990-talet kom en 
kompletterad version av Noark 4 med tillägg när det gäller kommunal ärendehantering: Koark, som 
ofta kallas kommuneNoark. Standarden utvecklades tillsammans med Kommunenes sentralforbund 
och följer principerna i Noark-standarden. Den gällande standarden är idag Noark 5 som ger 
förutsättningar för en helt elektronisk ärendehantering och arkivering i offentlig förvaltning. 
Standarden utvecklas i takt med den teknologiska utvecklingen och förändringar i systemens 
informationsinnehåll och funktionalitet. Ett leveransuttag i enlighet med Noark5 lämpar sig för 
långtidslagring. Det norska riksarkivet upprätthåller en lista med godkända system och godkänner 
också nya system efter ansökan.14 Det finns en föreskrift som säger att offentliga myndigheter i 
normalfallet ska använda system som är Noark-godkända, och att nya system ska vara godkända av 
Riksarkivet innan de tas i bruk. 15 

Arkivlagen gäller för alla offentliga organ i Norge. De föreskrifter som utfärdas av Norska riksarkivet 
ska också följas av kommunerna. Efter vanligtvis 25-30 år levereras information till särskilda 
arkivdepoter som uppfyller kraven i arkivlagen. Flera kommuner kan samverka om en arkivdepot. Det 
finns en särskild instruktion att utgå från när det gäller överlämnande ska regleras. 16 

7.4.2 Danmark 
Statens Arkiver i Danmark arbetar aktivt med digital informationsförvaltning och deltar i olika 
arbetsgrupper och projekt. Det är med hänsyn till den framtida arkivbildningen som man väljer att 
delta på detta sätt.  Målsättningen är att leveranser av digitala arkiv ska bli så effektiv och säker som 
möjligt. Statsarkivet har också löpande dialog med de systemleverantörer som äger de system som 
kommer att leverera information digitalt. Statsarkivet har också kontakt med andra myndigheter och 

                                                            
14 http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark  
15 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Regelverk/Kommunal-sektor  
16 http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Avlevering/For-kommunar  
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intresseorganisationer som till exempel Kommunernes Landsforening (KL) för erfarenhetsutbyte och 
rådgivning. 17 KL är en privat interesse- och medlemsorganisation för alla 98 kommuner i Danmark.18 

Digitalisering av dokument- och ärendehantering bedrivs intensivt inom dansk förvaltning. Projekt 
Digital Forvaltning startades 2001 i samverkan mellan regeringen, Kommunernes Landsforening, 
Amtsrådsforeningen, Københavns kommun och Fredriksbergs Kommune. Bland annat arbetar 
projektet med att ta fram och implementera en gemensam standard  för Elektronisk Sags- og 
Dokumnethåndtering (ESDH-system), detta benämns Fællesoffentlig Elektronisk Sags- och 
Dokumenthåndtering (FESD-projektet).19 

Bestämmelser för arkiven hos kommuner och regioner finns i arkivlagen.  Det finns bestämmelser om 
ta hänsyn till arkivbeständighet i den dagliga driften av arkivsystem, att gallring inte får ske utan att 
det finns föreskrifter från statens arkiv och skyldighet att leverera arkiv till ett offentligt arkiv. 20 Om 
ett beslut om bevarande har fattats kan kommuner och regioner leverera arkivalier till Statens 
arkiver eller till ett annat offentligt arkiv. Detta sker vanligtvis efter 20 år. Med offentliga arkiv 
menas ”statsarkiv” eller motsvarande som inrättats för att uppfylla kraven i arkivlagen.21 

7.4.3 Finland 
De organisationer som önskar förvara information som ska bevaras endast i elektronisk form ska 
söka tillstånd för detta hos finska arkivverket. Förutsättningen för att få tillstånd för detta är att 
organisationernas verksamhetssystem uppfyller kraven i SÄHKE1- eller SÄHKE2 (leveransformat för 
överföring till finska arkivverket). Alla nya system ska införas med SÄHKE2-normen i beaktande. 
Organisationerna ska se till att det går att skapa filer i ett utbytesformat som uppfyller arkivverkets 
krav om information ska kunna överföras till arkivverket i elektronisk form. 22 

Enligt de finska arkivlagarna har arkivverket samma befogenheter när det gäller kommunala arkiv 
som för statliga arkiv. I Finland är alltså inte kommunstyrelsen arkivmyndighet men har ansvar för 
kommunens arkivfunktion.23 

7.4.4 Island 
Island startade ett samarbete med det danska stadsarkivet 1998 för att kunna använda deras 
metoder. Detta resulterade i en skriftlig överenskommelse 2005 som garanterade att Island man 
använda danska metoder, lösningar, erfarenhetsutbyte med mera. Under 2006 tog nationalarkivet 

                                                            
17 http://www.sa.dk/content/dk/forskning_og_udvikling/digital_arkivering/nationalt_samarbejde  
18 http://www.sa.dk/content/dk/for_kommunale_myndigheder 
19 Det globala minnet – nedslag i den internationella arkivhistorien, Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 34, 
Västerås 2012, ss.178-179 
20 http://www.sa.dk/content/dk/for_kommunale_myndigheder  
21 Statens Arkiver, Rigsarkivet, Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv - En vejledning til kommuner og 
regioner 
22 http://www.arkisto.fi  
23 Det globala minnet, ss.268-269 
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fram förslag till ett regelverk för att ta emot digital information och arbetade med olika testprojekt.24 
År 2009 fanns det gällande regler för isländska arkiv som byggde på de danska erfarenheterna. Nästa 
steg var tekniska stödsystem, instruktioner, dialog med leverantörer och utbildningar.25  

Alla offentliga myndigheter, det vill säga de organisationer som får mer än 50 % av sin finansiering 
från Isländska staten, levererar information till nationalarkivet på Island. Det samma gäller för 
kommunal sektor, om det inte finns ett särskilt regionalt arkiv att leverera till.26 

7.4.5 Förenta staterna 
De stora institutionerna i USA har stort inflytande när det gäller teorier, strategier och metoder för 
elektroniskt bevarande. Detta beror på att automatiseringen av databehandling påbörjades tidigt, 
redan i slutet av 1800-talet. Behovet av masshantering av data över stora områden gjorde sig påmint 
tidigt inom till exempel järnvägen. 

