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Sammanfattning
Det finns i dag ett krav att myndigheterna ska bevara sitt material själva till dess att
de inte behöver informationen för myndighetsutövning eller att lagstiftningen inte
tillåter myndigheten att äga informationen längre.
I dagsläget finns det 365 statliga myndigheter i Sverige. Om de 117 största statliga
myndigheterna (de som har fler än 250 årsanställda) inför e-arkiv kommer detta
uppskattningsvis kosta den svenska staten mellan 1,1 miljarder SEK och 1,7 miljarder
SEK i investeringskostnader1 (i dessa siffror finns inte medräknat personal och
driftkostnad som uppskattas till ungefär samma nivå som investeringskostnaden).
Till de kommer att fortfarande har 248 statliga myndigheter inte har åtkomst till ett
e-arkiv.
Att införa e-arkiv som tjänst vid Statens servicecenter och dessutom återanvända
redan befintliga statliga investeringar i e-arkiv så skulle de totala kostnaderna enligt
min bedömning sänkas med mellan 70 och 80%.
Att införa e-diarium i de 142 minsta statliga myndigheterna (statliga myndigheter
med färre än 50 årsanställda) innebär en investeringskostnad på mellan 56 miljoner
SEK och 450 miljoner SEK. Till de kommer årliga kostnader på mellan 11 miljoner
SEK och 90 miljoner SEK2.
Hur stor besparing som kan göras om tjänsten införs vid Statens servicecenter är
svår att bedöma men uppskattningsvis mellan 40 och 50% av de totala kostnaderna.
Att införa dessa tjänster på redan befintliga investeringar säkrar dessutom upp
lagringen av informationen och det riskerar inte att lagras i ett annat land, vilket kan
riskera integriteten.
I dagsläget så är överföring av information till Riksarkivets slutarkiv en kostsam och
avancerad aktivitet, men ett samarbete mellan Riksarkivet och Statens servicecenter
kan detta göras enklare och mer kostnadseffektivt genom att fortsätta skapa och
utnyttja Förvaltnings gemensamma specifikationer.
Att införa e-diarium och e-arkiv som tjänst vid Statens servicecenter skulle innebära
stora besparingar för statliga myndigheter och dessutom göra det möjligt för
samtliga statliga myndigheter att uppfylla de centrala värdena i ”Med medborgaren i
centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning”, det vill säga
enkelhet, öppenhet och innovationskraft.
Bedömningen är att det finns behov av en budget på 5 miljoner för att genomföra en
fördjupad studie och skapa förutsättningar för införande av tjänsterna hos Statens
servicecenter.

1

Beräkningen på kostnaderna för att införa e-arkiv baseras på siffror från Riksarkivet se kapitel 7.3
Beräkningen på kostnaderna för att införa e-diarium baseras på siffror från Sveriges kommuner och landsting
se kapitel 7.3
2
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Förstudien genomförs med bakgrund av skriften ”Med medborgaren i centrum –
Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning” där nämns det att en
förstudie ska göras för att se om de är lämpligt att Statens servicecenter utökar sin
tjänsteportfölj med e-arkiv och e-diarium.
I skriften ”Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning” finns tre centrala värden, dessa är enkelhet, öppenhet och
innovationskraft.
Med enkelhet menar man att de ska vara enkelt för medborgaren att nyttja de
digitala lösningar som finns hos myndigheten
Med öppenhet vill man stärka demokratin med mer insyn i den statliga
verksamheten och bidra med tillväxt genom öppenhet.
Med innovationskraft menar man att myndigheter ska samverka med varandra och
andra organisationer för att fler ska kunna bidra med innovativa digitala tjänster.

E-arkiv i den här förstudien är ett så kallat mellanarkiv, det vill säga ett e-arkiv där
myndigheten fortfarande är ansvarig för sina dokument och handlingar, arkivering i
ett mellanarkiv är aktuellt till dess informationen skall överlämnas till Riksarkivet för
slutarkivering.
Förstudien har tagit hänsyn till de tre centrala värden (enkelhet, öppenhet och
innovationskraft) och även den ekonomiska aspekten som blir av att samverka.
2.2

Syfte
Syftet med denna förstudie är att belysa om det är lämpligt för Statens servicecenter
att erbjuda e-arkiv och/eller e-diarium som tjänst till myndigheter i Sverige.
Förstudien bygger på möjligheterna för Statens servicecenter att erbjuda tjänsterna
och efterfrågan av dessa tjänster från andra myndigheter.
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Förstudiens innehåll
I denna förstudierapport finns beskrivet e-arkiv, e-diarium och molntjänster
beskrivningar är ytliga och behöver fördjupas inför ett fortsatt arbete, men deras
syfte är inte att täcka in alla olika vinklar på problem och möjligheter utan endast ge
en översiktlig bild över vilka problem och möjligheter som finns.
Förstudiens resultat bygger till stora delar på samtal med olika myndigheter och på
de förutsättningar som Statens servicecenter har.

