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Min bakgrund: icke arkivarie

• 3 år på Region Skåne. Innan dess IT-branchen: 

• chef på kundstöd, sedan ansvarig för arbetet med 
att processorientera bolaget och ta fram första 
verksamhetsledningssystemet, som sedan 
utvecklades till version 2 för hela koncernen.

• Styrde upp dokumenthanteringen. 15 miljoner filer 
blev 1.5 miljoner efter städning. Sorterade efter 
varaktiga begrepp: kund och process, och med en 
strikt rollbaserad behörighetsmodell



I en process är det bakre stegen som är 
kravställare på början. Därför tog jag 
kontakt med arkivet och frågade vad dom 
ville skulle tas hänsyn till i början av 
processen.
Resulterade bl a i att vi har en metatagg 
för checksumma



Flera olika regelverk styr

• Diarieplan – hur hantera inkomna 
dokument

• Dokumenstyrningsplan – hela livscykeln 
exkl arkivering

• Dokumenthanteringsplan (bevarande 
och gallringsplan) – hur länge man måste 
spara innan man får kasta. Fanns en per 
förvaltning

• Men det kan vara samma handling som 
ska styras!
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MGN: Alla planer styr på
dokumenttypen
• Samarbetar med Diariet och Arkivet för att 

få till helheten

• Nödvändigt med helhetssyn när vi ska 
skaffa gemensamt IT-stöd för 
dokumenthantering



Hur vi jobbar

• Slagit ihop de olika förvaltningarnas 
dokumenthanteringsplaner till en enda lista. -> 
700 typer

• Ensat denna, genom att samla in massor av 
dokument och jämföra, så att vi nu har ca 70 
typer.

• En typ ska kunna knytas till en mall.

• Från början tänkte vi att gallringsfristreglerna 
ska vara samma inom en typ, men har insett att 
vi behöver en parameter till, troligen process



Dokumenttyp + process ger oss 
gallringsfristtid.
Vi tror att vi kan börja så smått, med att 
klassa på processer på översta nivån. När 
processorienteringen kommit längre, kan vi 
öka detaljeringsgraden
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Just nu

• Får vi hjälp av konsultbolag inom 
dokumenthantering för att se hur 3 olika 
IT-stöd i sina standardsystem mappar mot 
vår dokumentstyrningsplan

• I sommar lägger vi sista handen innan 
fastställande, på den regiongemensamma 
gallrings- och bevarandeplanen



Tips ang IT-stöd

• Håll inte till i division 6, kolla allsvenskan. 
Era behov är större än vad ni från början 
trodde. RS har 107 miljoner filer på G:

• Fråga oberoende leverantörer som har 
många olika produkter. Ta referenser, åk 
på studiebesök.



Förändring av roller

• Om man i början av dokumentlivscykeln ska se till 
att ett dokument metataggas rätt, och får rätt 
behörighet för att kunna hanteras säkert i 
organisationen, ändras arbetsinnehållet för 
registratorn.

• Om man som arkivarie vill få informationen i rätt 
form för att kunna arkivera, behöver man påverka 
början av dokumentets livscykel; utbilda, styra, 
stötta


