
Dagens tema

Hur kan vi ta ett samlat grepp om 
verksamhetens processutveckling och 

informationsplanering?

Och (varför) ska vi göra det?
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Filmen om samarbete
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En film om att samarbeta med verksamhetsutvecklingen



Handlingsoffentlighetens grundstenar 

Rätten till insyn gäller: 
• Ärendeinsyn
• Verksamhetsinsyn
• Kunskapsinsyn

Rätten till insyn innebär att jag ska kunna 
identifiera och efterfråga handlingar utan
föregående kännedom om deras existens

(från Riksarkivets vägledning
Redovisa verksamhetsinformation)



Hur ser informationshanteringen ut i din 
organisation

Dålig ordning, få gemensamma
rutiner, få som följer fastställda
rutiner, stora kvalitetsbrister 
med dokumentation som inte tas
fram, dubbellagrad information, 
svår att hitta

God ordning, gemensamma
rutiner och inga kvalitetsbrister
i vare sig i skapandet, användandet
eller vid avställning av information
(gäller samtliga anställda)



Gemensamt arbetssätt 
med gemensamma processer

• Gemensamma processer
– Gäller för hela organisationen (kan det finnas lokala 

tillämpningar som komplement)
• Fastställda (beslutade) processer
• Processer som tillämpas av alla i hela organisationen
• Processer som stödjer informationshanteringen genom 

hela livscykeln
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En styrningsfråga om gemensamma processer eller ej!



När vi bygger hus…
…..bidrar olika yrkesroller med sin kompetens:
• Situationsplan
• Planritning
• El-installationer
• VVS
• Ventilation
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Olika roller agerar under informationens 
livscykel

När processerna 
som skapar 
informationen
utvecklas

När informationen
skapas

När den används
i verksamheten

När handlingarna
ställs av/gallras

När informationen
eftersöks i
arkivet

Verksamhets-
utvecklare

Handläggare

Verksamhets-
ansvariga

Informations-
förvaltare

Allmänhet
Media

Forskare

Livscykel



Verksamhetsbeskrivningen* –
olika användningsområden
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• Skapa helhetssyn och överblick
• Införa gemensamt arbetssätt
• Beskriva hur arbetet går till

• använda som handbok/arbetsbeskrivning
• följa upp efterlevnad

• Analysera och identifiera förbättringsområden (t.ex. 
Lean)

• Kravställa IT-stöd
• Införa kvalitetsledningssystem
• Förbereda organisationsanpassningar
• Leda hela verksamheten
• Införa e-arkiv

* Processbeskrivningar inkl. informationsredovisning



Det pågår ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete
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Processer och 
handlingstyper som är 
fastställda och som alla 
ska arbeta efter

Processer som är under 
utveckling eller förbättring 

Processer som tidigare varit 
gällande och vars handlingar ska 
sparas enligt då gällande 
hanteringsanvisningar

IdagIgår
Imorgon



Diskussion i mindre grupper

Hur kan vi ta ett samlat grepp om 
verksamhetens processutveckling och 
informationsplanering?

 Hur ser samarbetet ut i era respektive organisationer idag?
 Hur engagerar sig verksamhetsansvariga (chefer på olika nivåer) 

i detta arbete?
 Hur får vi till ett fungerande samarbete?
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