3.1

Koppling till andra projekt
Denna förstudie har kopplingar till eARD projektet. eARD projektet tar fram
förvaltnings gemensamma specifikationer för överföring av digital information mellan
system och e-arkiv. Projektet tar även fram exempel på funktionella krav som utgör
stöd för upphandling, utveckling och tillhandahållande av tjänster för e-arkiv och ediarium. Dessa specifikationer bör vara framtagna och användas vid kravställning av
ett e-arkiv, därför är det viktigt att det finns en dialog med projektet och/eller
förvaltningsorganisationen.

4

Molntjänst vs. Traditionell IT miljö
Vad är nytt med molntjänster? Vilken skillnad är det mellan molntjänster och
traditionell IT verksamhet?

4.1

Traditionell IT miljö
Traditionell IT verksamhet innebär att organisationen själva äger, utvecklar och
driver sin egen IT miljö. Detta innebär ofta att det finns en egen utvecklingsenhet,
en egen driftenhet och en egen administrativ enhet som handhar bland annat
licenser och behörigheter.
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Bild 1: Traditionell IT verksamhet i en organisation
I bild 1 beskrivs hur en organisation är organiserad. Där är det tydligt att den egna
IT-avdelning äger och sköter om driften på servrar där programvara finns installerad
och där den centrala lagringen finns, det vill säga allting som är gemensamt för de
som arbetar i organisationen och ingår i organisationen.
Traditionellt sett så är de IT-avdelningen som installerar och även utvecklar mycket
av programvaran som används i organisationen. Fördelen med detta är att man har
egen kompetens och att det är möjligt att ”skräddarsy” lösningar för sin egen
organisation. Nackdelen är att det är dyrt att ensam stå för utvecklingen av
systemlösningar både vad gäller utveckling och drift.

4.2

Molntjänst
En molntjänst definieras som en tjänst som delas av många användare via Internet.
Vanligt är att dela exempelvis processorkraft, funktioner eller lagring som en
molntjänst.
Datormoln omfattar programvara på nätet Software as a service (SaaS), Web 2.0
och annan teknisk utveckling där Internet används för att tillgodose slutanvändarnas
IT-behov, exempelvis genom att använda en webbläsare och via den köra ett
program som finns på en främmande server. Fördelar med molntjänster är att
användaren inte själv behöver uppdatera, installera eller ta säkerhetskopior av sin
data. Detta sköter leverantören av molntjänsten åt användaren.
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När man inför en molntjänst så avvecklas drift, underhåll och utveckling från den
egna organisation och en leverantör sköter allt detta istället. Istället för att
organisationen själva utvecklar och underhåller den funktionalitet som man har
behov av så blir man nyttjare och kravställare på leverantören av tjänsten.
Kostnaden för utvecklingen av en tjänst delas på alla användare vilket gör att det blir
billigare för varje enskild organisation, dock ska man vara medveten om att tjänsten
inte säkert kommer att utvecklas efter enskilda behov utan det är mer generella
funktioner som tillkommer som alla nyttjare av tjänsten har behov av.
En molntjänst har ofta en standardiserad process. Detta gör att oavsett vilken
organisation som nyttjar molntjänsten så är processtegen och arbetssättet lika.
Dock finns det normalt vissa delar som går att göra specifikt för enskilda
organisationer inom de olika processtegen via så kallad parameter eller variabel
styrning. En typisk sådan sak som kan göras för enskilda organisationer är hur
strukturen på arkivförteckningen är uppbyggd.
Som ett exempel på en molntjänst så kan vi titta på Facebook, trots att alla jobbar
på samma sätt (processtegen) så kan man göra varje egen sida unik i form av bland
annat vissa layout variabler.

