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■ Företagspresentation (1 min)

BETYDELSEN AV EN INFORMATIONSSTRATEGI 
– FÖR ATT KOMMA I MÅL MED E-ARKIVET



Advania har implementerat och sköter drift samt förvaltar systemen 
som hanterar alla medborgares interaktioner mot Försäkringskassan

”100 000 interaktioner om dagen”

Har du barn?



Advania har utvecklat biljett- och faktureringssystemet för
hela Scandlines.

Har du shoppat i Tyskland?



Advania har utvecklat säkerhetssystemet för
säker inloggning och autentisering för LF Bank.

Har du internetbank?



Advania ansvarar för produktförsörjning och
IT-tjänsterna på MaxLab i Lund.

Är du intresserade av 
mänsklighetens uppkomst?



Advania har implementerat och agerar idag
support på SOS Alarms 24x7 miljö. 

Har du någon gång varit i nöd?



Har du bil?

Advania har byggt och levererat IT-infrastrukturen
till samtliga vägtullar i Sverige.



Har du handlat med betalkort?

VISAs transaktions- och säkerhetslösning driftas hos 
Advanias datacenter på Island.



Har du varit i behov av en advokat?

Advania har implementerat dokumenthanteringssystem 
för de flesta stora advokatbyråer i Sverige



Integration

■ Företagsstruktur

BETYDELSEN AV EN INFORMATIONSSTRATEGI 
– FÖR ATT KOMMA I MÅL MED E-ARKIVET
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■ Säg att vi vill genomföra ett e-Arkivsprojekt….
INTRODUKTION



VI RÅDGÖR MED VÄGLEDNINGAR



VI ANVÄNDER OSS AV CHECKLISTOR



VI GENOMFÖR EN FÖRSTUDIE



VI GENOMFÖR EN FÖRDJUPAD NULÄGESANALYS



VI TAR FRAM EN MÅLBILD

Källa: SKB



VI ”FÖRLÄNGER” ALLA ÄRENDEFLÖDEN…..



VI PROCESSUTVECKLAR I VISALFA…..



…..OCH TAR FRAM ETT PROCESSORIENTERAT KLASSIFICERINGSSCHEMA



VI TAR FRAM USER STORIES, USE CASES



VI GÖR EN GENOMLYSNING AV INFORMATIONSSÄKERHETEN



■ PAIMAS 4 faser:
■ Initieringsfas

▸ Producent och arkiv sätter upp projekt som utmynnar i ett styrdokument som innebär en överenskommelse om 
hur information från arkivbildande system skall överföras till arkivet. I detta ingår beräkningar av volym, både 
storlek och antal arkivobjekt, upphovsrättsliga överenskommelser, Planer samt kostnader för genomförande och 
lagringskostnader.

■ Beskrivningsfas
▸ I denna fas beskrivs datamodeller, tesaurer, ”Data Dictionarys”, överföring- typ och protokoll samt XML-scheman 

och valideringsregler. Målet här är att skapa underlag för att kunna beskriva det som ska överföras till arkivet och 
för att kunna validera och kontrollera informationen och ligger så småningom till grund för SIP—AIP—DIP 
strukturer som ska användas och även vid vilken/vilka tidpunkter som överföring ska ske.

■ Överföringsfas
▸ Överföring enligt fastställda regler av existerande information i arkivbildande system.

■ Valideringsfas
▸ När information överförts kontrolleras data igenom att validera informationen utifrån fastställda regler och att 

bekräfta att informationen är överförd och mottagen i ett överenskommet format. Här sker också återrapportering 
till ansvariga för arkiv och arkivbildande system om alla avvikelser.

VI TAR FRAM EN ANSLUTNINGSBESKRIVNING



■ PAIMAS 4 faser:
■ Initieringsfas

▸ Producent och arkiv sätter upp projekt som utmynnar i ett styrdokument som innebär en överenskommelse om 
hur information från arkivbildande system skall överföras till arkivet. I detta ingår beräkningar av volym, både 
storlek och antal arkivobjekt, upphovsrättsliga överenskommelser, Planer samt kostnader för genomförande och 
lagringskostnader.