Nationalarkivet i USA hade en dataarkiveringsavdelning redan på 1970-talet. 1988 bildades ett Center 
for Electronic Records. Under 1990-talet ökade mängden lagrad data radikalt. För att möte 
utvecklingen startades 1998 Electronic Records Archives Program (ERA). ERA innehåller funktioner för 
mottagning, långtidsförvaltning och tillgängliggörande av elektroniska dokument och databaser. 
Lösningen ligger i linje med OAIS-standarden, och nationalarkivet har medverkat i utvecklingen av 
standarden sedan 1995. OAIS utvecklades ursprungligen för att ta hand om NASA:s rymddata. 
Standarden beskriver de funktioner som krävs för att kunna överföra information från ett 
verksamhetssystem till ett arkivsystem med bevarad autenticitet och användbarhet. I USA finns det 
en tydlig uppdelning mellan records och archives. Records är dokumentationen som används ute i 
verksamheten och archives är information som överförts till arkivinstitution. 27 

Bibliotekstraditionen har haft ett stort inflytande över arkivverksamheten. Mycket arbete som utförs 
kring digitalt bevarande sker också hos de stora biblioteksinstitutionerna som till exempel Library of 
Congress.  Flera standarder med betydelse för digitalt bevarande i arkiven har sitt ursprung här, till 
exempel METS och PREMIS.28  

7.4.6 Australien 
Rötterna för den australienska traditionen är en kulturhistorisk orientering som starkt dominerades 
av biblioteken. Arkivet blev först efter 1960 en självständig profession. Australian Archives bildades 
1983 och har ansvar för hela arkivväsendet inklusive elektroniska arkiv. Den första vägledningen för 
att hantera elektroniska arkiv gavs ut 1992. Information hanteras som huvudprincip distribuerad ute 
hos de verksamheter som skapar dokumentationen. Arkivering i Australien handlar mer tydligt om 
metadata och elektronisk informationsförvaltning och arkivinstitutionerna har därför inte samma roll 

                                                            
24 Eiríkur Gudðmundsson, Long-term preservation of electronic records from official agencies in Iceland, The ICA 
– SUV seminar inReykjavík 13.-20. September 2006. 
25 Júlía Pálamdóttir Sighvats, Användning av standarder och införande av den danska modellen vid Isländska 
Nationalarkivet, Nordisk Arkivakademi i Boden 10-11 november 2009. 
26 Eiríkur Gudðmundsson 2006 
27 Det globala minnet, ss.319-320 och 336.  
28 http://www.digitalpreservation.gov/  
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som i till exempel många europeiska länder. Australien har haft en ledande roll sedan 1990-talet. 
1996 kom en standard – AS 4390 Records Management som fokuserar på records, identifiering av de 
metadata som behövs för att informationen ska ha bevisvärde, samt på verksamheter och aktiviteter 
(processorientering). 2001 hade en handledning utarbetats av National Archives of Australia (NAA) 
och States Records Authority i New South Wales 2001. Standard SS ISO 15489-1 Dokumentation – 
Dokumenthantering bygger på australiensiska standarder. Förutom standarder och handledningar 
tillhandahålls verktyg för konvertering av filformat och kontroll.  

I Australien har utvecklats en särskild filosofi som kallas Records continuum och som inte tänker 
dokumenthantering i ett livscykelperspektiv och inte skiljer på dokumenthantering i verksamheten 
och arkiv på samma sätt som i till exempel traditionen i USA. Informationen och informationens 
kontext hanteras som separata entiteter för beskrivning och hantering. Filosofin tänker inte heller i 
att slutpunkten är förvaring hos en arkivinstitution utan att informationen fortsätter att leva i sitt 
sammanhang.29  

7.4.7 International Council on Archives 
The International Council on Archives (ICA) är ett internationellt samverkansorgan för att främja 
effektiv dokumenthantering och bevarande. ICA strävar efter att skydda och garantera åtkomst till 
arkiv genom olika befrämjande åtgärder, etablera gemensamma standarder, utveckling av 
professionen och möjliggöra dialog mellan arkivarer, beslutsfattare, arkivbildare och användare. ICA 
är en oberoende organisation som finansieras genom medlemskap. Idag är det ungefär 1400 
medlemmar i 199 länder. ICA samordnar och publicerar internationella standarder framför allt när 
det gäller arkivredovisning.30  

  

                                                            
29 Det globala minnet, ss 353, 372-375 och 377-380. 
30 http://www.ica.org  
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8 Gemensam verksamhet och samverkan kring förvaltning 
I SKL:s handlingsplan för e-samhället beskrivs samverkan som nyckeln för att möta de utmaningar 
som offentlig sektor står inför. Det krävs både lokal, regional och nationell samverkan. Det finns 
mycket att vinna på en utvecklad samverkan som till exempel minskade kostnader, gemensamma 
upphandlingar, gemensam drift och förvaltning och krav gentemot marknaden och delning av 
tjänster.31  

I Riksarkivets förstudie om e-arkiv och e-diarium från 2011 poängteras att om myndigheterna 
samverkar och skapar gemensamma lösningar kan större resurser frigöras från verksamheten. Denna 
samverkan kan också leda till höjd kompetens hos myndigheterna och en ökad kvalitet till lägre 
kostnader.32 

Det här kapitlet redogör övergripande för olika möjligheter för samverkan inom kommunal sektor 
och i vilka fall som samverkansformen kan vara lämplig. Det finns också en redogörelse för exempel 
på hur olika organisationer samverkar idag när det gäller arkiv.  

Regionförbund är ett kommunalförbund. Kommunalförbundet är i sig en specialkommun och kan i 
detta sammanhang jämställas med en kommun. Det finns olika lösningar för samverkan. Allt ifrån 
enkla former av samverkan kring begränsade uppgifter, till samverkan kring tunga investeringar med 
många inblandade parter där samverkan får formen av en fristående bedriven verksamhet.  

De samverkansformer som beskrivs här är de som är möjliga för landsting, kommuner och 
jämförbara kommunala organisationer i enlighet med tillgängliga dokument från SKL. 33 Det kan 
förstås också skapas nya samverkansformer. Vilken form som är lämplig beror på området 
organisationerna ska samverka inom och hur komplex och varaktig samverkan är.  

Det finns samverkan som bygger på att olika organisationer använder gemensamma anläggningar 
och samverkar framförallt genom att dela lokaler. Exempel på detta är bland annat Arkivcentrum syd, 
Arkivcentrum nord, Arkivcentrum Värmland och Arkivcentrum Dalarna. Det kan finnas anledning att 
titta närmar på erfarenheterna från denna typ av samverkan, även om det inte handlar om e-arkiv. 
Detta har inte gjorts under förstudien våren 2013.  

  

                                                            
31 Digitala vägen till morgondagens välfärd, Handlingsplan för e-samhället 2013-2015, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2013, till exempel sid. 8 och 31. 
32 Riksarkivet, Förstudie om e-arkiv och e-diarium, rapport, 2011-01-31 
33 Samverkansanalys – juridiska förutsättningar för interkommunalt systemsamarbete, Modell/former för en it-
förvaltningsorganisation, Bilaga 03 till Slutrapport, Programmet för kommunal it-samverkan i vård och omsorg, 
insatsområde it-infrastruktur, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010. Kommunal it i samverkan, juridiska 
förutsättningar för olika samverkansformer, Sveriges Kommuner och Landsting, 2005 
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 Kommunalförbund som samverkansform 8.1

Kommunalförbund är en samverkansform som är väl etablerad och passar bra när det 
gäller att föra över hela verksamhetsområden till en gemensam organisation. Ansvar, 
beslutanderätt och hantering av myndighetsuppgifter överförs till förbundet. 