Bild 2: Molntjänst
I bilden ovan ser vi en organisation som endast molntjänster, att nyttja molntjänster
är i någon mening en typ av outsourcing. Den stora skillnaden mellan traditionell
outsourcing och molntjänster är att med molntjänster avskaffar man sin IT-miljö och
endast nyttjar leverantörers tjänster, medan man i en traditionell outsourcing flyttar
sin egen IT-miljö till en driftleverantör.
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Blandad IT-miljö
Vanligast i dag är nog en blandad IT-miljö, det vill säga en blandning av traditionell
IT-miljö och molntjänster. Vissa tjänster bygger många själv och vissa tjänster nyttjas
som molntjänster. Några vanliga molntjänster som är relativt enkla att standardisera
och implementera är till exempel resehantering, ekonomitjänster och lönehantering.

Bild 3: Blandad IT-miljö

4.4

Sammanfattning IT-miljö
Man kan säga att i dag lever vi i en blandad IT verksamhet, där delar är molntjänster
och andra ägs och förvaltas av den egna organisationen. Molntjänster fyller ett stort
syfte för standardiserade processer och dess flöden där många kan nyttja samma
tjänst och på så sätt även spara pengar.
Valet att nyttja en molntjänst istället för att själv utveckla och underhålla beror ofta
på ekonomiska aspekter och/eller att vissa processer och affärsflöden påverkas av
yttre faktorer och därför ständigt förändras, därför kan det vara viktigt att själva
styra över utvecklingen för att snabbt göra de nödvändiga förändringar som krävs.

4.4.1

Att tänka på när det gäller molntjänster
I bild 4 visas ett scenario som är vanlig när de gäller molntjänster. I detta fall anlitar
kunden en svensk leverantör för exempelvis en e-arkiv tjänst och skriver ett
affärsavtal med leverantören där kunden försäkrar sig att tjänsten ligger i Sverige.
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Leverantören av tjänsten har oftast själva tjänsten då den är deras egen tjänst
liggandes i en server hos dem själva, vilket gör att de har full kontroll på själva
tjänsten.
När de gäller själva lagringen av information är de inte helt säkert att leverantören
av tjänsten har egen lagring utan den köps ofta in av en annan leverantör. Detta gör
att kontrollen på var och hos vem informationen finns inte alltid är klargjort för
kunden.

Bild 4: Molntjänst med flera leverantörer
Då leverantören av tjänsten har avtal med leverantören för själva lagringen så kan
de uppstå problem. Kunden har nu släppt kontrollen på själva lagringen av
informationen. Informationen kan nu hamna i ett annat land och under en annan
lagstiftning än den svenska lagstiftningen. Ett exempel är USA där de finns risk att
företag kan bli skyldiga att lämna ut skyddade uppgifter om EU-medborgare till
landets myndigheter.
Detta är ett stort problem när vi pratar om e-diarium och e-arkiv för svenska
myndigheter och bör särskilt beaktas när en upphandling ska genomföras.

5

E-arkiv
Vad är ett e-arkiv? Och kan ett e-arkiv vara ett arkiv utan bevarande funktioner?
Definitioner av e-arkiv finns det många av och diskussionerna har varit många och
långa genom åren. I denna förstudie har vi valt att säga att ja det kan vara ett e-arkiv
även utan bevarande funktioner, detta beroende på att när ett ärende är avslutat ska
de per definition vara arkiverat, men det finns nog i dagsläget inte något system som
klarar detta fullt ut. Därför har vi valt att definiera dessa som närarkiv vilka inte har
någon bevarande funktion annat än möjligtvis mot förändring. När de gäller
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definitionen på ett e-arkiv med bevarande funktioner har vi valt att definiera den
enligt följande för denna förstudie:
”E-arkiv är en tekniskt obunden informationsresurs för bevarande och tillgängliggörande av
en organisations verksamhet över tid.
Med bevarande ingår allt de som säkrar det elektroniska materialet över tid mot fysiskt
påverkan och ger autenticitet, integritet och spårbarhet till informationen”.
Detta är en enkel definition men den täcker in de grunddelar som är viktiga, det vill
säga bevarande, tillgängliggörande och tekniskt obunden information.

