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1 Bakgrund 
Syfte  
 
Förstudiens syfte är att utreda förutsättningarna för, samt ge förslag på, en infrastruktur för digitalt 
bevarande av handlingar bestående av organisation, kompetens och system (e-arkiv) för att 
säkerställa att digitala handlingar bevaras, vårdas och görs åtkomliga på ett säkert sätt över tid. 
Förslaget ska förena universitetets behov av en effektiv informationsförvaltning med allmänhetens 
och lagstiftarens krav på kontroll, insyn och ansvar. Effekter som följer av en infrastruktur för digitalt 
bevarande är att lagstiftarens generella krav avseende e-förvaltning och arkivering kan tillgodoses 
och offentlighets- och sekretesslagens specifika krav på en god offentlighetsstruktur enklare kan 
uppnås. 
 
Vad föranledde förstudien? 
 
Tidigare har information skrivits ner och lagrats på papper och i fysiska arkiv. Idag digitaliseras 
processer och informationen lagras istället i våra verksamhetssystem. Gemensamt för utmaningar 
kring digitalisering och hantering av digitala informationsmängder är att i ett tidigt skede värdera 
informationen och utforma rutiner och system för att trygga tillgången och tillförlitligheten för 
informationen över den tid som verksamheten behöver och lagen kräver. För majoriteten av de 
digitala handlingar som behöver tas till vara gäller att universitetet saknar teknisk lösning för ett 
långtidsbevarande. 
 
Avgörande för digitalt långsiktigt bevarande är digital hållbarhet. Ett system för bevarande (e-arkiv) 
ska säkerställa att handlingar som ska bevaras är äkta, tillförlitliga och återanvändbara under en 
mycket lång tid, övervägande andel av digitala handlingar med tillhörande metadata som tagits om 
hand för arkivering ska bevaras för all framtid. 
 
För att information ska kunna tas om hand på ett bra sätt är det viktigt att universitetet har kontroll 
över vilken information som finns och vilken som överhuvudtaget är relevant att bevara. Särskilt 
viktigt är det att universitetet har kontroll över den information som utgör allmänna handlingar då vi 
har en grundlagsstadgad skyldighet att bevara dem och kunna lämna ut dem vid begäran, detta för 
att uppfylla offentlighetsprincipen. Genom planerade och strukturerade informationsflöden kan 
bevarandet av digitala handlingar i hög grad optimeras och automatiseras. Automatiserade 
informationsflöden effektiviserar förutom bevarande även registrering av uppgifter och handläggning 
av ärenden och bidrar därför till att det är enkelt för den enskilde handläggaren att göra rätt. För att 
uppnå detta är det viktigt att olika funktioner (t ex styrning av hur information uppstår, 
säkerhetsklassas, dokumenteras, registreras, hanteras, lagras, sprids, arkiveras, tillgängliggörs och 
återanvänds) kommer in i ett tidigt skede, redan när informationen skapas. 
 
Problem och möjligheter 
 
På sikt kommer de sammanlagda bristerna i den nuvarande hanteringen av information leda till stora 
informationsförluster. Universitetet behöver därför satsa på en långsiktig informationsförvaltning. 
 
Verksamhetsnyttan avspeglas i en mer effektiv hantering av digitala handlingar t ex arkivering av 
kursdokumentation, möjlighet att effektivisera och kontrollera andra informationsflöden, samt 
möjligheten för hela universitetet att använda e-arkivet som pålitlig informationskälla med tillgänglig 
och återanvändbar information av hög kvalitét. Vidare skulle infrastrukturen underlätta 
vidareutveckling av befintliga IT-system och underlätta när olika system måste bytas ut. Ett mer 
kontrollerat, digitalt informationsflöde minskar på sikt behovet av lättillgängliga fysiska arkivlokaler, 
även om en viss typ av handlingar fortsatt kommer att behöva bevaras i pappersform. 
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Den snabba tekniska utvecklingen kommer med all sannolikhet att kräva att ett system för 
bevarande fortgående anpassas till olika tekniska lösningar. Detta medför krav på både en anpassad 
organisation och förvaltning med förmåga att hantera den kontinuerliga utvecklingen. 

2 Förstudiens omfattning 
Förstudie e-arkiv startade i januari 2016. På grund av vissa omständigheter hölls första 
styrgruppsmötet den 10 februari 2016 där projektplanen godkändes och därefter startades 
projektarbetet den 25 februari med ett projektgruppsmöte. Initialt gick arbetet ut på att alla skulle ha 
samma utgångspunkt i arbetet. Workshopar för begreppsmodellering, riskanalys och 
nyttoidentifiering genomfördes. 

2.1 Slutrapportens omfattning 
I slutrapporten sammanfattas de erfarenheter som förstudien gjort och de rekommendationer som 
förstudien lämnar till portföljledning och kommande implementeringsprojekt. De leveranser som 
tagits fram under fas 3 och 4 levereras också som delar eller bilagor till denna slutrapport och avser: 
Ramverk mål och strategi för bevarande, stycke 4.1.1, Kravspecifikation system för bevarande 
(bilaga 1). Arkivkrav på verksamhetssystem (bilaga 2), Rapport e-signaturer (bilaga 3) 
Arkitekturbeskrivning (bilaga 4), Nyttoidentifiering (bilaga 5). 