Kommunalförbundet kan ta över vilka kommunala verksamheter som helst och kan självständigt 
utfärda olika typer av styrande dokument. Endast kommuner, landsting, regionförbund kan ingå i ett 
kommunalförbund. Även andra kommunalförbund, som också kan jämställas med kommuner, kan 
ingå i ett gemensamt kommunalförbund. Parterna avhändar sig både ansvar och funktioner till det 
gemensamma kommunalförbundet. Det behöver inte vara lika för alla. Kommunalförbundet kan ta 
över olika typer av uppgifter från olika deltagande kommuner. 

Kommunalförbund är en samverkansform som innebär att en egen juridisk person skapas. 
Kommunalförbundet kan styras av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen. Det är vanligt att 
styrelseformen är en förbundsdirektion, som är en enklare form. Det finns en politisk representation 
i kommunalförbundet.  

Om till exempel hela verksamhetsområdet som hanteras av den centrala arkivfunktionen flyttas över 
från ett större antal kommuner till ett gemensamt kommunalförbund, blir det möjligt att direkt knyta 
personal med lämplig kompetens till den gemensamma organisationen. Istället för att var och en 
anställer personal, upphandlar tjänster eller vidareutbildar personal som har fullt upp med andra 
arbetsuppgifter. Genom att knyta kompetens till den gemensamma organisationen, blir denna mer 
konkurrenskraftig när det gäller att attrahera ny kompetens som behövs för att hantera allt från 
informationskartläggning och tillsyn till planering av bevarande, leveransprojekt och vård av digital 
information. Möjligheter som inte finns när det gäller övriga samverkansformer och situationen med 
många relativt små organisationer som inte har någon utbyggd eller kvalificerad arkivverksamhet 
idag. 

Styrande dokument 
 Förbundsordning 
 Reglemente 

Passar inte för: 
 Enklare samarbeten.  
 Om samverkan ska omfatta kommersiella företag. 

Passar för: 
 Hela verksamhetsområden. Omfattande verksamhet med många parter, även 

myndighetsuppgifter 

  



 
Författare 
Elin Jonsson 

Organisation 
Växjö kommun 

Telefon 
0470-413 07 

Datum 
2013-08-07 

Projekt  
Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (dnr KS/2012:974) 

Version 
1.0 

Sida 
67 

 
  

 

8.1.1 Exemplet Kommunalförbundet ITSAM 
Den 1 januari 2009 bildades Kommunalförbundet ITSAM. Namnet ITSAM är sprunget ur tanken att IT 
är en god SAMverkansmöjlighet för kommunal verksamhet. 

ITSAM är ett kommunalförbund med direktion som har sitt säte i Kinda kommun. 
Kommunalförbundets medlemmar är Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. 
Varje medlem utser en ledamot och en personlig ersättare till direktionen. Den dagliga verksamheten 
leds av en verkställande tjänsteman. Förbundet har till ändamål att svara för IT-verksamheten i 
medlemskommunerna och samtliga därmed förbundna frågor liksom investeringar.  

ITSAM Arkiv är ett resurscenter för arkivfrågor och kommunalförbundet har två utbildade arkivarier 
anställda med bred kompetens inom dokumenthantering, arkivering och verksamhetsutveckling. 
Medlemskommunerna har beslutat att överföra delar av sitt lagstadgade arkivansvar till ITSAM Arkiv. 
I uppdraget ingår att utöva tillsyn, utbilda, utveckla och ge råd och stöd i arkiv- och 
dokumenthanteringsfrågor. I samverkan med sina medlemskommuner arbetar ITSAM Arkiv för 
utveckling av en modern informationshantering. 

ITSAM Arkiv säljer utbildningar och tjänster inom arkivområdet till medlemskommunerna samt till 
andra kommuner, företag och enskilda aktörer. Målsättningen är att medlemskommunerna och 
övriga kunder ska kunna svara upp till verksamheternas och medborgarnas krav på information i linje 
med e-samhällets intentioner. Omvärldsbevakning är en viktig del av uppdraget. ITSAM Arkiv deltar 
aktivt i lokala, regionala och nationella nätverk och projekt inom informationshantering och e-arkiv.34 

 Gemensam nämnd som samverkansform 8.2

En gemensam nämnd kan komma ifråga om det är ett mindre antal jämnstarka parter 
som ska samverka och om myndighetsuppgifter ska ingå i samverkan. 

En gemensam nämnd ingår i en av de samverkande kommunernas eller landstingens organisation. 
Det bildas inte någon ny juridisk person utan nämnden hör till värdkommunen. Det finns en 
sekretessgräns mellan den gemensamma nämnden och nämnderna i kommunerna som ingår.  

Den gemensamma nämnden kan ta över alla typer av kommunala verksamheter, även 
myndighetsutövning. En gemensam nämnd kan bara ta över ett gemensamt intresse. Den 
gemensamma nämnden kan däremot inte ta över beslutanderätt från fullmäktige. Det innebär att 
fullmäktige i de deltagande kommunerna måste fatta vissa övergripande beslut som till exempel att 
fastställa arkivreglemente.  

Varje kommun, landsting eller regionförbund behåller huvudmannaskap för sin verksamhet. 
Nämnden företräder samtliga kommuner, men avtal sluts mellan värdkommunen och till exempel ett 
privat företag. Det kan innebära att värdkommunen ensam har juridiskt ansvar i vissa fall.  

  
                                                            
34 http://itsam.se/  
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Passar för: 
 Samverkan mellan ett minde antal, jämnstarka parter och om samverkansorganisationen 

också ska hantera myndighetsuppgifter 

Passar inte för:  
 Om det är många parter inblandade. Det blir komplicerat när många organisationer ska 

försöka fatta samstämmiga beslut, då deltagande kommuners inflytande och insyn kan bli 
begränsad.  

 Om det innebär samverkan med statliga myndigheter eller privata företag. 

Styrande dokument: 
 Överenskommelse/samarbetsavtal 
 Reglemente 

Exempel: 
 Samverkan mellan ett fåtal kommuner eller landsting kring till exempel tillsyn och 

övertagande ansvar för arkiv från verksamheter som upphört.  

8.2.1 Exemplet Arkivnämnden i Göteborg 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun har en gemensam nämnd. Arkivnämnden är 
arkivmyndighet för både regionen och kommunen. Till arkivnämndens uppgifter hör att ge förslag till 
föreskrifter till respektive fullmäktige, svara för anvisningar till och tillsyn över arkivbildning och 
arkivvård samt ansvara för driften av de centrala arkiven.  

Regionfullmäktige och kommunfullmäktige väljer vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. Fullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande. Regionråd och kommunalråd med områdesansvar för 
arkivnämndens verksamhetsområde har rätt att delta vid sammanträden.  

