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Det digitala samhället



”Digitaliseringen är den enskilt största  
förändringsfaktorn i vår tid och  
påverkar alla delar av samhället.”  
 

Den offentliga förvaltningens digitalisering  
– En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?

Riksrevisionen, RIR 2016:14

Det digitala samhället



Digital demens
❖ Ordning och reda ?
❖ Informationssäkerhet ? 
❖ Den legala aspekten ?
❖ Tekniska utmaningar
❖ Sök vs kostnad ?



 Ny värld, ny fokus



Utveckling
Nu På gång Inom de kommande åren
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



Att komma igång
❖ Dagens läge
❖ Behov 
❖ Kompetens och kunskap
❖ Pengar och ekonomi
❖ Samverkan
❖ Lederskap



 Det gångna året



2016
❖ Nationell samordnare för e‑arkiv 
❖ Förankring
- Konferenser och utbildningar
- Nätverk

❖ FGS arbete
❖ Brev till Regeringen



2016
❖ Nuläge
❖ Växande intresse men fortfarande…



 Ramavtal e‑arkiv 2016



Utgångsläge - marknad
❖ Kommuner och landsting
- Samverkan
- Tjänst
- Mer mognad

❖ Leverantörer
- Nöjdhet
- Affärer



Utgångsläge - teknik och befintligt ramavtal
❖ Lösningen
- Förtydligande FGS:er
- Hela behovet
- Flexibilitet tjänst - produkt

❖ Utformning ramavtal
- Mer utrymme
- Annan uppdelning



Ramavtal 2016
❖ Återspegling behov
❖ Större utbud kringtjänster
❖ Omfattande avropsstöd
❖ Tydlighet i rapportering



Det händer nu
❖ Slutjustering av förfrågningsunderlag för extern remiss 
❖ Upprättande av ramavtal
❖ Planering av testförfarandet för utvärderingen



Mer info

Ida Engberg  
SKL Kommentus Inköpscentral  
kategoriansvarig Digitalisering  
Tel: 072-546 15 41  
Epost: ida.engberg@sklkommentus.se

Tommy Bengtsson  
projektledare för upphandlingen  
Tel: 073-353 13 21  
Epost: tommy.bengtsson@playgroundconsulting.se



 Utbildningar



Utbildningsinsatser
❖ Webb
❖ På plats

❖ Dela digitalt



Utbildningsinsatser
❖ Vad önskar / efterlyser du
- Vilka ämnen
- På plats, via webb
- Målgrupper



Utbildningsinsatser
❖ Vad önskar / efterlyser du
- Vilka ämnen
- På plats, via webb
- Målgrupper

❖ Kan du bidra ?



 Samarbete



Samarbete
❖ Riksarkivet
❖ Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS)
❖ Knytgruppen
❖ Lokalt



Förväntningar
❖ Hur kan SKL bidra
- Vilka ämnen ?
- Stöd ?
- Hjälp ?
- Samordning ?
- Förankring ?
- Annat ?



 Speltips



Det handlar om . . .
❖ Struktur, ordning och reda
❖ Öppna
❖ Säkring av information
❖ Demokrati 

❖ Tips 1: nätverk
❖ Tips 2: ”Ta’ mandatet !”
❖ Tips 3: Utbilda, upprepa, utbilda, upprepa, …



Mina 6 råd
1. Vision och strategi

2. Veta och möta användarnas behov

3. Information som resurs

4. Rätt från början

5. Tillsammans är kunskap från när och fjärran



Mina 6 råd
1. Vision och strategi

2. Veta och möta användarnas behov

3. Information som resurs

4. Rätt från början

5. Tillsammans är kunskap från när och fjärran

6. Börja nu



E‑arkiv berör alla verksamheter och funktioner 

E-arkiv är en organisationsfråga



Frågor

Caspar Almalander

Tel. 073 - 950 42 10

Epost caspar.almalander (@) skl.se
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