Bild 5: Olika typer av arkiv
Det finns flera olika typer av arkiv, dessa kan definieras som slutarkiv, mellanarkiv
och närarkiv. I denna förstudie har vi endast tittat på mellanarkiv. Men nedan
kommer en kort redogörelse för respektive arkiv typ. Bilden 5 visar de olika arkiven
och var ägandet är av informationen beroende var informationen befinner sig.
Information som övergått till Riksarkivet kommer inte att kunna tillhöra
myndigheten igen, när informationen är överlämnad till Riksarkivet så de dem som
är ägare av informationen. I bilden 5 ska verksamhetssystemen ses som närarkiv, det
kan finnas särskilda enklare system dit informationen överförs från
verksamhetssystemen, dessa är då att likställa med närarkiv om de saknar bevarande
funktioner.
Ett närarkiv enligt en analog definition är en arkivlokal som finns i myndighetens
omedelbara närhet och där nyligen avslutade ärenden och handlingar arkiveras. När
de gäller närarkiv eller närarkiv för digitala ärenden och handlingar så bör

www.eBuilder.com

File name

Page

Förstudierapport_SSC_V22.docx

11 (21)

definitionen vara att de är avslutade ärenden som fortfarande ligger i aktiva systemet
alternativt i ett annat system (som inte har bevarande funktionalitet) hos
myndigheten, dessa ärenden och handlingar kan ligga i närarkiven i många år detta
beroende på myndighetens behov och gällande lagstiftning.
Ett mellanarkiv behöver inte ha fysisk närhet till myndigheten och här bevaras oftast
ärenden där överklagande tiden gått ut eller att de har uppnått sådan ålder att de
inte är troligt att ett överklagande kommer eller att handlingarna troligen inte
kommer att nyttjas i organisationen eller kopplas till nya ärenden som är aktiva. All
information som finns i ett mellanarkiv ägs av myndigheten själv. Skillnaden mellan
ett närarkiv och ett mellanarkiv är bland annat skillnader i funktionalitet. Ett närarkiv
har ingen bevarande funktionalitet och kan dessutom ha bristande möjligheter för
återsökning, medans ett mellanarkiv har både full funktionalitet för bevarande och
även komplett återsökningsfunktion och specificerade API:er för nya
återsökningsmöjligheter.
I ett slutarkiv finns information som inte längre är myndighetens egendom utan
dessa tillhör Riksarkivet och de är Riksarkivet som beslutar om utlämnande av
informationen. Denna information förs över från myndigheten till Riksarkivet på
grund av att myndigheten själva inte anser sig ha behov av informationen längre eller
på grund av gällande lagstiftning för just den informationen.
Funktionaliteten mellan de olika typerna av arkiv skiljer sig åt en del, bland annat så
finns det ingen anledning att i ett närarkiv ha funktionalitet för bevarande eftersom
livstiden på filformat och fysisk media troligen inte kommer bli obsolet. Det finns
dock skäl att ha viss övervakning på fysisk media, men även att säkra autenticiteten
på materialet är viktigt även i ett närarkiv.
I mellanarkiv och slutarkiv måste de finnas funktionalitet för bevarande eftersom
informationen kommer att finnas där över långtid och då riskerar att filformat
och/eller fysisk media blir obsolet, det är viktigt att säkra autenticiteten hos
informationen.

6

E-diarium
Alla myndigheter i Sverige är skyldig att registrera inkommande och hos
myndigheten upprättade handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
SFS 2009:400 kapitel 5, paragraf 1-4.
Myndigheterna i dag för ett diarium för att uppfylla registreringsskyldigheten, oftast
finns denna registreringsfunktion inbyggd i ett dokumenthanteringssystem eller i ett
ärendehanteringssystem som myndigheten nyttjar. Det finns också separata
diarieföringssystem endast för registrering, men vanligast är ärende/dokumenthanteringssystem för både registrering och lagring av digital information.
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Det finns flera sätt att se på e-diarium speciellt med ovanstående text i beaktande, i
denna förstudie har vi valt att definiera e-diarium som ”Det samma som ett ärende/dokumenthanteringssystem med registreringsfunktion som uppfyller kraven i OSL och som
uppfyller den generella ärendehanteringsprocessen som finns för myndigheter”.

6.1

Ärendehanteringsmodell
Det finns en generell ärendehanteringsmodell för myndigheter (se bild 6) som
uppfyller de mest rudimentära behoven för enklare ärendehantering vid
myndighetsutövning.
Denna ärendehanteringsmodell fyller troligen de flesta behoven för mindre
myndigheter och de enklare ärendeprocesserna för de större myndigheterna och
skulle därför vara en grund att uppfylla för en tjänst.
Dessa moment kan antingen vara automatiska eller manuella, Det skall också gå att
välja bort moment för specifika ärendeflöden eller för dokumentregistrering.