 
Arkivpaket Ladok3 är en leverans inom Ladok3-projektet som förstudien varit delaktig i men som inte 
kommer att levereras inom förstudien utan inom Ladok3-projektet. Det resultat som kommit fram i 
leveransen är dock viktig för fortsatt arbete för kommande e-arkivsprojekt, och beskrivs till viss del i 
arkitekturbeskrivningen. 
 
I tabellen under stycke 4.1 Leveranser framgår förstudiens samtliga leveranser samt när de 
godkänts av styrgruppen. I stycke 6 Bilagor framgår alla dokument som dokumenterar arbetet inom 
förstudien. 

2.2 Etapper och aktiviteter 
Förstudie e-arkiv delades initialt upp i fyra faser enligt den standard som finns för 
universitetsgemensamma utvecklingsprojekt.  
 

2016 jan-juni 2016 aug-dec 2017 jan-april 
2017 maj-
juni 

Fas 1 – Utredning och 
informationskartläggning       

  
Fas 2 – Utarbeta organisation 
och infrastruktur för bevarande     

    Fas 3 - Teknisk förstudie  

   
Fas 4 - 
Nyttokalkyl 

 
 
Tidplan och innehåll har justerats något vid några tillfällen men i stort följt den ursprungliga planen. 
Fas 3 och 4 slogs ihop när det stod klart att starten av implementeringsprojektet skulle flyttas fram 
samt att projektkontoret anlitat en konsult för stöd i nyttoidentifieringen som därmed tidigarelades i 
förhållande till ursprungsplanen. 
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Fas 1 – Arkivorganisation- informationskartläggning 

Under fas 1 har utredning av förutsättningar för e-arkivering generellt utretts, främst med fokus på 
juridiska förutsättningar. Från början planerades en leverans att genomföra informationskartläggning 
av tre avgränsade områden; personal, utbildning och forskning (några utplockade forskningsprojekt). 
Förstudien genomförde informationsmodellering av personalområdet men därefter lämnades 
leveransen över till projektet GU-gemensamma system, projekt och processer (GUSPP). 
Under fas 1 skulle också ett förslag på ny arkivorganisation anpassad till digitala förutsättningar 
presenteras. Förslag utarbetades men kunde inte levereras förrän i samband med att GUSPP 
levererade sin styrmodell på grund av att rollen som systemägare förändrades. 

 
Eftersom förstudiens start drog ut på tiden levererades resultaten från fas 1 i augusti 2016 istället för 
i juni.   
 
I juni beslutades att Förstudie e-arkiv skulle integreras med projektet ”Styrning av GU-gemensamma 
system, projekt och processer” GUSPP (dnr Y 2016/3). Samordning av projektens projektplaner 
genomfördes under senare delen av augusti 2016. Efter integreringen med GUSPP, fastställdes 
delrapport från fas 1 samt ny projektplan på styrgruppens första möte den 30 augusti.   

Fas 2 – Infrastruktur för bevarande 

Under fas 2 utreddes förutsättningarna för en infrastruktur för bevarande av handlingar bestående av 
både en teknisk struktur såväl som en anpassad organisation och förvaltning med ansvar att hantera 
kontinuerlig utveckling och underhåll av e-arkivet. Arbetet inleddes med framtagande och 
fastställande av en målbild och utgångspunkt för det kommande arbetet. Kort innebär den att fokus 
ligger på att säkerställa att informationen har tillräckligt god kvalitet när den skapas och lagras att 
den sedan kan föras över till bevarande och tillgängliggöras/tillhandahållas. Under fasen kartlades 
också vilket beroende förstudie e-arkiv (framförallt leveranserna arkivorganisation och infrastruktur 
för bevarande) hade till GUSPP vilket resulterade i en kravställning utifrån ett arkiv- och 
informationsperspektiv. Detta kom senare att innebära att GUSPP breddades till att även inrymma 
informationsförvaltning.  

Fas 3 & 4 – Teknisk förstudie och nyttoidentifiering 

Syftet med den tekniska förstudien, fas 3, var att belysa de tekniska förutsättningar som finns på 
universitetet för digital långtidslagring, med fokus på driftsstrategi och integrationsbehov. 
 
Syftet med nyttoidentifieringen var att identifiera och värdera de nyttor som kan realiseras med en 
effektiv informationshantering och införskaffande av e-arkiv.  
 
