
Moment 6: E-arkivet och 
våra verksamhetssystem



Information

• Varje typ av kunskap 
som kan utbytas. 

• Handlingarna som ska 
bevaras eller gallras

• Analoga handlingar: 
informationen är ett med 
lagringsmediet.

• ”Dataobjekt” tex papper 
med skrift på



Lagringsmedium Data

Utseende



Data

Excel XML

Kod;Namn

0780;Växjö

1273;Osby

2580;Luleå

;

Semikolonseparerad 

text 

”Representation av information på ett 

formaliserat sätt som är lämpade för 

överföring, tolkning och bearbetning 

(utförd av människor eller av automatiska 

hjälpmedel) ”

• En tabell med siffror 

• Bokstäver som bildar ord och meningar 



Dator

1) Bildskärm

2) Moderkort

3) Processor

4) ATA-portar

5) Arbetsminne

6) Insticksport

7) Nätdel

8) Enhet för läsning/bränning 

av cd- eller dvd-skivor

9) Hårddisk

10)Tangentbord

11)Mus

Gustavb Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_4.svg

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gustavb
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_4.svg


Kommunikation



Relationsdatabas



Mappning



Arkitektur

Information

System

Program

Hårdvara



System

• Programvaror, information, användare, 

instruktioner, rutiner mm.

• Stödsystemen kan vara både analoga och 

digitala. 

• Digitala stödsystem består av:

– Olika databaser, register, programvaror och 

gränssnitt. 

– Bakomliggande system som servrar, e-post, 

nätkommunikation mm. 

– Systemdokumentationen.



Program

• Data i form av instruktioner som en dator 

kan tolka och utföra (exekvera)

• Kommersiella

• Licensierade

• Öppna programvaror (Open source)

• Egenutvecklade 



Driftstjänster

Egen drift Tjänst Egen drift Tjänst



Teknik i arkivet

Föråldrad Beprövad Vanlig Sista skriket

Blicka framåt för att planera bevarande

Migrera 

arkivinformation

http://openclipart.org/people/luc/roadbike.svg
http://openclipart.org/people/luc/roadbike.svg


Arkivbeständighet

Väldokumenterat 

Fullständiga, öppna och tillgängliga 
specifikationer

Stor spridning

Många tillämpningar och programvaror

Verktyg för oberoende kontroll

Oberoende specifik hårdvara/programvara

Enkelt, lätt bygga nya verktyg

Fritt från kryptering, skrivskydd och liknande





Lagringsmediu

m

Data

Utseende



Museum Emulera Migrera Kapsla in

Metoder för att bevara



Konvertering



Tecken



Teckenkombination



Komprimering



Färger

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/12/RGB_sliders.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/12/RGB_sliders.svg


Upphandling av 

verksamhetssystem



Informations-
kartläggning

Upphandla 
verksamhetssystem

Införa 
verksamhetssystem

Förvalta 
verksamhetssystem

Avställa information 
från verksamhets-

system

Mappa mot 
arkivspecifikation 

och paketera

Ta emot leveranser

Återanvända 
information från 

slutarkiv 



Upphandling av 

verksamhetssystem
Att tänka på - Nuläge:

• Hur arbetar vi idag?

• Vilken information registreras idag? 

• Vad fungerar bra med nuvarande arbetssätt/system?

• Vad fungerar mindre bra med nuvarande 

arbetssätt/system? 



Informationsflöden….



Medborgare

Myndigheter

Företag

Slutarkiv

Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3



Upphandling av 

verksamhetssystem
Att tänka på – Framtiden:

• Vad ska systemet användas till?

• Vilken information ska registreras i det nya systemet? 

• Ska information föras över från ett tidigare system?

• Hur för vi över informationen till nästa system? 

• Kan man samordna information från flera system till ett?



Medborgare

Myndigheter

Företag

Slutarkiv

Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Verksamhets-

system 1

Verksamhets-

system 2

Verksamhets

-nära arkiv



Verksamhets-

system

Verksamhets-

nära arkiv
Slutarkiv

Medborgare

Myndigheter

Företag



Upphandling av 

verksamhetssystem
Att tänka på – Drift och support:

• Egen drift?

• Tjänst? 

• Avtal – vem gör vad och vem äger vad?

• Avtalstid?

• När ska systemet vara leveransgodkänt? 



Upphandling av 

verksamhetssystem
Hjälpmedel:

• Klassificeringsstrukturer och processkartor.

• En tydlig och genomarbetad kravspecifikation inför 

upphandlingen.

• Använd dessa underlag som kontrollinstrument för att 

säkerställa att leverantören uppfyller kraven och har 

levererat den produkt och de funktioner som 

verksamheten begärt.



Långsiktig hållbarhet

• Informationsklassning på rätt sätt skapar förutsättningar 

för en väl fungerande informationshantering och goda 

möjlighet till återsökning och återanvändning av 

myndighetens samlade information.

• Det kräver en väl utarbetad struktur och genomtänkta 

sökparametrar (metadata).



Frågor?

Anki Heimonen
1:e Arkivarie

Kommunalförbundet ITSAM 
Storgatan 36, 590 36 KISA
Växel: 0494-197 00
Direkt: 0494-197 34 
Mobil: 070 240 69 22
e-post: ann-christine.heimonen@itsam.se

mailto:ann-christine.heimonen@itsam.se