Verksamheten regleras i reglemente och avtal om samverkan. Arkivverksamheten bedrivs inom 
förvaltningen Regionarkivet. Revision utförs av både regionens och kommunens revisorer. Kostnader 
fördelas baserat på en sammanvägning av verksamhetens omfattning och befolkningsunderlag 
(Västra Götalandsregionen 60 % och Göteborgs kommun 40 %)  

 Samverkan genom avtal 8.3

Samverkan som regleras av avtal används för gemensamma projekt, för att dela på 
kostnader för en investering eller andra typer av enklare samverkan av tidsbegränsad 
natur.  

Samverkan regleras av ett gemensamt avtal. Avtalet omfattar till exempel avtalstid, rättigheter och 
skyldigheter, ekonomi och information samt vad som händer när avtalet går ut eller hur tvister ska 
lösas. Samverkansformen innebär inte att det skapas någon egen juridisk person. Kommuner kan 
avtala om sådant som hör till den kommunala verksamheten som bedrivs, men däremot inte om 
sådant som innebär myndighetsutövning. 
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Samverkan får inte innebära att kommunerna försämrar möjligheten för kommersiella företag att 
sälja sina tjänster och produkter. Det ska finnas ett ömsesidigt intresse av samverkan där det sker ett 
utbyte mellan deltagarna och är till nytta för medborgaren. Det finns begränsade möjligheter att 
ändra inriktning och fatta beslut gemensamt eftersom samverkan helt regleras genom avtalet.  

Förtroendevalda beslutar endast om den egna kommunens hantering av avtalet. Ingen politisk 
representation för samverkan som sådan. Däremot är det möjligt att skriva in krav på insyn och 
samråd.  

Styrande dokument: 
 Avtal undertecknat av samtliga parter 

Passar för: 
 Enkel samverkan för att utnyttja gemensamma resurser som till exempel lokaler, it-drift 

(servrar eller installationer) eller personal.  
 Om de parter som samverkar inte bara är kommuner och landsting, utan att också statliga 

myndigheter och från privata näringslivet. 

Passar inte för: 
 Myndighetsuppgifter, det vill säga de delar av arkivverksamheten som handlar om tillsyn och 

ansvar för arkiv som övertagits av arkivmyndigheten.  

Exempel: 
 Genomföra gemensam förstudie (samfinansiering av projektledare). 
 Samutnyttjande av en anläggning, som till exempel serverhall eller gemensamt ägd 

systemlösning.  
 Avgränsade projekt för att utveckla en gemensam produkt eller lösning (till exempel 

valideringsverktyg för en viss informationstyp), och som involverar parter från det privata 
näringslivet.  

8.3.1 Exemplet Förvaltningssamverkan R7e-arkiv 
Bakgrunden till förvaltningssamverkan är ett regionalt samverkansprojekt om elektroniskt 
långtidsarkiv som initierades av landstingsarkivarierna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, 
Örebro, Värmland och Sörmland. Projektet initierades i slutet av 2007 och avslutades 2011.  

Efter avslutat projekt övergick R7e-arkiv till reguljär drift och löpande förvaltning. För att reglera 
samverkan upprättades ett samverkansavtal för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar drift, 
förvaltning och vidareutveckling av R7e-arkiv.  

Samverkan omfattar löpande drift- och förvaltningsstyrning, vidareutveckling av lösningen och 
finansiering. Huvudinriktningen är att förvalta R7e-arkiv och de programvaror och tjänster som krävs 
för att importera, lagra, utsöka och utlämna data. Annan samverkan inom e-arkivområdet sker bara 
efter tydligt beslut om särskilda aktiviteter för detta.  
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Samverkansorganisationen: 

 Landstingsdirektören i Uppsala län är formell företrädare för samverkan 
 Övergripande styrgrupp för förvaltningssamverkan med en representant för varje landsting 
 Förvaltningsledare  
 Förvaltningsledningsgrupp med minst en representant per landsting. 

Parterna äger var och en för egen del sin kopia av de delar av R7 e-arkiv som inte utgörs av 
licensierade produkter med såväl nyttjanderätt som rätt att för egen del vidareutveckla 
programvaran. Det har också etablerats en gemensam driftsorganisation för R7e-arkiv.  
Kostnaden för att driva R7e-arkiv fördelas mellan parterna enligt de relativa befolkningstalen vid 
utgången av närmaste föregående år. Landstinget i Uppsala ansvarar för ekonomisk administration. I 
dagsläget består R7 av nio landsting.  

 Gemensamma företag, intresseföreningar och sammanslutningar 8.4

Det finns många olika typer av gemensamma företag. Alltifrån bolag som äger 
gemensamma anläggningar till intresseföreningar. Intresseförening kan vara lämplig till 
exempel om syftet är samverkan syftar till erfarenhetsutbyte, stöd och rådgivning, 
gemensamma rekommendationer eller opinionsbildning.  

Kommunernas möjlighet att driva gemensamma företag regleras i kommunallagen. Det finns flera 
olika bolagsformer: enkelt bolag, aktiebolag, stiftelse, intresseföreningar och ekonomiska föreningar. 
De olika formerna regleras i olika lagar. För de gemensamma företagen finns regler kring gemensamt 
beslutsfattande, budget, finansiering och insyn. Bland annat aktiebolag eller stiftelser är egna 
juridiska personer.  

Det behövs beslut i fullmäktige för att överlämna en kommunal verksamhet till ett företag. Det går 
inte att lämna över uppgifter som innebär myndighetsutövning om det inte finns stöd i lag. De 
kommunala företagen ska i princip inte gå med vinst och ska främja utvecklingen och vara till nytta 
både för offentlig och privat verksamhet liksom allmänheten.  

Aktiebolag används i samband med större satsningar med många ägare och investerare och som 
innebär stora inversteringar. Särskilt om samverkan även involverar privata aktörer. Ett möjligt (men 
inte troligt) scenario skulle vara om en gemensam anläggning/datacentral för e-arkiv och 
digitalisering skulle byggas för att serva hela regionen. 

När det gäller digitalisering och tillhandahållande av öppna data, särskilt i de fall som verksamheten i 
huvudsak vänder sig till externa kunder, skulle det gå att tänka sig företag (till exempel aktiebolag) 
som samverkansform. Dock är det risk för konkurrens med privata företag som arbetar med 
digitalisering och tillgängliggörande av arkivinformation.  
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Styrande dokument: 
 Till exempel stadgar, bolagsordning, aktieägaravtal beroende på typ av företag. 

Passar för: 
 Intresseförening kan fungera för samverkan som endast syftar till erfarenhetsutbyte, stöd 

och rådgivning, gemensamma rekommendationer eller opinionsbildning.  

Passar inte för: 
 Om samverkande parter ska kunna köpa tjänster av det gemensamma företaget utan 

upphandling.  
 Myndighetsuppgifter, det vill säga de delar av arkivverksamheten som handlar om tillsyn och 

ansvar för arkiv som övertagits av arkivmyndigheten.  

Exempel: 
 Användarföreningar förekommer när det gäller en specifik kommersiell produkt eller teknisk 

lösning. 
 Intresseförening som till exempel arkivförbund. 