I och med beslut i mars 2017 om att flytta fram projektstart av implementeringsprojekt e-arkiv till 
hösten 2018 prioriterades följande aktiviteter inom förstudiens sista faser (3 och 4): 

• Underlag och input till informationsförvaltningen inom GUSPP 
• Arkivkrav vid upphandling av nya system. Detta för att minska anpassningsbehoven så 

mycket som möjligt när ett system ska börja föra över information till e-arkiv. 
• Mål och strategi för bevarande av elektroniska handlingar.  
• Nyttoidentifiering 
• Kravspecifikation light, system för bevarande 
• Övergripande arkitekturbeskrivning 
• Planering för kommande implementeringsprojekt med start 2018 
• Planering för tiden mellan avslutad förstudie och kommande implementeringsprojekt (juni 

2017-augusti 2018) 
• Samarbete med Ladok3 om framtagning av leveranspaket för bevarande enligt Riksarkivets 

föreskrifter avseende anmälan om studieavbrott 
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2.3 Avgränsningar  
Förstudien omfattar all information som skapas vid eller inkommer till universitetet vilket innebär 
information som uppstår i forsknings-, utbildnings- eller administrativa processer. Förstudien omfattar 
både information som fastställts i digitala filer som word eller pdf likväl som information som 
registreras i verksamhetssystem. I viss mån omfattas också analog information, när det t ex handlar 
om att skapa en enhetlig hantering för bevarande och avseende uppdatering av arkivorganisationen. 
För att gå vidare med ett implementeringsprojekt är det dock avgörande att avgränsa den 
informationsmängd som inledningsvis ska kartläggas djupare och arkiveras.  
 
Förstudiens uppdrag har varit att utreda förutsättningar för ett digitalt bevarande. Det innebär att 
projektgruppen inte jobbat med att ta fram metoder och modeller för kommande arbetssätt utan 
snarare pekar på vilka metoder och modeller som kommer att behöva tas fram i ett 
implementeringsprojekt. 
Förstudien omfattar inte eventuell digitalisering av analog information. Inom förstudien har heller inte 
upphandling av system eller pilotuttag av information ur verksamhetssystem ingått. 
 

2.4 Inberoenden 
Nr Beskrivning Ev. 

Godkännandekriteria 
Ansvarig Kommentar 

1 Styrning av GU-
gemensamma system, 
processer och projekt 

Styrmodell för system Katrin Skepp, IT Beslutad i april 
2017. 
Kvarstår ett 
inberoende till 
kommande 
etablering av 
styrmodell 

2 Svensk nationell 
datatjänsts (SND) 
initiativ till ett pilotprojekt 
avseende 
tillgängliggörande av en 
forskargrupps 
forskningsdata vid 
Handelshögskolan. 

Godkänd ansökan om 
konsortie från 
Vetenskapsrådet. 
Bildande av Data 
Access Unit (DAU) 
lokalt på GU med UB 
som samordnande. 

Max Petzold/SND 
Projektledare: 
Stefan Ekman, 
SND 
Caspar Jordan, 
SND 

Ansökan till VR. 
Planerad 
konsortiestart 
januari 2018. 
Inberoende 
kvarstår. Se 
särskild 
beskrivning 
nedan 

3 Gemensam 
organisationshantering 
vid Göteborgs 
universitet som är en del 
inom PA2.0- projektet 

Enhetlig hantering av 
organisatorisk enhet 
(vilket underlättar 
sökmöjligheter i 
framtida e-arkiv) 

Ola Lundgren, IT Inberoende 
kvarstår – inför 
arbetet med 
generell 
metadatastruktu
r 

4 Sektorgemensam 
metadataspecifikation 
för studieadministrativ 
information inom SUHF 
 

Rekommenderad 
metadataspecifikation  
för studieadministrativ 
information, SUHF:s 
förbundsstämma 

Expertgruppen för 
arkiv och 
informationshanter
ing inom SUHF 

Inberoende 
kvarstår. 
Levereras i en 
första version 
under hösten 
2018. 

5 Sektorgemensam 
gallringsframställan till 
Riksakivet genom SUHF 
 

Uppdaterad RA-FS 
utifrån 
gallringsframställan 
fastställd av Riksarkivet 

Expertgruppen för 
arkiv och 
informationshanter
ing inom SUHF 

Oklart 
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6 Riksarkivets 
framtagande av 
förvaltningsgemensamm
a specifikationer, FGS 
 

En eller flera fastställda 
FGS:er fastställda av 
Riksarkivet 

Riksarkivet Inberoende 
kvarstår.  

7 Systeminventeringen 
”System och projekt” 
som pågår vid IT-
enheten på uppdrag av 
Strategiskt IT-forum 
 

System- och 
projektkarta 

Marta Petrides de 
Lubian 

Ersätts av 
GUSPP 

8 Statens servicecenters 
förvaltningsgemensamm
a e-arkivstjänst 
 

E-arkivstjänst som kan 
ingå i 
marknadsundersökning 
och RFI 

Projektägare: 
Charlotte 
Johansson-
Ahlström, SSC 
Projektledare: 
Cia Jarehov, SSC 

Inberoende 
kvarstår. Se 
särskild 
beskrivning 
nedan. 

