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2003-2007

• Omorganisation. 

• Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. 
Institutionsregistratorer. Diarieföring i en gemensam serie.

• Information till ledning och chefer om att verksamhetsbaserad 
arkivredovisning skall införas,  information om EVA-projektet .

• Förslag om centralisering av arkivverksamheten framförs.



2008-2009
• Omorganisation

• RE-beslut om att processorienterat arbetssätt skall införas. 
Syftet är effektivisering. Koppling till verksamhetsbaserad 
arkivredovisning?  

• Centralisering av arkivverksamheten. Allt förteckningsarbete 
utförs i VisualArkiv av Arkiv och registratur.

• Deltar i utvecklingsarbetet  ”Processorientera verksamheten”. 
Försök till samarbete. Deltar i några processer. 
Dokumentperspektivet?



2010-2011
• Stor omorganisation. Arkivbildningarna måste avslutas.
• Ny arkivbildning omfattande 2011-2012? Nej!
• Deltar i RA:s kurs  ”Verksamhetsbaserad arkivredovisning”
• Försöker förstå RA:s regelkommentarer och utkastet till 

redovisningsprototyp
• Projekt med extern projektledare. I uppdraget ingick följande delar:
• Ett förbättrat arbetssätt och stöd för diarie- och dokumenthantering
• Ny processorienterad arkivredovisning: 

Att arkivredovisningen följer verksamhetsprocesserna inom LTU
Förslag på systemstöd

• Säkra långsiktig tillgänglighet till viktig verksamhetsinformation
• Visa på verksamhetsnyttan



2010-2011 (forts)

Resultat av projektet:
•Klassificeringsstruktur för diarieförda handlingar tas i bruk 1 
januari 2011 (bygger på processarkitekturen som tagits fram i 
utvecklingsarbetet med att processorientera verksamheten)
•Utbildning av institutionsregistratorer
•Test med e-arkiv
•Kontaktperson på IT-enheten



2011
• Deltar i processerna ”Upphandling” och ”Rekrytera 

kompetens”. Viss hänsyn tas till dokument i processerna.
• Projektförslag ”Införskaffande av arkivredovisningsverktyg”, 

till IT-beredningen
• Registreringsplanen för diarieförda handlingar är för detaljerad, 

måste omarbetas!
• Systemöversikter (med koppling till förvaltningsplaner)
• Hur skall vi förhålla oss till att processarkitekturen ändras?
• Många processer saknas inom utbilda och forska.
• Stor frustration. Hur skall vi komma vidare? 

Processkartläggning med fokus på dokument?



Processarkitektur – Med fokus på uppgift/mål och resultat

Ta ut färdriktning
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KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

1 Planera, leda och styra
2 Utbilda
3 Forska
4 Samverka med omvärlden
5 Möjliggöra verksamhet

• Utgått från processkartan men lagt till verksamhetsområden.

• Följer inte RA:s råd om nivåer (styrande verksamheter, 
stödjande verksamheter och kärnverksamheter), ej heller hur 
andra universitet och högskolor skapat KS. Har det någon 
betydelse?



• Inköp av VisAlfa
• Omvärldsbevakning, titta på goda exempel
• Förnyad kontakt med processorienteringen. Koppling mellan 

utvecklingsarbetet att processorientera verksamheten och 
verksamhetsbaserad arkivredovisning nödvändig! Även 
koppling till arbetet med systemförvaltning.

• Koppling mellan ProDacapo (det verktyg som används i 
processorienteringen) och VisAlfa kommer att skapas.

2012-



2012- (forts)

• Gemensam processkartläggning med dokumentperspektiv 
• Ta fram klassificeringsstruktur för hela arkivet
• Revidera registreringsplanen för diarieförda handlingar
• En arkivbildning, gäller fr o m 2011
• Hur förteckna/redovisa? Förvaringsenheter?
• Underhåll och förvaltning av KS?
• Utbildningsinsatser för institutionsregistratorerna
• Avsluta arkivbildare t o m 2010
• Information och marknadsföring
• 1 januari 2013! Klart! Nja …



NÅGRA REFLEKTIONER

• RE-beslutet om att processorientera verksamheten, kunde det 
ha sett annorlunda ut?

• Brister i informationen till ledning och chefer om RA-FS 2008:4
• Underskattat vilket omfattande arbete införandet är! 
• Verksamheter är inte organiserade för den digitala utmaningen, 

olika enheter, olika chefer, olika språk, revir, processägare …
• RA-FS 2009:1, RA-FS 2009:2, RA-FS 2008:4, 

informationssäkerhet, it-strategi, e-förvaltning, e-arkiv, e- 
diarium, systemförvaltning, processarkitektur …



NÅGRA REFLEKTIONER

• Många aktörer om verksamhetsinformationen, lite samarbete.
• Identifiera samarbetspartners
• Våga, man lär sig under tiden!
• Arkivredovisningen: ett nav i dokument- 

/informationshanteringen!
• RA:s vägledning ”Redovisa verksamhetsinformation”



Tack för oss!

Eva-Lena Wirén Stubbs 
Arkivarie & teamsamordnare 

Patrik Samin 
Samordnare, processorientering 


	Bildnummer 1
	2003-2007
	2008-2009
	2010-2011
	2010-2011 (forts)
	2011
	Bildnummer 7
	KLASSIFICERINGSSTRUKTUR
	2012-
	2012- (forts)
	NÅGRA REFLEKTIONER
	NÅGRA REFLEKTIONER
	Bildnummer 13