Bild 6: Ärendehanteringsmodell
1. Möjliggörande: Tillhandahållande av t.ex. information, blanketter, formulär och
filspecifikationer.
2. Registrering och kontroll: Insändning av uppgifter, diarieföring hos myndighet,
kontroll av inkomna uppgifter.
3. Insamling och komplemettering: Inhämtande av ytterligare uppgifter från den
egna myndigheten och/eller från annan myndighet.
4. Beredning: Beräkning och bedömning av uppgifter utifrån regler, lagar,
förordningar m.m.
5. Beslut: Prövning av ärendet och beslutet tas.
6. Delgivning: Meddelande och information om beslut.
7. Arkivering: Arkivering/avslutande av ärendet hos myndighet.

7

Förutsättningar för gemensamt e-arkiv & e-diarium
Förstudien har genomförts genom öppna samtal med 11 olika myndigheter i olika
storlekar och mognad vad gäller e-arkiv och e-diarium. De som vidtalats är både
verksarkivarier, tekniker och informationsansvariga inom de respektive
myndigheterna.
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Samtalen har syftat till att se vilket intresse som finns bland svenska myndigheter
och hur mognaden är att uppfylla regeringens centrala värden från ”med
medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning”.
Myndigheterna har bland annat fått svara på hur deras strategi för e-arkiv och ediarium ser ut nu och framöver. De har fått svara på hur de ser på att nyttja e-arkiv
och e-diarium som tjänst och vad de ser för problem och fördelar med tjänsterna.
Hur varje myndighet kan tänka sig nyttja e-arkiv och e-diarium varierar mycket
beroende på dels mognadsgrad och dels på myndighetens behov. Vissa ser dessa två
tjänster som en, det vill säga man vill nyttja e-diarium och från e-diariumet dels
arkivera och dels återsöka, medans andra ser de som två separata tjänster som i sig
inte behöver samverka med varandra.

7.1

E-arkiv som tjänst enligt myndigheterna
De större myndigheterna har, håller just nu på att bygga/införa e-arkiv eller jobbar
med olika förstudier för hur deras strategi vad gällande e-arkiv ska se ut. Detta gör
att de i dagsläget inte är intresserade av att nyttja en tjänst för e-arkiv för att de
redan infört eller håller på att införa eller inte vet om de är intresserade beroende
på att strategin inte är färdig.
De flesta är dock positiva till en tjänst och då i statlig regi. De som redan byggt och
infört e-arkiv var positiva till tjänsten och intresserade att titta närmare på detta
alternativ när deras eget e-arkiv har uppnått end of life.
De mindre myndigheterna var alla positiva till detta initiativ och såg fram emot att
kunna börja nyttja tjänsten. För dessa myndigheter är det nästan enda möjligheten
att arkivera elektroniskt material.
10 av 11 myndigheter var positiva till att nyttja e-arkiv som en tjänst av
Statens servicecenter

7.2

E-diarium som tjänst enligt myndigheterna
Alla större myndigheter har i dagsläget väluppbyggda och fungerande e-diarium, men
flera av de tillfrågade myndigheterna kunde tänka sig nyttja en tjänst för vissa av
processflödena. De processflöden som skulle kunna bli aktuella är då framförallt
enklare och mindre kritiska processflöden till att börja med.
Mindre myndigheter har en ekonomi som gör att de har svårt att med elektronisk
information uppfylla kraven i OSL, viljan finns men dock inte ekonomin. Tillfrågade
mindre myndigheter sa sig villiga att köpa den tjänsten av Statens servicecenter, då
de fann att den skulle bli mer ekonomisk än om de själva upphandlade ett system
för detta. De kände sig också mer trygg att köpa tjänsten av en annan statlig
myndighet än att köpa den av en privat leverantör.
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10 av 11 myndigheter var positiva till att nyttja e-diarium som tjänst av
Statens servicecenter