Statens servicecenter (SSC) 

Statens servicecenter har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsgemensam e-
arkivstjänst. För att ansluta till SSC:s tjänst krävs förberedande arbete på hemmaplan. Förstudiens 
leveranser ligger i linje med den information SSC har gett kring vad varje myndighet behöver 
förbereda inför en eventuell anslutning till e-arkivstjänsten. SSC:s tidplan har reviderats vid ett flertal 
tillfällen. Aktuell och mycket preliminär tidplan anger att andra myndigheter än pilotmyndigheterna 
antas kunna ansluta först i november 2018. Det finns fortfarande oklarheter kring vilken tjänst SSC 
kommer att erbjuda, vilken kostnad det kommer att innebära och hur tidplanen kommer att se ut. 

Svensk nationell datatjänst (SND) 

Förstudie e-arkiv har samverkat med SND och deras projekt som handlar om arkivering och 
tillgängliggörande av forskningsdata. Tanken med projektet är att forskarna ska vända sig till en 
forskningsstödsenhet (DAU – data access unit) vid det egna lärosätet för stöd kring insamling, 
arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata. Forskningsstödsenheten är tänkt att ge råd till 
forskarna hur man upprättar datahanteringsplaner och kurerar data. Den insamlade informationen 
ska sedan tillgängliggöras via SND och arkiveras på respektive lärosäte.  
 
SND har ansökt till Vetenskapsrådet om att bli ett konsortie för tillgängliggörande av forskningsdata, 
och GU står bakom deras ansökan. Troligtvis kommer universitetsbiblioteket inom kort att få ett 
uppdrag att samordna arbetet med en DAU vid GU. Detta arbete måste då samordnas med 
informationsförvaltningen, projektet e-arkiv och objektet Forskningsstöd i GUSPP.   
 

2.5 Organisation 
 
Ursprunglig styrgrupp (2016-01-01—2016-06-30): 
Ordförande, Elisabet Ahlin, projektägare 
Anna Lindholm, beställare 
Sören Ehrnberg, IT-chef 
Margareta Rorsman, kanslichef Sahlgrenska akademins kansli  
Thomas Erhag, prefekt Juridiska institutionen, Handels 
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---------------------------------------- 
Anna Danielsson, projektledare 
Martin Thulin, Projektkontoret 

 
I juni 2016 integrerades Förstudie e-arkiv med GUSPP och styrdes därefter av samma styrgrupp 
med båda projektledarna representerade på styrgruppsmöten. Förstudien har ett starkt samband 
med GUSPP, för att finansiering och prioritering av system som ska anpassas för e-arkivering ska bli 
möjlig krävs en styrorganisation som har mandat och resurser att påverka anpassning och utveckling 
av system. Dessutom är det nödvändigt att ha den överblick över universitetets informationsobjekt, 
processer och system som förvaltningsobjekten kommer kunna medföra.  Förstudien och kommande 
implementeringsprojekt är beroende av GUSPP:s leveranser avseende styrmodell, 
finansieringsmodell och förvaltningsobjekt. 
 
 

 
 
Styrgrupp (2016-07-01—2017-02-08): 

 Stina Sundling, projektägare, ordförande i styrgruppen 
 Bengt Petersson, föreståndare PIL-enheten 
 Sören Ehrnberg, enhetschef, IT-enheten 
 Elisabeth Ahlin, enhetschef, Enheten för myndighets- och utvecklingsstöd 
 Peter Tellberg, enhetschef, Ekonomienheten 
 Thomas Erhag, prefekt, Juridiska institutionen  
 ---------------------------------------- 
 Katrin Skepp, projektledare GUSPP 
 Anna Danielsson, projektledare E-arkiv 
 Martin Thulin, Projektkontoret (t o m 2016-09-30) 
 Ylva Waller Wridell, Projektkontoret (fr om 2016-10-01) 
 

Efter styrgruppsmötet 2017-02-08 ersattes Förstudie e-arkivs styrgrupp av portföljledningen. Stina 
Sundling kvarstod som projektägare. 

 

 
Projektdeltagare (2016-01-01—2017-06-30 om inte annat anges): 

 Projektledare: Anna Danielsson, arkivarie  
 
 Christer Johansson, arkivarie  

Maria Elmlund, sektionsledare Arkiv och registratur (t o m 160930) IT-arkitekt (fr o m 161001)  
 Marta Petrides de Lubian, IT-strateg 
 Ola Ljungkrona, IT-arkitekt –  (fr o m 161001) 
 Johan Fihn, SND, Team leader IT (fr o m 170101) 
 



  

   
 Sida: 9 (17) 

 

 
 Anders Ideskog, verksamhetsarkitekt 
 Stefanie Stehling, universitetsbibliotekarie, UB 
 Johan Augustsson, verksamhetsarkitekt (t o m 161031) 
 Maximillian de Lubian, IT-arkitekt (t o m 160331) 
 Peter Larsson, informationssäkerhetssamordnare (t o m 160930) 
 Carin Norlin, informationssäkerhetssamordnare (fåtal möten fr o m 170101) 
 Kristina Ullgren, jurist (t o m 160831) 
 Marianne Öfverström, jurist (t o m 160331) 
 Charlotta Arnström Frykman, registrator (fr o m 160901) 
 