8.4.1 Exemplet System LångtidsLagring (SYLL) 
System LångtidsLagring är ett nationellt projekt i samarbete mellan åtta lärosäten i Sverige - Uppsala 
universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Lunds universitet, 
Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Gävle högskola och Karolinska Institutet. Projektet syftar till att 
gemensamt tillgodose högskolornas behov av en fungerande lösning för digital långtidslagring (E-
arkiv). Den tekniska lösningen utvecklas av Lunds Datacentral. Systemet beräknas vara i drift 2014 
och då ska också en förvaltningsorganisation finnas på plats. Deltagande universitet undertecknar ett 
gemensamt konsortialavtal, och konsortiet kommer i sin tur att teckna avtal med Lunds datacentral 
om drift av den gemensamma lösningen. SYLL är ännu inte i drift men tankarna som presenterats är 
att driva samverkan på samma sätt som LADOK (system för studieadministration). Det högsta 
beslutande organet för LADOK är en stämma. Konsortiets styrelse har det övergripande ansvaret för 
systemet och verksamheten leds av en konsortiechef.  

8.4.2 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 
Samrådsgruppen är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Samrådsgruppen bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 
som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och 
landstingskommunala sektorerna. Enligt sin arbetsordning ska samrådsgruppen främja samverkan 
mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna. 
Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. 
Samrådsgruppen har bland annat utarbetat råd om bevarande och gallring inom en rad kommunala 
områden. 

Samrådsgruppen består av nio ledamöter. Tre ledamöter utses av Riksarkivet och tre ledamöter 
vardera för kommuner respektive landsting utses av Sveriges Kommuner och Landsting. Ordförande 
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utses inom gruppen för en tid av ett år. Förutom gruppens ledamöter tillhandahåller Riksarkivet en 
sekreterare.35  

8.4.3 Kronobergs läns arkivförbund blir Arkivförbund Sydost 
Kronobergs läns arkivförbund är en intresseförening för arkivbildare i Kronobergs län. Arkivförbundet 
bildades 1995 och består idag av 18 medlemsorganisationer. På årsmötet våren 2013 togs det första 
beslutet att ändra stadgarna så att även Blekinge ingår i en gemensam arkivorganisation – 
Arkivförbund Sydost. 

Organisationen är öppen för kommuner, arkiv, institutioner, företag och andra arkivbildare samt för 
övriga intressenter. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och utser ledamöter, 
ordförande, vice ordförande, revisorer och valberedning. Ledamöterna ska representera 
medlemmarna både när det gäller sektor och geografisk spridning. Styrelsen är förbundets 
verkställande organ och utser sekreterare och kassör. Beslut om ändring av stadgar fattas av 
årsmötet, vid två på varandra följande årsmöten.36  

Ändamålet med intresseföreningen är att ta tillvara medlemmarnas intressen i arkivfrågor: 
 Verka för att arkiven i länen bevaras, vårdas och hålls tillgängliga för allmänhet, utbildning 

och forskning. 
 Fungera som nätverk för utbyte av kunskap och information i arkivfrågor.  
 Förmedla kontakter och samarbete med arkiv och andra arkivorganisationer. 
 Arbeta aktivt för samverkan med kulturarvs- och utbildningsorganisationer i regionen. 
 Sprida kännedom om regionens olika arkiv och deras inriktning, omfång och uppbyggnad.  
 Ordna kurser och konferenser inom området. 

8.4.4 Användarnätverk och -föreningar 
Det finns olika former av inofficiella och officiella nätverk eller sammanslutningar för att hantera 
frågor som rör en vis produkt eller systemlösning. När det gäller utveckling för att kunna leverera 
information från ett verksamhetssystem till e-arkiv kan en sådan sammanslutning vara ett viktigt 
forum.  

 

 

  

                                                            
35 http://www.samradsgruppen.se/  
36 http://www.kulturarvkronoberg.se  
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9 Fortsatt arbete 
Projektledningen och arbetsgruppen föreslår att fortsätta samarbetet med en fördjupad förstudie. 
Under den fördjupade förstudien förstärks projektorganisationen med en styrgrupp. Förberedelser 
inför att införa e-arkiv påbörjas hos deltagande organisationer, genom att påbörja informations-
kartläggning och genomföra en övergripande systeminventering. Fortsatt utbyte bör ske med 
angränsande län. Det är viktigt att vi är i fas med varandra för att kunna dra nytta av varandra. 

 Att införa e-arkiv innebär många strategiska beslut 9.1
Under förstudien har det blivit alltmer tydligt att e-arkiv handlar om mycket mer än att upphandla ett 
it-system. Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext 
och kostsamt åtagande. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan 
mellan olika aktörer.  

E-arkiv är i hög grad ett verksamhetsprojekt och inte i första hand ett it-projekt. E-arkivet är en 
organisation som behöver olika typer av styrande dokument, riktlinjer och arbetsbeskrivningar, 
organisering, budget, lokaler, samt personal eller externa konsulter för att utföra de olika 
arbetsuppgifterna. Slutligen behövs olika typer av tekniska stödsystem, det vill säga e-arkiv som 
teknisk lösning, som kan upphandlas som produkt eller tjänst.  

Infrastrukturen för att hantera långsiktigt bevarande är idag i huvudsak uppbyggd för att vi ska spara 
på papper. Det finns system med arkivlokaler arkivboxar och akter, samt kompetens kring materiel 
och metoder för att bevara analoga handlingar på framförallt papper. I motsats till detta skapas 
informationen idag huvudsakligen elektroniskt och hanteras i elektronisk form med hjälp av olika it-
system.  

Det finns därför ett behov av att bygga upp en infrastruktur för att hantera elektroniskt bevarande på 
ett ansvarsfullt sätt. Infrastrukturen består av system och kompetens för att hantera digital lagring, 
migrering och åtkomst för att säkerställa bevarande oberoende av ursprungliga verksamhets-
systemen.  

Informationsmängden i våra verksamhetssystem ökar ständigt, därför är det extra viktigt att dessa 
anpassas för att underlätta bevarande redan från början. Om man värderar och klassificerar 
informationen redan innan den skapas eller registreras, effektiviserar detta den långsiktiga 
hanteringen och underlättar administrationen.  

Idag finns det inte en fix och färdig organisation som kan sätta igång och förvalta ett e-arkiv. Det gör 
att e-arkiv skiljer sig från andra it-upphandlingar. När det handlar till exempel nytt personalsystem 
finns det redan en fungerande verksamhet på plats som har behov av systemstödet. Till skillnad från 
”vanliga” it-system påverkar e-arkivet också alla andra it-system som innehåller bevarandevärd 
information. Framförallt när det gäller krav som ska ställas när nya system upphandlas.  
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 Möjliga framtida vägval  9.2
De vägval som förstudien har identifierat är i grova drag tre olika möjligheter:  

 gemensam organisation,  
 samordning och att var  
 och en går vidare på egen hand.  