7.3

Sammanfattning e-arkiv & e-diarium
I skriften ”Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt
samverkande statsförvaltning finns tre centrala värden, dessa är enkelhet, öppenhet
och innovationskraft. Detta initiativ från regeringen ger klara direktiv till samtliga
myndigheter att samverka för att uppnå öppenhet, enkelhet och innovationskraft,
men de finns även ett ekonomiskt incitament att börja samverka.
Enligt Riksarkivets rapport ”Förstudie om e-arkiv och e-diarium” så framkommer de
att de kostar en myndighet mellan 10-15 MSEK att införa ett e-arkiv. Att införa earkiv genom att ansluta sig via en e-tjänst torde sänka införande kostnaderna
väsentligt för varje enskild myndighet. Kostnaderna för e-arkiv och e-diarium är det
största incitamentet för att nyttja en tjänst.
Investeringskostnad för införande av e-diarium ligger mellan 400 000-3 200 000 SEK.
Årlig kostnad (licenser & support) ligger mellan 80 000-640 000 SEK, siffror
kommer från Sambruk och gäller för kommuner och kan misstämma när de gäller
statliga myndigheter, men de är dock ett riktmärke att utgå ifrån.
Det finns mindre myndigheter som inte har ekonomisk kraft att själva hantera
varken e-arkiv eller e-diarium och för dessa är detta enda alternativet.
Att kunna erbjuda e-diarium som är kopplat till en bevarande tjänst, vilket innebär
att myndigheten kan direkt arkivera informationen i ett mellanarkiv när
överklagande tid och myndigheten ser att de inte har direkt nytta av informationen
gör att arkiveringen förenklas och minskar arbetsbelastningen på personalen och
kostnaden för myndigheten.
De mindre myndigheterna har länge efterfrågat ett samordnat statligt alternativ
eftersom detta även berör olika statliga utredningar som betraktas som egna
myndigheter.

Bild 7: E-arkiv tjänst
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Bilden 7 visar grundtjänsten som består i att myndigheterna själva kan arkivera sin
information från deras verksamhetssystem, där de måste göra uttag ur systemen
och leverera dessa till mellanarkivet, antingen fil för fil eller som en batch körning
som kan styras att köras då det är låg belastning på systemet. De myndigheter som
redan har fungerande e-diarium är intresserade av att nyttja e-arkiv för just
arkivering och utlämnande som är grundtjänsten för e-arkiv.

Bild 8: E-diarium tjänst
I ett e-diarium kommer myndigheterna att skapa/registrera ärenden och registrera
dokument, dessa dokument och ärenden kommer att finnas i e-diariet och när de
avslutas ska dessa skyddas från förändring, det vill säga det ska inte gå att ändra,
lägga till eller ta bort något från ärendet (undantagsfall gäller för gallring). I denna
grundtjänst för e-diarium måste myndigheten extrahera informationen ur e-diariet
och flytta informationen till myndigheten för paketering för att sedan leverera den
till mellanarkiv.

Bild 9: kombinera tjänsterna

www.eBuilder.com

File name

Page

Förstudierapport_SSC_V22.docx

16 (21)

Det har uttryckts önskemål om att det borde gå att kombinera dessa tjänster. Att
kombinera dessa innebär att det skall gå att flytta från närarkivet i diariet direkt till
mellanarkivet.
Detta innebär att den normala handläggningen sker i e-diariet och när ett ärende är
avslutat eller ett dokument är registrerat så ska dessa skyddas mot förändring och
då tillhöra närarkivet men vara åtkomliga.
När de inte är troligt att ärendet kommer att överklagas eller dokumentet inte
längre gäller för myndigheten ska dessa kunna flyttas direkt från närarkivet till rätt
plats i arkivstrukturen i mellanarkivet. Detta innebär att viss information måste
finnas redan från början för att det ska vara möjligt att flytta till mellanarkivet.
Via e-arkivets gränssnitt sköts förutom all administration av arkivet också arkivering
från övriga verksamhetssystem och utlämnande.

8

Statens Servicecenters förutsättningar
Statens servicecenter har i dagsläget ingen egen kompetens för att bistå kunder med
hjälp inom e-arkiv eller e-diarium. Om de blir aktuellt att erbjuda e-arkiv och/eller
e-diarium som en tjänst måste en ny organisatorisk enhet byggas upp med
kompetens inom området.
Jag har i första hand fokuserat på en resurs som det blir behov av i ett uppbyggnads
skedet och som kan ge verksamheten en god start. Det kommer att behövas andra
resurser senare så som mer arkivkunskap, support och troligen även konsulter för
att hjälpa myndigheter med tjänsten. En resurs för att bygga upp verksamheten bör
ha nedanstående kvaliteter:
Kompetens som både förstår filformats och tekniska lösningars fördelar och
brister
Arkivkompetens som kan och förstår både gamla och nya
förteckningsmetoderna
e-arkiv kunskap som förstår och kan standarderna som finns för e-arkivering
och de problem och förutsättningar som finns
Resursen ska också ha god kännedom om Riksarkivets verksamhet,
författningar och goda kontakter där.
Resursen ska även vara mycket kunnig vad gäller myndighetsutövning och
dess krav och lagstiftning.
Goda kontakter i övriga världen för att kunna förstå och klara av krav på
utlämnanden till andra länder och se vilka trender som är på gång.
Statens servicecenter är en självfinansierad myndighet, initialt kommer det att krävas
minst en resurs heltid under ett år för att skapa förutsättningar för ett införande.
I detta initiala skede ska det byggas upp en organisation, kravställas, upphandlas och
skapas rutiner som myndigheterna kan följa för att nyttja tjänsterna. Det skall också
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klargöras vad som kan erbjudas och vad som inte kan erbjudas, det vill säga själva
paketeringen av tjänsterna.