3 Sammanfattning erfarenheter 

3.1 Målbild, infrastruktur för 
bevarande 

De krav som ställs på en myndighet 
genom lagkrav i 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- 
och sekretesslagen och arkivlagen 
ställer i sin tur krav på att myndigheten 
har ordning och reda på sin 
information redan från början. Även 
tillgängliggörandeaspekter och krav i 
form av PSI och Open Access ställer 
samma krav på informationen. Om inte 
informationen från början håller kvalitet, att den inte kan anses äkta, tillförlitlig och återanvändbar, så 
är den heller inte intressant att bevara, tillgängliggöra eller fyller en funktion som bevis i frågan om 
vad vi gjort eller inte gjort. Informationen och behovet av information med hög kvalitet ställer i sin tur 
krav på verksamhetssystemen. De måste kunna säkerställa att information fixeras och inte skrivs 
över, att den har tillräcklig metadata för att kunna återsökas, äkthetsbestämmas och utgöra bevis för 
vad vi gjort. Om inte verksamhetssystemen kan säkerställa detta blir informationen inte värd att 
arkivera.  

3.2 Erfarenheter 
Styrning och finansiering 
Tidigt diskuteras i styrgruppen frågor som ambitionsnivå, möjlighet att styra och prioritera system 
samt finansiering av långsiktigt bevarande och att detta var frågor som behövde ägnas 
uppmärksamhet under förstudiearbetet. För att säkerställa en kostnadseffektiv prioritering och 
styrning av information för bevarande krävs en övergripande karta över vilken information som finns 
och var den finns. Det kräver också att det finns en värdering kring vilken information som är högst 
prioriterad att bevara. Genom att föra in en informationsförvaltningsdimension i GUSPP styrmodell 
kommer det bli lättare att få överblick över vilken information och system vi har, och därmed kommer 
det också bli enklare att prioritera vilka system som behöver anpassas först. Även styrningen av 
finansiering underlättas då styrmodellen även bygger på att finansieringen av behov ska prioriteras 
av portföljen.  
För att förtydliga och få en kontinuitet i bevarandehanteringen har förstudien tagit fram mål och 
vision för bevarande med utgångspunkt i universitetets visionsdokument Vision 2020. 
 
 
 

Målbild, infrastruktur för bevarande: 
 

• Fokus på god informationshantering 
som kvalitetssäkrar informationens hela 
livscykel från att den skapas/tas emot 
och bearbetas tills den bevaras. 
 

• Anpassade systemstöd för att stödja 
informationshanteringen 
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Informationsförvaltning 
Att gå från en analog till en digital hantering av bevarande innebär att man måste ha en mer proaktiv 
hantering av handlingar. Det är också viktigt att forma strategier som garanterar att den information 
som lagras i våra verksamhetssystem förblir tillförlitlig, tillgänglig och användbar. Den största risken 
när ett e-arkiv saknas är okontrollerad informationsförlust som en följd av att man inte har tagit 
ställning till bevarandeaspekter i ett tidigt skede. Genom att arbeta strukturerat med 
informationsförvaltning kan informationens tillförlitlighet säkerställas och garanteras över tid. För att 
uppnå en god informationsförvaltning måste internationella standarder följas, information kartläggas 
och värderas innan den upprättas och strukturer för hur informationen ska hanteras (registreras, 
dokumenteras, arkiveras mm) införas. Detta kräver att arbetet organiseras och olika funktioner 
samarbetar, t ex verksamhetsarkitekter, jurister, IT, informationssäkerhet, registratur och arkiv. 
 
För att skapa överblick och kontroll och en säker hantering av information vill förstudien införa 
informationshanteringsplaner där handlingar identifieras och hur de ska hanteras dokumenteras 
(ersätter dagens dokumenthanteringsplaner). Informationshanteringsplanerna blir sedan 
universitetsgemensamma och för de informationsmängder som är universitetsgemensamma 
ansvarar objekten i GUSPP styrmodell. 
 
Ansvar och informationsägare 
Förstudien har jobbat med att tydliggöra ansvar, dels genom att förtydliga och uppdatera 
arkivorganisationen och därmed också rektors delegationsordning (föreslås uppdateras för att gälla 
fr o m 2019), dels genom infrastruktur för bevarande där aktiviteter och ansvar är tydligt 
sammankopplade. 
 
Diskussion om informationsägare och skillnad mellan att vara ansvarig för innehåll och kvalité 
gentemot ansvaret för den tekniska riktigheten och att information inte förvanskas fördes också i 
styrgruppen. Begreppet förkommer i olika sammanhang och behöver tydliggöras och förankras. Den 
befintliga definitionen av informationsägare behövde arbetas om för att anpassas till den 
informationsförvaltningen. I samarbete med GUSPP och informationssäkerhetsfunktionen togs en ny 
definition fram som ett ansvar/roll i GUSPP styrmodell. 
 
