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Avdelningen för digitalisering

Center för eSamhället, SKL



Svenskar är positivt inställda till att 
använda digitala tjänster



Sverige ligger bra till i
internationella jämförelser…



… men inte när det gäller
offentliga tjänster på nätet



Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt 
EU, FN och World Economic Forum

En tydligt vikande trend sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet 



Sveriges historiska utveckling - två gap att analysera

Sverige kunde tidigare drar nytta av myndigheternas och 
kommunernas självständighet – nu hämmar bristen på centrala 
initiativ utvecklingen av en gemensam sammanhållen förvaltning. 



Tydliga utvecklingsområden -
sammanfattning

� möta användarnas höga förväntningar

� utveckla tjänster för sk. one-stop shops och gemensamma digitala 
möten 

� förbättra möjligheter att finansiera och utveckla gemensamma 
satsningar 

� förbättra det juridiska ramverket

� utveckla mjuk infrastruktur i form av informationsutbyte och 
samverkande tjänster (livshändelser)





E-hälsa och välfärdsteknologi – ökad 
trygghet och service i hemmet 



Skolans digitalisering 

� Bra tillgång till datorer, medelmåttig 
användning. 

� Drygt 250 kommuner har gjort 
satsningar på 1 dator per elev.

� 77 % av grundskollärarna har en egen 
dator eller surfplatta, 98% av 
gymnasielärarna har en egen dator 
eller surfplatta. 

� 4 % av läromedelsinköpen är digitala. 

� Ca 50 % av lärarna anser sig behöva 
ytterligare kompetensutveckling.

� It-pedagogikens fördelar för lärande 
bekräftas. 



Arkivmyndighet
Slutarkiv

Verksamhets-
information

Verksamhetens-
arkiv 

Mellanarkiv

Allmänna 
handlingar

Traditionell informationshantering



e-tjänster Öppna data
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Samverkan, gemensamma krav och 
gemensam utveckling

� 16 miljarder kr i IT-kostnader 

� Resurser och kompetens är utmaningar

� Behov av gemensamma krav 

� Behov av gemensam utveckling

� Behov av ökad samverkan 

� Ökad digital samverkan– FGSer

� Ramavtal för E-arkiv första steget



Ramavtal 
e-arkiv 2013

Ramavtalet ska underlätta för 

kommunal sektor att anskaffa 

och implementera e-arkiv

Syftet: 

� Bidra till en ökad effektivisering

� Skapa ökad tillgänglighet till information

� Säkerställa en långsiktig informationsförsörjning

� Avtalstid till november 2016 – möjlig förlängning 1 år

� Kontraktstid max 8 år



Förväntat läge 2015

“Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat 
införande av e-arkiv. Mer än hälften har implementerat 
e-arkiv och påbörjat anslutning av verksamhetssystem.”

“Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat 
införande av e-arkiv. Mer än hälften har implementerat 
e-arkiv och påbörjat anslutning av verksamhetssystem.”



Temperaturmätning för

e-arkiv i kommuner och

landsting



Om enkäten

� Enkäten skickades ut i december 2014 till SKLs 310 medlemmar

- 290 kommuner och 20 landsting/regioner

� 282 organisationer har besvarat enkäten

� Sista svarsdag 23 januari 2015



När planerar ni att ha ett e-arkiv i
drift i er verksamhet?

Totalt antal svar: 280 Enhet: Antal verksamheter27% har driftsatt inom två år



Avser er organisation att avropa e-arkiv från
SKL Kommentus ramavtal? 

Totalt antal svar: 281 Enhet: Antal verksamheter20% har avropat inom två år



Avser ni att samverka med andra
organisationer om införande av e-arkiv?

Enhet: Antal verksamheterTotalt antal svar: 279



På vilket sätt avser ni att samverka? 

Enhet: Antal verksamheterTotalt antal svar: 170



Ser ni några utmaningar kring att
införa e-arkiv? 

Enhet: Antal verksamheterTotalt antal svar: 279



Ser ni några utmaningar kring att
införa e-arkiv? 

Enhet: Antal verksamheterTotalt antal svar: 249



Kommentarer kring utmaningar att 
införa e-arkiv 

“Det ligger mer utmaning i att skapa 

förståelse för digital informationshantering 

bland kommunens anställda än kring 

anslutning till tjänsten” 

“Det ligger mer utmaning i att skapa 

förståelse för digital informationshantering 

bland kommunens anställda än kring 

anslutning till tjänsten” 

“e-arkiv kräver en fungerande 

arkivorganisation och att informationen 

måste hanteras på rätt sätt redan från 

registrering”

“e-arkiv kräver en fungerande 

arkivorganisation och att informationen 

måste hanteras på rätt sätt redan från 

registrering”

“Det handlar om hur 

informationsförsörjning ska ske 

över tid”

“Det handlar om hur 

informationsförsörjning ska ske 

över tid”

“Vi håller på att skaffa oss 

kompetens genom att gå 

utbildningar”  

“Vi håller på att skaffa oss 

kompetens genom att gå 

utbildningar”  

“e-arkiv kräver samverkan mellan 

många interna och externa parter” 

“e-arkiv kräver samverkan mellan 

många interna och externa parter” 

“En mindre kommun kan inte lägga ut en 

halv miljon varje gång vi ska ansluta 

information från ett verksamhetssystem”

“En mindre kommun kan inte lägga ut en 

halv miljon varje gång vi ska ansluta 

information från ett verksamhetssystem”
“Att få till ett regionprojektet i frågan 

och att regionorganisationen 

tillsammans med kommunerna driver 

e-arkivfrågan till en bra lösning för 

alla”

“Att få till ett regionprojektet i frågan 

och att regionorganisationen 

tillsammans med kommunerna driver 

e-arkivfrågan till en bra lösning för 

alla”



Vad gör SKL?



Stöd till lokal utveckling  
eblomlådan.skl.se 



Checklista i wikiform e-arkiv.skl.se



• Målgrupp: ansvariga för

införande av e-arkiv

• Beskriver bakgrunden till kraven

• Exempel på hur de kan tillämpas

• Stöd i att precisera viktiga krav

• http://www.skl.se/earkiv

Vägledning



FAQ



Nästa steg?

� Tydligare beskriva nyttan med e-arkiv

� Fokus från arkiv till informationshantering

� E-arkiv + öppna data + e-tjänster – kommunicera 

hur det hänger ihop

� Utveckla stöd för att underlätta samverkan

� Gemensamma kravunderlag för uttag från 

verksamhetssystem

� Öka möjligheter till utbildning

� Samordnare för e-arkiv på SKL 