Alla alternativ har sina för och nackdelar. Hur det är lämpligt att gå vidare beror på vilket eller vilka 
områden som deltagande organisationer väljer att gå vidare och samverka kring.  

Att gå vidare på egen hand innebär att organisationerna använder resultatet av förstudien för att dra 
igång ett eget internt projekt. Till exempel för att gå vidare och upphandla produkt eller tjänst och 
införa en e-arkivlösning. Nackdelen med detta är höga kostnader och sårbarheten hos en liten 
organisation. Fördelen är att det går att gå fram i önskad takt och med önskad inriktning utan att 
behöva anpassa sig efter andra. Eventuellt väljer man att gå vidare med andra parter än i den 
genomförda förstudien.  

Ett annat alternativ är att fortsätta som tidigare och skriva ut bevarandevärd information på papper 
eller att välja att avvakta. Nackdelen med om för många väljer att avvakta är att utvecklingen stannar 
upp. Våra krav styr hur leverantörerna utveklar sina tjänster och lösningar. Riksarkivets projekt eARD 
och framtagande av förvaltningsgemensamma specifikationer bygger på bra exempel från statliga 
myndigheter, landsting och kommuner. Kommunernas behov riskerar att komma i skymundan om 
inte kommunerna agerar.  

Väljer man att skapa en gemensam organisation blir det möjligt att fullt ut arbeta tillsammans med 
att införa e-arkiv. Den gemensamma organisationen skulle kunna hantera såväl tillsyn och utbildning, 
bevarandeplanering och hanteringsanvisningar, gemensamma projekt och inte minst förvaltning 
både av system och av den arkiverade digitala informationen (den tekniska driften i egen regi eller 
som tjänst). Nackdelen med gemensam organisation är att det kräver en hel del administration. 
Fördelarna är möjligheten att arbeta rationellt, fördela kostnader och minska sårbarheten om till 
exempel nyckelperson går vidare till annan anställning. Detta scenario kräver fortsatt utredning och 
avgränsning av lämpligt område för samverkan och samverkansform. 

Medelvägen handlar om samordning och erfarenhetsutbyte. Det kan också handla om att genomföra 
vissa, avgränsade, projekt gemensamt. Särskilt innan man har valt väg kan samordningsalternativet 
vara att föredra. I slutänden handlar det om att gå vidare på egen hand och införa e-arkiv eller att 
sikta mot någon form av gemensam organisation.  
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 Varför ska kommuner införa e-arkiv? 9.3
I verksamheten hanteras information i en systemberoende struktur och i format som passar för den 
löpande verksamheten och det aktuella verksamhetssystemet. Genom att införa e-arkiv frigörs 
informationen för att hanteras i systemoberoende format och struktur i ett arkivsystem. Nyttan med 
ett e-arkiv är att det går att lämna gamla system, samtidigt som det blir ordning och reda på 
informationen. Informationen blir användbar för de system och e-tjänster som används i e-
förvaltningen även på lång sikt. Det innebär att det blir lättare att hitta rätt och återanvända 
information både för verksamheten och för medborgarna.  

 

Bilden illustrerar att nyttan med e-arkiv är att gå från en situation med systembunden information till ett e-arkiv med 
enhetligt strukturerad och formaterad information. 

Information är en tillgång som har ett värde och som behövs för att utföra en verksamhet. Precis som 
till exempel personal eller it. E-arkiv tillför nytta på flera sätt, om det används väl och som en naturlig 
del i informationsförsörjningen.37 Framförallt blir det möjligt att åstadkomma en helt obruten digital 
kedja från det att ett ärende initieras tills att dokumentationen arkiveras.  

Konsekvenserna av att inte införa e-arkiv är ett fortsatt behov av arkivering på papper, konvertering 
mellan olika verksamhetssystem samt kostnader för att hålla föråldrade system i drift. Det är viktigt 
att börja med något, eftersom mängden ostrukturerad information och gamla system hela tiden ökar. 

Systemoberoende format för arkivering av olika informationstyper (i dagsläget ärendehantering och 
personal) har tagits fram av Riksarkivet i samverkan med statliga myndigheter, landsting och 
kommuner. Det kan enkelt beskrivas som den digitala världens motsvarighet till arkivpapper och 
arkivpennor. Detta ökar möjligheterna för standardiserade exportformat och arkiveringsmoduler för 
olika verksamhetsystem. Därigenom frigörs informationen för återanvändning. Både på kort och på 
lång sikt.  

                                                            
37 Skåne Nordväst: Förstudierapport samarbete kring e-arkiv, 2012-11-29. 



 
Författare 
Elin Jonsson 

Organisation 
Växjö kommun 

Telefon 
0470-413 07 

Datum 
2013-08-07 

Projekt  
Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (dnr KS/2012:974) 

Version 
1.0 

Sida 
76 

 
  

 

Det är inte möjligt att förutsäga nyttor i detalj eftersom e-arkiv är ett stort område och det beror på 
vad som ska hanteras i det specifika projektet. Några saker kan sägas generellt om att införa e-arkiv. 
Nyttor relateras mot uppsatta förändringsmål och beskrivs vanligtvis som direkta, indirekta och 
svårbedömda. De direkta nyttorna av e-arkiv är relativt låga och istället är de indirekta nyttorna 
framträdande. Det innebär att det inte går att fokusera på omedelbar lönsamhet. Nyttorna är inte 
lika tydliga som vid andra it-projekt, utan blir mer märkbara på längre sikt. 38  

9.3.1 Direkta nyttor  
Dokumenterad och åtkomlig kunskap är en viktig fråga för alla i en organisation. E-arkivet möjliggör 
en ökad tillgänglighet till information genom snabbare åtkomst. Man får en effektivare 
informationshantering genom rationaliserade rutiner och automatiserade arbetsmoment. 
Möjligheten att bevara digitalt istället för utskrift på papper minskar pappershanteringen. Det 
innebär också att det blir en obruten digital kedja från det att ett ärende initieras tills att handlingar 
arkiveras. Handläggare och administratörer behöver inte arbeta i dubbla system där handledning 
sker med hjälp av it-stöd och arkiveringen genom utskrift på papper. E-arkivet kan också göra det 
möjligt att tillgängliggöra information på ett enklare sätt via e-tjänster direkt till medborgarna, och 
därigenom stärka demokratin. 

9.3.2 Indirekta nyttor  
Indirekt nytta är bland annat att man säkrar försörjningen av information på lång sikt. Det är viktigt 
för verksamheten men framförallt för rättsäkerheten och för tillgängligheten till det gemensamma 
kulturarvet. Genom omsorgsfull hantering och styrning av informationen blir det möjligt att 
säkerställa integritet och garantera autenticitet i informationshanteringen. Informationens värde 
minskar om en handling inte kan verifieras utan äkthet och tillförlitlighet kan ifrågasättas. Det för att 
informationen är användbar genom hela livscykeln – från det att den skapas till att den överförs till 
slutarkiv och slutligen återanvänds.  