Gallring 
Styrgruppen var också enig om att det är viktigt att jobba med gallring och där inta en pragmatisk 
ställning, med prioritering av vilken information som ska föras över till bevarande och i vilken 
ordning. Förstudiens tanke är att infrastrukturens uppbyggnad baserad på att bevarande ska ske på 
goda grunder och genom ett kontinuerligt värderande och prioriterade av information, t ex genom 
informationsvärdering och bevarandeplanering, också ska ge förutsättningar för en kostnadseffektiv 
hantering av information. 
 
Forskningsdata 
Forskningsdata utgör den absolut största enskilda volymen som ska överföras till bevarande. Det 
finns idag ca 1000 TB central lagrad forskningsdata och därutöver ett stort mörkertal. Det är viktigt 
att adressera lokala forskningsprojekt så de hanterar sin information rätt från början.  

 
Lätt att göra rätt 
Förstudien har hela tiden arbetat under devisen att det måste vara lätt att göra rätt. Om 
bevarandeaspekterna läggs på som ett nödvändigt ont på kärnprocesser eller administrativa 
processer där information skapas kommer det leda till frustration och dubbelarbete. Därför är det 
viktigt att i tidigt skede påverka de system där informationen lagras och att styra mot speciella 
system och lagringsytor där informationen kan tas om hand på ett önskvärt sätt.  
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Enterprise arkitektur 
Avgörande för bevarandefrågorna är arkitekturen. Om GU redan hade haft en etablerad Enterprise 
arkitektur med krav som måste följas så hade arbetet med att införa e-arkiv varit lättare. Detta 
innebär också att det måste tillföras resurser för att införa informationsförvaltningen där arkitekturen 
är en viktig del. 

3.3 Rekommendationer 
Sammanhållet e-arkiv 
Förstudien anser att det är viktigt med ett sammanhållet e-arkiv på GU. E-arkivet kan bestå av flera 
olika system för bevarande men måste hållas samman av en samlad förvaltning med gemensamma 
rutiner. 

 
Viktigt med förvaltning och tillräckliga resurser 
Det är viktigt att komma ihåg att e-arkivering är ett stort åtagande och att ett implementeringsprojekt 
inte kommer att lösa hela e-arkiveringsbehovet. E-arkiveringen kommer vara ett ständigt pågående 
arbete där det måste sättas till resurser och en förvaltning för att hantera frågorna. E-arkiveringen 
kan inte heller sägas ersätta dagens hantering då det fortfarande kommer att finnas pappersarkiv 
och i viss mån pappershantering som också måste tas om hand. På sikt ser förstudien dock att 
digitaliseringen av arbetsflöden och påverkan på nya verksamhetssystem kommer att göra e-
arkiveringsprocessen mer digital. 
 
Samordningsansvar för e-signeringsfrågor 
Förstudie e-arkiv föreslår att frågor kring e-signering ska samordnas, och att ansvaret för 
samordningen ska läggas på portföljstödet i GUSPP styrmodell. Till dess att portföljstödet är 
etablerat föreslås att en ansvarig person (utredare på Forsknings- och innovationskontoret) utses 
som kan hålla samman arbetet i enlighet med de principer som tagits fram i utredningen.  
 
Projektstart hösten 2018 
Förstudien föreslår att ett E-arkivsprojekt startas i september 2018 (med en viss planeringsfas från 
april 2018). E-arkivsprojektet bör innehålla ett delprojekt för att införa en teknisk lösning för e-arkiv 
och ett delprojekt för etableringen av informationsförvaltningen inom ramen för GUSPP portföljstöd. 
 
Behov av fortsatt arbete innan projektstart 
Då starten av införandeprojektet har skjutits upp finns det framförallt en fråga som behöver hanteras 
under tiden fram tills att projektet startar, och det rör krav på nya verksamhetssystem. Det är 
önskvärt att nya system som införskaffas möter de krav som kommer att ställas ur ett 
bevarandeperspektiv, för att undvika kostsamma och arbetskrävande anpassningar i efterhand.  
 
Arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata 
Det arbete som bedrivs på olika delar av GU i samarbete med SND gällande lagring, arkivering och 
tillgängliggörande av forskningsdata måste samordnas. Om universitetsbiblioteket får i uppdrag att 
se över hur en kommande forskningsstödsenhet ska utformas måste arbetet ske tillsammans med 
arkiv, IT, informationsförvaltningen i GUSPP portföljstöd och objektet Forskningsstöd i GUSPP. 
 