9

Affärsmodell
Affärsmodellen bygger på att skapa en självfinansiering för Statens servicecenter
med marginal för vidareutveckling av tjänsterna. Upphandlingen skall ge Statens
servicecenter en marginal som är nog för att säkerställa och utveckla verksamheten.
Det finns flera sätt att genomföra detta på och nedan ges två exempel på hur detta
skulle kunna genomföras och vilka för- och nackdelar dessa medför.
Köpa volym med funktion där Statens servicecenter köper en licens men
med möjlighet till flera instanser och att det är volymen som leverantören
får betalt för.
Köpa funktion innebär att Statens servicecenter köper en ny licens för varje
myndighet som ansluts.
Att köpa funktion och volym kan innebära en större kostnad för de första
myndigheterna som vill ansluta sig till tjänsten och sedan kommer kostnaden att
sjunka med fler myndigheter. För att få en rimlig ingångskostnad vid köp av funktion
så krävs det att det finns ett antal kunder som börjar nyttja tjänsten redan vid
lanseringen.
Kostnaden blir den samma oberoende av storlek på myndigheten (eller i vart fall
marginellt mindre för mindre myndigheter) vilket innebär att det fortfarande blir
svårt att få samma funktionalitet för de mindre myndigheterna som för de större
myndigheterna.
Leverantörerna vill gärna sälja funktioner och det finns fördelar med detta eftersom
det går att välja bort delar som det inte finns behov av. Det kan dock bli
komplicerat att hantera många olika specifika krav/önskemål.
Det är det enklare att alla funktioner redan finns tillgängliga för samtliga
myndigheter och att man då betalar ett högre pris för volymen som sen delas efter
nyttjande.
Då blir det billigare för små myndigheter att ha samma funktionalitet som de stora
myndigheterna och även de kan då uppfylla regeringens strategi om digital
samverkan.
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Bild 10: Affärsförhållandet mellan parterna
Statens servicecenter äger affären med leverantören för tjänsterna och även affären
med myndigheterna, medans nyttjandet av tjänsten går direkt från myndigheterna till
leverantören (se bild ovan).
Det finns förutom att erbjuda själva tjänsten också möjligheter att erbjuda att delar
för att stödja kunderna.
Konsultstöd för införande, underhåll och vidareutveckling av nya
återsökningstjänster.
Supportverksamhet.
Registraturstöd.

10

Slutsats
Enligt Statistiska centralbyrån så finns det i dag 365 myndigheter i Sverige3, av dessa
myndigheter har 248 myndigheter färre än 250 årsanställda.
Det finns 142 myndigheter med 0-50 årsanställda.
Det finns 106 myndigheter med 51-250 årsanställda.

Myndigheter med mindre än 250 årsanställda är att betrakta primära kunder till
tjänsterna. De större myndigheterna är potentiella kunder men kanske då
framförallt i ett senare skede.
Intresset från myndigheterna är stort och då framförallt från de mindre
myndigheterna, de mindre myndigheter har troligen mindre komplexa
3