■ Beskrivningsfas
▸ I denna fas beskrivs datamodeller, tesaurer, ”Data Dictionarys”, överföring- typ och protokoll samt XML-scheman 

och valideringsregler. Målet här är att skapa underlag för att kunna beskriva det som ska överföras till arkivet och 
för att kunna validera och kontrollera informationen och ligger så småningom till grund för SIP—AIP—DIP 
strukturer som ska användas och även vid vilken/vilka tidpunkter som överföring ska ske.

■ Överföringsfas
▸ Överföring enligt fastställda regler av existerande information i arkivbildande system.

■ Valideringsfas
▸ När information överförts kontrolleras data igenom att validera informationen utifrån fastställda regler och att 

bekräfta att informationen är överförd och mottagen i ett överenskommet format. Här sker också återrapportering 
till ansvariga för arkiv och arkivbildande system om alla avvikelser.

VI TAR FRAM EN ANSLUTNINGSBESKRIVNING – OCH EN CHECKLISTA



VI TAR FRAM ROLLBESKRIVNINGAR (INFÖRANDEPROJEKTET)

Roll/etapp Förberedelser Grund-installation Kravomgång 2 Utv. Anpassningar Test

Lev. Projektledare X X X
Lev. Affärsansvarig X
Lev. Verksamhets-
analytiker

X X

Lev. IT-tekniker X
Lev. Kravanalytiker X
Lev. 
Testledare/testare

X

Lev. Utvecklare X
Lev. IT-
arkitekt/integratör

X X

Lev. Informations-
arkitekt

X



VI TAR FRAM ROLLBESKRIVNINGAR (ANSLUTNINGSPROJEKT)

Roll/etapp Förberedelser Etablera 
leveransprocess

Etablera
Arkivobjekt

Utv. Anpassningar Test

Lev. Projektledare X X X
Lev. Affärsansvarig X
Lev. Verksamhets-
analytiker

X X X

Lev. IT-tekniker

Lev. Kravanalytiker X X
Lev. 
Testledare/testare

X

Lev. Utvecklare X
Lev. IT-
arkitekt/integratör

X X

Lev. Informations-
arkitekt

X



VI TAR FRAM, GRANSKAR OCH FASTSTÄLLER KRAVSPECIFIKATIONEN



GENOMFÖR EN UPPHANDLING



VI GENOMFÖR INFÖRANDEPROJEKTET



■ Vi kanske till och med har arkiverat ett system…?
INTRODUKTION



■ Vi är alltså här någonstans….
INTRODUKTION

E-arkiv 
1.0

E-Arkiv 
2.0Införande e-Arkiv



VI KANSKE CERTIFIERAR VÅRT E-ARKIV? (TRAC)



■ Myndighetens centrala system för diarium, ärende- och dokumenthantering
■ Kontinuerliga överföringar
■ Kan baseras på Riksarkivets FGS e-Arkiv och FGS Ärende
■ Typfallsbeskrivning för integration finns beskriven
■ …

DAGS ATT ANSLUTA ORGANISATIONENS DÄHS….



■ Myndighetens centrala system för diarium, ärende- och dokumenthantering
■ Kontinuerliga överföringar
■ Kan baseras på Riksarkivets FGS e-Arkiv och FGS Ärende
■ Typfallsbeskrivning för integration finns beskriven

■ Men:
▸ Saknas funktionalitet för att ”Arkivera”
▸ Direktkonvertering till långtidsbevarandeformat
▸ ”integrationsgränssnitt”
▸ etc

■ => kravspecifikation och beställning till leverantören
■ Framtagning av systemspecifik paketstruktur, leveransöverenskommelse m m

DAGS ATT ANSLUTA ORGANISATIONENS DÄHS….



■ Data-Informationskvalitet?

■ Saknas data - Fält som inte är ifyllda (obligatoriska metadatafält?)
■ Felaktigt data - Fält som är felaktigt ifyllda
■ Data som inte uppdaterats - Handläggare som inte är längre aktiva
■ Ärenden som avslutats men inte rensats från noteringar, arbetsdokument etc.
■ Ärenden som är ”felklassificerade” (gör inget om man inte klassar rätt)
■ Filformat som är ”unknown file format”
■ Ärenden som innehåller PuL-uppgifter som inte är märkta på rätt sätt 
■ M fl

HIT GÅR ALLT BRA



■ Har vi inte policies?
■ Finns det inte en handbok för ”ärende- och dokumenthantering”?