Uppdatering av delegationsordningen 
Med anledning av att förstudien tagit fram förslag på en uppdaterad arkivorganisation behöver 
rektors delegationsordning där arkivansvar delegeras uppdateras. Nya ansvar föreslås delegeras till 
universitetsdirektör och objektledare i GUSPP styrmodell och befintliga delegationer till 
prefekter/motsvarande kommer att förtydligas. Eftersom delar av uppdateringen rör GUSPP och 
andra delar endast är ett förtydligande föreslår förstudien att uppdateringen sker i samband med att 
delegationsordningen uppdateras utifrån förutsättningar i GUSPP vilket innebär att delegationerna 
kommer att gälla fr o m 2019. 
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3.4 Informationsförvaltning och informationsstyrning 

Informationsförvaltningens syfte är att myndighetens information ska hanteras på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Detta uppnås genom att bygga upp processer, rutiner och system för hur GU:s 
information får/ska hanteras. Informationsförvaltningen kvalitetssäkrar informationens hela livscykel 
från att den skapas/tas emot, bearbetas och bevaras. Hur informationen skall hanteras (tex krav på 
lagring, format och sekretess) dokumenteras i en informationshanteringsplan. 
Informationsförvaltningen är en del av infrastrukturen för bevarande och en dimension av GUSPP 
styrmodell. GUSPP portföljstöd är den funktion som ansvarar för normering och systematik i 
informationsförvaltningen. I funktionen ingår kompetens inom bevarande, informationssäkerhet, 
juridiska frågor och arkitektur. Funktionen ska förvalta de styrdokument som finns på området, bevaka 
nationella regleringar och stödja objekten i arbetet med informationshanteringen. Varje objekt har en 
informationsmängd att förvalta och rollerna i styrmodellen har ett utpekat ansvar. GUSPP portföljstöd 
ansvarar för normering och stöd till hela universitetet gällande informationsförvaltning, inte enbart för 
de objekt som ingår i styrmodellen. 

Informationsstyrning handlar om att ange var informationen får lagras, vilken version som är 
masterdata, hur man kan minska redundans och minska systemfloran utifrån dubbellagring. Det krävs 
en styrning och prioritering som anger vilka system som ska användas. Det innebär också att 
verksamheten kommer att ha ett ansvar att registrera information i rätt system med rätt metadata.  

Informationsförvaltningen och informationsstyrningen finns integrerad i GUSPP styrmodell. 
Etableringen av informationsförvaltningen kommer dock inte att ske inom ramen för GUSPP-projektet 
fas 2, eftersom fokus där främst kommer att vara på systemförvaltning och projekthantering. 
Informationsförvaltning är ett relativt nytt område att arbeta med för flera av gemensamma 
förvaltningens verksamhetsområden, och det är därför rimligt att avvakta med ett införande tills 
objekten inom GUSPP har hunnit starta upp och komma igång med sitt arbete. Då Förstudie e-arkiv 
var kravställare på GUSPP-projektet gällande informationsförvaltningen är det rimligt att det 
planerade e-arkivsprojektet också tar ansvar för etableringen av informationsförvaltningen, i enlighet 
med beslutet om GUSPP styrmodell och i nära samarbete med GUSPP-projektet fas 2 alternativt 
portföljstödet om det finns etablerat. Beräknad start för e-arkivsprojektet är september 2018. En 
etablerad informationsförvaltning är en förutsättning för ett framgångsrikt införande av ett e-arkiv. 

4 Resultat 

4.1 Leveranser 
 

Leveranser etapp 1 Beskrivning Resultat 

1.1 Delrapport fas 1 Innehåller utredning juridiska och 
praktiska förutsättningar 

Godkänd styrgruppsmöte 160830  

1.2 Ny arkivorganisation Uppdatering av befintlig 
arkivorganisation med anledning 
av det digitala perspektivet samt 
att befintlig ansvarsroll behöver 
förtydligas 

Godkänd styrgruppsmöte 170208 
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Leveranser etapp 2 Beskrivning Resultat 

2.1 Målbild, infrastruktur 
för bevarande 

Inriktning och fokus för arbetet 
med infrastruktur för bevarande 

Fastställd styrgruppsmöte 161020  
(Se stycke 3.1) 

2.2 Sammanställning av 
estimerade kostnader 
avseende bevarande av 
information (uttag, 
lagring, anpassning av 
system) 

En sammanställning över de 
kostnader som kommer att 
förknippas med införande av e-
arkiv, främst avseende 
upphandling, uttag, lagring och 
anpassning av system 

Godkänd styrgruppsmöte 170208 

2.3 Generell 
förvaltningsorganisation 
– infrastruktur för 
bevarande 

Funktioner, med aktiviteter och 
system kopplat till funktionerna 
som ska säkerställa 
informationens hela livscykel från 
att den skapas/tas emot och 
bearbetas tills den bevaras. 
Tydliggörande av roller och 
ansvar i förvaltning och linje för 
att infrastrukturen ska 
upprätthållas  

Godkänd styrgruppsmöte 170208  

Leveranser etapp 3 
och 4 

Beskrivning Resultat 

3.1 Mål och strategi för 
bevarande av 
elektroniska handlingar.  
 

Strategi enligt RA-FS 2009:1 
som bygger på universitetets 
visionsdokument Vision 2020 

Se stycke 4.1.1 

3.2 Kravspecifikation 
light, system för 
bevarande 
 

Kravspecifikation light inför 
upphandling av system för 
bevarande. Kravspecifikationen 
behövdes också för att ha som 
underlag till arkitekturbeskrivning 

Se bilaga 1 

3.3 Arkivkrav vid 
upphandling av nya 
system.  
 

För att säkerställa att nya system 
som upphandlas redan vid 
införande uppfyller krav för 
arkivering. 