Samtliga siffror kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). I dessa siffror ska tilläggas saknas svenska
myndigheter utomlands, det vill säga ambassader eftersom dessa inte finns registrerade hos SCB.
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ärendeprocesser vilket gör att det enkelt kan börja nyttja e-diarium utifrån den
standardiserade ärendeprocessen som finns definierad för myndigheter .
Det finns en önskan bland myndigheterna att fler tjänster utvecklas och erbjuds via
Statens servicecenter, de är tydligt att myndigheterna i Sverige vill minska de
administrativa kostnaderna som finns vid varje myndighet. E-arkiv och e-diarium är
tjänster som efterfrågas.
Att behovet av dessa tjänster finns är klarlagt, men varför ska då Statens
servicecenter leverera tjänsten och inte privata leverantörer?
En central upphandling som går via Statens servicecenter som inte är vinstdrivande
skapar förutsättningar att sänka de totala administrativa kostnaderna för
myndigheterna.
En statlig myndighet har ett större förtroende hos andra myndigheter än vad en
privat leverantör har.
Statens servicecenter står som garant för e-arkiv och e-diarium, dvs. har redan
kravställt och gjort analyser av leverantörerna.
Statens servicecenter kan samla myndigheter och hjälpa regeringen att realisera
grundvärdena i strategin, eftersom de myndigheter som är anslutna kommer att ha
likadant gränssnitt så skapar de förutsättningar till innovationer
Många myndigheter som nyttjar tjänsterna kan tillsammans med Statens
servicecenter utveckla dem efter nya riktlinjer och lagar.

11

Rekommendation
Några viktiga steg för fortsatt arbete:
Ta reda på hur tjänsterna ska utformas och hur de ska paketeras.
Ta fram kundunderlag
Ta fram en driftsorganisation
Ta fram kravspecifikationer
Ta fram upphandlingsunderlag
Detta gäller både e-arkiv och e-diarium.
Det bör genomföras en större och fördjupande studie där ovanstående punkter beaktas och
där även fler statliga myndigheter deltar. Budgeten för en fördjupad studie under ett år
bedöms vara 5 miljoner.

11.1 E-diarium
Statens servicecenter har med denna tjänst en stor och viktig roll i att stödja
framförallt de mindre myndigheterna med e-diarium. De finns i dagsläget små
möjligheter för de små myndigheterna att införskaffa ett e-diarium rent ekonomiskt
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och därför kan de heller inte uppfylla regeringens strategi på öppenhet, enkelhet och
innovationskraft.

11.2 E-arkiv
Statens servicecenter bör erbjuda e-arkiv som en tjänst dels för att de finns ett behov
av detta och dels för att det skulle skapa förutsättningar för att uppfylla regeringens
strategi för en digitalt samverkande stadsförvaltning.
En större förstudie bör dock göras för att säkerställa hur organisation, finansiering
och kundunderlaget säkras.

Bild 11: Möjlighet att nyttja redan investerade pengar.
Det har redan gjorts investeringar i statliga myndigheter på e-arkiv och på e-diarium,
dessa investeringar har lett till att det i dagsläget finns e-arkiv på en handfull
myndigheter och att det finns e-diarium för avancerade processflöden.
Det vore en ekonomisk fördel att återanvända dessa för ett bruk i ett större
sammanhang och då för samtliga statliga myndigheter. Detta genom att ett eller flera
av de framtagna e-arkiven nyttjas som tjänster via Statens servicecenter som då blir
den samordnande statliga myndigheten som dels samlar krav från användare och
samtidigt tillsammans med Riksarkivet skapar rutiner för att underlätta överföringen
av information till slutarkivering hos Riksarkivet.
I dagsläget finns det 365 statliga myndigheter i Sverige. Om de 117 största statliga
myndigheterna (de som har fler än 250 årsanställda) inför e-arkiv kommer detta
uppskattningsvis kosta den svenska staten mellan 1,1 miljarder SEK och 1,7 miljarder
SEK i investeringskostnader (i dessa siffror finns inte medräknat personal och
driftkostnad som uppskattas till ungefär samma nivå som investeringskostnaden).

www.eBuilder.com

File name

Page

Förstudierapport_SSC_V22.docx

21 (21)

Till de kommer att fortfarande har 248 statliga myndigheter inte har åtkomst till ett
e-arkiv.
Att införa e-arkiv som tjänst vid Statens servicecenter och dessutom återanvända
redan befintliga statliga investeringar i e-arkiv skulle innebära att det krävs en satsning
på vidareutveckling av de befintliga arkiven för att kunna erbjuda dem åt samtliga
statliga myndigheter, med mottagande av leveranser, utlämnanden och tillgänglighet.
Bedömningen är att detta skulle kosta staten mellan 200 miljoner SEK och 350
miljoner SEK, vilket skulle vara ungefär 70 - 80% i besparing och då skulle samtliga
statliga myndigheter ha möjlig åtkomst till e-arkivering.
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