9.3.3 Svårbedömda nyttor  
E-arkiv minskar risken till möjliga informationsförluster som kan uppstå och avsiktligt eller oavsiktligt 
leda till legala eller förtroendemässiga misstroenden med ekonomisk skada som följd.  

9.3.4 Hantera risker 
I SKL:s strategi betonas vikten av att i den strategiska verksamhetsutvecklingen fokusera på den 
gemensamma nyttan för att nå framgång. Det är viktigt att arbeta aktivt med att identifiera, realisera 
och följa upp nyttor. Risken är annars stor att beslut fattas baserat på otillräckligt underlag eller med 
otydliga förutsättningar. Det kan leda till att man satsar fel, projekt tar längre tid och kostar mer än 
planerat. Slutligen kan det bli så att man inte får den nytta av investeringen som förväntades.39 
Riskerna att det går snett är stora när det gäller att införa e-arkiv. Det är en relativt ny marknad och 
det finns sällan en uppbyggd organisation som kan arkiv och långsiktigt bevarande. Att arbeta med 
nyttorealisering är därför mycket viktigt för varje projekt eller delprojekt som startas upp.  
                                                            
38 Vi har utgått från den övergripande analys som genomförts av Skåne Nordväst: Förstudierapport samarbete 
kring e-arkiv, 2012-11-29. 
39 http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/  
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 Vad krävs för att införa e-arkiv? 9.4
Under förstudien har vi bland annat gjort ett besök på Linnéuniversitetet, påbörjat en 
enkätundersökning genom att intervjua dem som redan har en e-arkivorganisation. Deltagare i 
arbetsgruppen har också varit med på olika konferenser och nätverksträffar där olika lösningar och 
arbetssätt har presenterats.  

En minsta möjliga förvaltningsorganisation för ett e-arkiv bedömer vi är tre personer. Det går att 
tänka sig att en person har flera av rollerna, men det är mindre sannolikt då de olika rollerna kräver 
olika slags utbildning, erfarenhet och intresse. Det behövs en person som ägnar sig åt projekt i 
samband med leveranser från verksamhetssystem, eller att ansluta system till e-arkivet som man 
säger ibland. Det handlar om projekt som involverar både arkivet, verksamheten som vill leverera 
information, leverantörer och eventuella konsulter. Det behövs en ”traditionell” arkivarie som kan 
värdera information. Det vill säga avgöra vad som egentligen ska bevaras och vad som ska gallras. 
Arkivarien kan bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer som gäller för informationshantering 
i offentlig förvaltning, hanterar också offentlighet- och sekretess, forskarservice och så vidare. Till sist 
behövs en mer tekniskt orienterad person. En it-arkivarie eller utvecklare som kan hantera dels 
anpassningar av arkivsystemet (XML scheman och valideringar) och vara med vid kravställning av 
leveranser och utveckling av arkivsystemet.  

Långsiktigt digitalt bevarande är ett relativt nytt område. Det innebär att det inte finns så många 
färdiga, väl beprövade lösningar. Det innebär i sin tur att det kräver specialistkompetens för att 
hantera e-arkivet. Kompetensen börjar bli efterfrågad vilket gör att det kan bli svårt att konkurera 
om dem som har erfarenhet och kunskap om e-arkiv. It-arkivarien är en kombination av 
systemvetare/utvecklare och arkivarie, och det finns inte så många sådana att tillgå än så länge. I 
realiteten kommer det att vara så att alla inte har råd, möjlighet eller tillfälle att rekrytera kompetent 
personal eller kan hitta personer som är beredda att utbilda sig.  

En möjlig lösning är därför att på sikt skapa någon form av gemensam organisation. Fortfarande 
behöver deltagande organisation ha någon hemma som kan kommunen/landstingets eller 
regionförbundets verksamhetssystem och informationshantering. I en gemensam organisation kan 
flera vara med och dela på de specialister som behövs för att bygga upp ett e-arkiv. Dessa 
gemensamma resurser kan stötta de resurser som finns på hemmaplan. Det finns exempel på sådana 
lösningar idag.  R7e-arkiv är ett exempel där idag nio landsting tillsammans äger en e-arkivlösning 
som de utvecklat gemensamt. De har en gemensam förvaltningsorganisation, budget och drift. Ett 
annat exempel finns inom högskolesektorn – System LångtidsLagring (SYLL).  

De flesta andra exempel på e-arkivorganisationer i drift är de riktigt stora organisationerna – 
Stockholms stad, Försäkringskassan, Region Skåne och så vidare. Det finns exempel på mindre 
kommuner som upphandlat e-arkivlösningar och tjänster. Men de har inte varit i drift så länge och 
har ofta inriktat sig på en informationstyp som till exempel bygglov. Inriktningen är också ofta att 
skanna in analoga handlingar, det vill säga att digitalisera handlingar och handläggningsprocesser och 
inte långsiktigt bevarande.  
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 Hur förbereds avrop från SKI:s ramavtal för e-arkiv? 9.5
Även avrop från ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning blir som ett upphandlingsprojekt. 
SKL har tagit fram en checklista som den här texten sammanfattar. Att upphandla och införa nya 
systemstöd brukar hanteras i projektform och det är viktigt med klara mål, avsatta resurser 
(ekonomiska och personella) samt bemannad styr- och projektgrupp.  

Inför beslut om projekt behöver en behovsanalys och övergripande nulägesanalys gemomföras. 
Behovsanalysen resulterar i bland annat målbild, målgruppsanalys, effektanalys, nyttokalkyl och 
övergripande finansieringsplan. Ett projektdirektiv för upphandlingsprojektet fastställs av ledningen.  

Inför projektstarten genomförs nulägesanalyser med inriktning mot informationskartläggning i 
verksamheterna, regler, riktlinjer och lagkrav, tekniska krav och verksamhetskrav. Resultatet blir en 
nulägesanalys med projektplan, prioriteringar, avgränsningar, samverkansmöjligheter och budget. 
Även en riskanalys bör genomföras. När det gäller arkivsystem är det viktigt att värdera och prioritera 
vad det är som ska arkiveras. De prioriterade informationstyperna eller systemen är viktiga att ha 
klart för sig så tidigt som möjligt. Leveranser är omfattande projekt och ställer krav på de tekniska 
lösningarna. Modellen (eller modellerna) för arkivredovisning som ska användas behöver fastställas.  

Under projektets gång genomförs ett fördjupat arbete med informationshantering och processanalys. 
Arbetet resulterar i uppdaterade dokumenthanteringsplaner, bevarandestrategier och 
säkerhetsklassificering. Arkivarier, jurister och informationssäkerhetsansvariga är inblandade i det 
här arbetet. Analyser genomförs också när det gäller risker och informationssäkerhet vilket resulterar 
i riktlinjer för informationssäkerhet och it-säkerhet när det gäller arkivet. En kartläggning behöver 
genomföras av planerade e-tjänster och verksamhetssystem och vad det har för betydelse för e-
arkivet. Personer som arbetar med e-förvaltning eller is/it-strategi behöver vara delaktiga i det här 
arbetet. Resultatet blir en beskrivning av de olika tjänsterna och verksamhetssystemen i 
organisationen. Informationsmodeller och specifikationer för de informationstyper som ska hanteras 
av arkivsystemet tas fram. I det här arbetet behöver någon delta som kan informationsmodellering 
och datahantering. Under projektet behöver en finansieringsmodell tas fram och fastställas av 
ledningen. 