■ Med ett e-Arkiv ställs det här på sin spets
▸ Om vi har policies, riktlinjer, ”styrande principer” i verksamheten
▸ Om vi har implementerat sådana policies och riktlinjer
▸ Om vi övervakar och kontrollerar att policies och riktlinjer efterlevs samt planerar och 

genomför åtgärder för att upprätthålla data- och informationskvalitet

MEN HUR KAN DET HÄR KOMMA SIG?



■ Och det blir viktigare när informationsöverföring – arkivuttag – sker från 
aktiva system, med kontinuerliga eller periodvisa överföringar

MED ETT E-ARKIV STÄLLS DET HÄR PÅ SIN SPETS

”Arkivkrav”



■ Och det blir viktigare när informationsöverföring – arkivuttag – sker från 
aktiva system, med kontinuerliga eller periodvisa överföringar

MED ETT E-ARKIV STÄLLS DET HÄR PÅ SIN SPETS

”Arkivkrav”



■ Och det blir viktigare när informationsöverföring – arkivuttag – sker från 
aktiva system, med kontinuerliga eller periodvisa överföringar

MED ETT E-ARKIV STÄLLS DET HÄR PÅ SIN SPETS

”Arkivkrav”

Påverkar ”IT-processen”, 
hur vi anskaffar nya 

system i organisationen 



■ Och det blir viktigare när informationsöverföring – arkivuttag – sker från 
aktiva system, med kontinuerliga eller periodvisa överföringar

■ En förskjutning av informationsägarskap eller informationsansvar, från 
systemägare till registrator, enskild handläggare?

MED ETT E-ARKIV STÄLLS DET HÄR PÅ SIN SPETS



■ ”information klassificeras enligt en struktur som representerar verksamheten”

KRAV PÅ MASTERDATAHANTERING?

Klassificeringsstruktur

Verksamhets-
system X

Verksamhets-
system Z

Verksamhets-
system Y

E-Arkiv

Arkivredovisning



■ ”Arkivkrav”?

■ ”arkivenheten ställer följande krav på all systemanskaffning:
▸ 1. Bevarande- och Gallringsutredning
▸ 2. Klassificeringsschema
▸ 3. Uttagsspec
▸ 4…

LÖSNINGEN?

Arkivenheten Systemägare

e-Arkiv SystemX

”arkivkrav”



■ ”Informationsstrategi”?

■ ”Följande principer gäller för organisationens informationshantering” 
▸ 1…
▸ 2…
▸ 3…
▸ 4…

■ Även arkitektur

LÖSNINGEN?

Arkivenheten Systemägare

e-Arkiv SystemX

”Styrande principer för Informationshantering”



■ Det är organisationen som ansvarar för
▸ Att lagar, gällande regelverk, riktlinjer kring informationssäkerhet etc. uppfylls
▸ Att information ses som en tillgång i verksamheten, att den förvaltas och 

kvalitetssäkras, över hela livscykeln
▸ Att det finns informationsägare som övervakar, kontrollerar och styr hanteringen 

av information – att ansvaret inte ligger på enskilda systemägare (eller användare, 
i värsta fall)

▸ osv

ATT LYFTA BLICKEN…. 



■ Det finns olika metoder:
▸ Stort antal problemråden
▸ Kort-lång sikt
▸ Prioriteringar
▸ osv

HUR KOMMER VI DIT?



■ Baseras på Queensland State 
Archives Recordkeeping 
Maturitymodel and Roadmap från
2010

RIKSARKIVETS MODELL FÖR ARKIVBILDNING OCH ARKIVVÅRD?



ARMA INTERNATIONAL’S INFORMATION GOVERNANCE MATURITY MODEL



ETT STRUKTURERAT ANGREPPSSÄTT

Källa: Dokumentinfo



EGENTILLVERKAD MOGNADSTRAPPA





■ Implementationen av ett e-Arkiv i organisationen synliggör, tydliggör, brister 
i verksamhetens informationshantering

■ En informationsstrategi kan bidra till att frågeställningar, problem, ansvar, 
åtgärder etc. kring informationshantering, adresseras på rätt sätt

■ Mognadstrappa som modell kan bidra till att strukturera och underlätta 
förändringsarbetet

SAMMANFATTNING



■ Frågor?

■ Per Åke Andersson, +46 761 400029

AVSLUTNING
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