
En riktigt god morgon
- från nu via snart till framtiden



Det digitala samhället



Det nya 
informationssamhället



❖ Avmaterialisering

❖ Avterritorialisering 

❖ Horisontalisering 

❖ Transparens och öppenhet

❖ Privacy och sekretess

Digitalisering skapar förändringar



❖ Göra rätt, hitta rätt

❖ Enkel teknik

❖ Säker informationshantering

❖ Lagstiftning

❖ Tillit

❖ Kostnader

❖ Samverkan

Digitalisering skapar förutsättningar



Hållbar 
informationshantering



Hållbar informationshantering

❖ Hållbar :

- över tid

- ekonomiskt

- enkelt och säkert



❖ Minne

❖ Bevis

❖ Insyn

❖ Kommunikation

Samhällsresurs



Information generation, processing and transmission 
are the fundamental sources of productivity and power 

Samhällsresurs

(*) Manuel Castells - The Rise of the Network Society  

(*)



På väg till 2020 
(och vidare)



Tre horisonter
nunu transformering framtid
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H1, passivt papperssamhälle (nu)
❖ Passiv offentlighet

❖ Delvis digital informationshantering

❖ Styrning ?

- informationens värde

- teknik, lagstiftning

- ansvar



H2, den hybrida fasen (2020)
❖ Ökat digital informationshantering

❖ Centralisering

❖ Samverkan

❖ Offentlighet, öppna data

❖ Ansvarsfrågan



H3, samhällets guldgruva (2025)
❖ Information som grundämne

❖ Digital continuity

❖ Central roll för användare

❖ Interaktivt samarbete offentlig sektor - samhället

❖ Paradoxer



H3, samhällets guldgruva (2025)
❖ Nytt paradigm

- Tillit för informationssamhället



H3, samhällets guldgruva (2025)
❖ Nytt paradigm

- Tillit för informationssamhället

❖ Nya roller

- Informationens kurator

- Transparens: öppna data

- Demokratins väktare

❖ Informationslag



Tre horisonter
nunu transformering framtid
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Information - 
nu och framöver



Horisont 1
Horisont 1 
Nu

Horisont 2 
Transformering

Horisont 3 
Framtid

Fysiska / pappers- 
dokument

Fysiska objekt och digitala objekt Digital information 
(born digital)

Åtkomst via 
forskarrum

Åtkomst via 
forskarrum och portal

Åtkomst via portal 
(archive without walls)

Urval i efterhand Urval från början Inget urval

Passiv offentligt Aktivt offentligt, 
öppna data

Offentligt, om inte…

Information används inte som 
ekonomisk produktionsfaktor

Öppen data som 
ekonomisk produktionsfaktor

Information/data används fullt ut som 
ekonomisk produktionsfaktor

Fysiskt bevarande (depå) Fysisk depå och e-depå Informationens producenter sköter 
bevarande och förvaltning

Inte allt digitaliseras Mer digitalisering, även information 
med ekonomisk nytta

Allt digitaliseras

Betoning på kulturarv Förvaltning och kulturarv Förvaltning (det fysiska kulturarvet 
sköts annanstans)

Individuell transparens Mer transparens och öppenhet Open government: 
kollektiv transparens



Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(närarkiv)

Arkivet 
(slutarkiv)

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(närarkiv)

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(närarkiv)

× ×
? ?
€ €

Horisont 1



Horisont 2
Horisont 1 
Nu

Horisont 2 
Transformering

Horisont 3 
Framtid

Fysiska / pappers- 
dokument

Fysiska objekt och digitala objekt Digital information 
(born digital)

Åtkomst via 
forskarrum

Åtkomst via 
forskarrum och portal

Åtkomst via portal 
(archive without walls)

Urval i efterhand Urval från början Inget urval

Passiv offentligt Aktivt offentligt, 
öppna data

Offentligt, om inte…

Information används inte som 
ekonomisk produktionsfaktor

Öppen data som 
ekonomisk produktionsfaktor

Information/data används fullt ut som 
ekonomisk produktionsfaktor

Fysiskt bevarande (depå) Fysisk depå och e-depå Informationens producenter sköter 
bevarande och förvaltning

Inte allt digitaliseras Mer digitalisering, även 
information med ekonomisk nytta

Allt digitaliseras

Betoning på kulturarv Förvaltning och kulturarv Förvaltning (det fysiska kulturarvet 
sköts annanstans)

Individuell transparens Mer transparens och öppenhet Open government: 
kollektiv transparens



Verksamhets-
system

Arkivet 
(slutarkiv)

Verksamhets-
system

Verksamhetens arkiv 
(närarkiv)

Verksamhets-
system

Horisont 2



Horisont 3
Horisont 1 
Nu

Horisont 2 
Transformering

Horisont 3 
Framtid

Fysiska / pappers- 
dokument

Fysiska objekt och digitala objekt Digital information 
(born digital)

Åtkomst via 
forskarrum

Åtkomst via 
forskarrum och portal

Åtkomst via portal 
(archive without walls)

Urval i efterhand Urval från början Inget urval

Passiv offentligt Aktivt offentligt, 
öppna data

Offentligt, om inte…

Information används inte som 
ekonomisk produktionsfaktor

Öppen data som 
ekonomisk produktionsfaktor

Information/data används fullt ut 
som 
ekonomisk produktionsfaktorFysiskt bevarande (depå) Fysisk depå och e-depå Informationens producenter 
sköter bevarande och förvaltning

Inte allt digitaliseras Mer digitalisering, även information 
med ekonomisk nytta

Allt digitaliseras

Betoning på kulturarv Förvaltning och kulturarv Förvaltning (det fysiska 
kulturarvet sköts annanstans)

Individuell transparens Mer transparens och öppenhet Open government: 
kollektiv transparens



App

App

Styrning

Information

App

App

App

App

Horisont 3



An original is no original, a record is not a record. 

Provenance, preservation, access and use
are no provenance, preservation, access and use 

as we used to know them.

Information som grundämne

(*) Prof. Eric Ketelaar - Archives in the Digital Age 

(*)



Framtidens arkivsektor



Det analoga arkivet

❖ Specifika historiska handlingar 

❖ Egen roll



Arkivfunktionens nya roll

❖ Förtroende och tillit i samhället

- aktiv interaktivitet arkiven och allmänheten

- sökbarhet, spårbarhet, hittbarhet



Den nya arkivarien

1.Informationsspecialist

- bevarande och tillgänglighet

- lager och regler

- teknologi



Den nya arkivarien

2.Ombudsman

- transparens, öppenhet

- demokratins väktare



Den nya arkivarien

3.Informationens kurator

- samhällets minnesfunktion

- informationens samordnare



Sammanfattad





Frågor

Caspar Almalander

Tel. 073 - 950 42 10

Epost caspar.almalander (@) skl.se

http://skl.se