 Det är också viktigt att planera inför överlämning till förvaltning. Planeringen resulterar i förslag till 
förvaltningsorganisation, förvaltningsplan och budget. Arbetet ska också resultera i plan för 
anslutningar, beskrivning av leveransprocess och leveransöverenskommelser. Verksamheten och 
arkivet planerar införande av acceptanstester. Planeringen resulterar i användningsfall som används 
för att testa systemet.  

Inför projektavslutet sker en avstämning inför överlämnande till förvaltning. Resultatet är en 
förvaltningsorganisation som beslutas av arkiv- och it-ansvarig. Förvaltningsplan och budget fastställs 
tillsammans med beskrivningar av leveransprocesser och leveransöverenskommelse.  

En utvärdering genomförs av förvaltningsansvarig för att ta reda på hur resultatet av projektet 
förhåller sig till de mål som sattes upp från början. 
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 Vad kostar det att införa e-arkiv? 9.6
Att införa e-arkiv innebär ökade kostnader för arkivsystem, leveranser av information från 
verksamhetssystem och den kompetens som behövs för att bygga upp, förvalta och utveckla 
lösningen. Utgiftsposter som deltagande organisationer i utgångsläget inte har.  

Det innebär samtidigt minskade kostnader för licenser och underhåll av föråldrade system som 
driftas för att säkerställa åtkomst till information. Och på sikt minskade kostnader för konverteringar 
i samband med systembyten. I e-arkivet hanteras information som är formaterad och strukturerad 
oberoende av enskilda system.  

 

Bilden visar schematiskt förväntade minskade och ökade kostnader med anledning av e-arkiv.  

 

9.6.1 Förväntade kostnader 
Skillnaden mot traditionell långtidslagring på papper är huvudsakligen att arbetet inte tar slut i och 
med att materialet är ordnat och förtecknat efter leverans till kommunarkivet, utan att det kräver 
ständiga kontroller och migrering. Kostnaderna för elektroniskt bevarande är därför inte så mycket 
de programvaror och lagringslösningar som används som kostnader för personal och konsulter.  

Erfarenheterna från de e-arkiv som idag är i drift visar att kostnaderna beror på vilka krav som ställs 
på e-arkivlösningen.  Kostnaderna beror på behoven som finns, tillgängliga resurser samt val av 
hårdvara och mjukvara. Andra faktorer är val av organisationsform och driftsform. En faktor som 
särskilt anses vara kostnadsdrivande är leveranser till e-arkiv. Nära integrationer med fortlöpande 
överföring av information från verksamhetssystem till e-arkivet kan också innebära kostnader. Hur 
höga krav som ställs på tillgängliggörandet av information har också betydelse för hur höga 
kostnaderna blir.  

I Riksarkivets och E-delegationens förstudie för e-arkiv och e-diarium uppskattas kostnaderna för att 
införa e-arkiv i en medelstor statlig myndighet till ca 15 mkr. 40  Investeringens storlek beror alltså 
ytterst på hur omfattande ett införande av e-arkiv blir enligt de planer som tas fram. Att planera för 
                                                            
40 Riksarkivet, Förstudie e-arkiv och e-diarium, rapport, 2011, sidan 18. 
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ett successivt införande, kvalitet i kravställning samt noggrannhet i det interna förberedelsearbetet 
minimerar tillkommande kostnader och ger kontroll över ekonomin.41  

9.6.2 Alternativa kostnader 
Att det kostar pengar att införa e-arkiv är ett känt faktum. Men vad kostar det att låta bli?  

Om det inte finns lösningar för elektroniskt bevarande kommer det att finnas ett fortsatt behov av 
arkivering på papper. Det innebär fortsatt ökade kostnader för manuell hantering och arkivering. 
Framförallt när det gäller arkivlokaler. Införs e-arkiv blir kostnaderna för att hantera det material som 
redan arkiverats på papper mer konstanta över tid.  

Det finns också ”dolda kostnader” för den tid det tar att leta efter, korrigera eller återskapa felaktiga, 
inaktuella eller borttappade dokument. Genom att arbeta strategiskt med e-arkiv skapas samtidigt 
ordning och reda och bättre datakvalitet.  

En annan kostnad är licenser för programvaror, databaser och servrar som organisationerna behöver 
betala för att hålla föråldrade system i drift. Det är vanligt att det finns ett antal informationssystem 
inom en organisation som endast används för att söka information i och inte som stöd i det löpande 
arbetet. Dessa kostnader kan vara dolda för informationsägaren/ den ansvariga verksamheten 
eftersom det hanteras inom ramen för it-verksamheten. Tillgången till ett e-arkiv gör det möjligt att 
avveckla system men att behålla informationen ordnad och sökbar. 

Systembyten innebär ofta konverteringar mellan olika leverantörsberoende format. Ju mer komplexa 
systemen blir och desto fler omstruktureringar av informationen som har skett desto högre blir 
kostnaderna och risken för att information förvanskas eller förloras. Att leverera information till ett 
e-arkiv kostar visserligen pengar, men kostnaderna blir i gengäld mer överblickbara än vid 
konvertering av information varje gång som en verksamhet ska byta systemlösning. 

9.6.3 Kostnadsfördelning 
Om flera organisationer ska genomföra gemensamma projekt eller bilda en gemensam organisation 
behöver kostnaderna fördelas. En vanlig modell är att utgå från antalet kommuninvånare. Fördelen 
är att modellen är enkel, men det är inte alltid den passar. För att komma fram till en bra modell 
behöver preliminära beräkningar göras. Den preliminära beräkningen ställs i relation till vad det 
skulle kosta utan samverkan. Om det blir stora skillnader kan modellen innebära sådana fördyringar 
för någon part så att samarbetet inte längre är intressant. En annan modell är att fördela kostnader 
efter hur stor del av det gemensamma som respektive organisation använder (till exempel faktisk 
lagringsyta) eller hur kostnaderna fördelas baserat på kostnader för verksamheten vid tidpunkten för 
när samverkan startar. Eftersom kommunerna idag inte har någon e-arkivverksamhet i drift är det 
senare svårare att jämföra. Kostnadsfördelning är något som är viktigt att titta på inför alla typer av 
gemensamma projekt och gemensamma verksamheter. 

  

                                                            
41 Skåne NordVäst, sidan 10. 
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 Fördjupad förstudie hösten 2013 9.7
Projektansvarig och arbetsgruppen tar fram ett förslag till gemensam fördjupad förstudie under 
hästen 2013. Inbjudan till den fördjupade förstudien skickas ut av Växjö kommun. 
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