Se bilaga 2 

3.4 Rapport e-signering Utredning kring e-signaturer i 
samarbete med IT-enheten.  

Se bilaga 3 

3.5 Övergripande 
arkitekturbeskrivning 
 

Övergripande beskrivning av hur 
ett överförande till ett e-arkiv kan 
ske. 

Se bilaga 4 

4.1 Nyttoidentifiering 
 

Sammanställning av nyttor 
förknippade med en strukturerad 
informationshantering och e-arkiv 

Se bilaga 5 

4.2 Plan för 
implementeringsprojekt 

Plan för kommande e-
arkivsprojekt 

Se stycke 5 

4.3 Förstudierapport En sammanfattning av vad 
förstudien kommit fram till i syfte 
att ge ett underlag till 
portföljledningen att besluta om 
ett framtida projekt ska starta 
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4.1.1 Ramverk mål och strategi för bevarande 

Den strategi som finns är obsolet och behöver revideras. Vårt förslag är att den ersätts med två 
dokument; en 10-årig vision samt en handlingsplan, som egentligen mest motsvarar dagens strategi. 
I förstudiearbetet har ett ramverk för mål och strategi tagits fram utifrån Vision 2020. 
 
Ramverk: 
 

MÅL: Väl fungerande infrastruktur för informationsförsörjning 
Genom en väl fungerande digital infrastruktur som stöd för all informationshantering; för forskning, 
utbildning och administration, stödjer och främjar vi en hög informationskvalitet inom organisationen.  
 
Strategier för att uppnå målet: 

• Samordna bevarandefrågor inom universitetet 
• Uppnå strukturerad hantering av datahanterings- och informationshanteringsplaner 
• Uppnå strukturerad och enhetlig metadata med tydlig förvaltning 
• Öka tillgänglighet och sökbarhet genom digitalisering 
• Öka styrning och uppföljning av informationssäkerhet 
• Strukturera information i nya verksamhetssystem så att den går att e-arkivera 
• Stödja högkvalitativ forskning genom ökad tillgänglighet och sökbarhet av forskningsdata 

 
MÅL: Effektiv förvaltning 

Genom en effektiv och kvalitetsdriven förvaltning med ordning och reda gör vi det enkelt att göra rätt, 
vilket leder till en förbättrad arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och ökad hållbarhet inom 
organisationen.  

 
Strategier för att uppnå målet: 

• Införa ett universitetsgemensamt e-arkiv 
• Stödja verksamheten inom bevarandefrågor genom ökad kompetens 
• Införa tydligt ägarskap till övergripande informationsmängder 
• Införa tydlig dokumentation var handlingar finns för underlättad sökning 
• Förenkla hantering vid utlämnande av handlingar 
• Öka spårbarhet av personuppgifter inom organisationen 
• Minska dubbellagring – information som är äldre än 10 år och som ska bevaras ska endast 

lagras i e-arkivet 
• Uppnå ökad hållbarhet genom minskad mängd utskrifter 

 

4.2 Ekonomiskt utfall 

Kostnader för: 
(belopp i tkr) 

Budget 
 

Utfall 

Anställda GU 2 131 tkr 1 310 tkr 

Externa konsulter 0 tkr 0 tkr 

Övrigt 147 tkr 70 tkr 

Total 2 278 tkr 1 380 tkr 
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Förstudie e-arkiv kommer att få ett kraftigt överskott vid projektavslut. En avslutande T2-rapport med 
slutgiltiga siffror kommer att lämnas 2017-06-30.  
 
Anledningen till att utfallet för hela projektet ligger under budgetram beror främst på att resurser inte 
nyttjats i den utsträckning som var planerat. T ex har förstudien inte haft tillgång till juristkompetens i 
den utsträckning som planerades från början, Universitetsbiblioteket önskade under våren 2017 
minska sin medverkan i projektet från 20% till 10% och en mindre arbetsgrupp har etablerats inom 
förstudien som jobbat mer intensivt för att stämma av med övriga resurser vid behov. Detta innebar 
att vissa resurser endast deltagit på möten i genomsnitt en gång i månaden istället för som planerat 
till 10%.  
 
Utfallet beror också på att vissa leveranser flyttats över till GUSPP samt att budgetramen är beslutad 
utifrån förstudiens äskande i september 2015. Tilldelade medel för 2016 blev dock lägre än äskat, 
vilka istället tilldelades för 2017. Förstudien anpassade sin budget utifrån förutsättningen som gavs 
vid projektets start och nyttjade därför aldrig det överskott som skiljde mellan äskade och tilldelade 
medel.  
 
Utöver detta gick förstudien med överskott redan under 2016,  339 tkr som fördes över till 2017. 
Dessa kom aldrig att användas inom ramen för förstudien. 

5 Realisering i framtida projekt och förvaltning 
 
Förstudien visar att det finns två nödvändiga delar som behöver implementeras för att ett e-arkiv ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med de behov och krav som Göteborgs universitet 
har. En teknisk lösning för ett bevarandesystem behöver införas och informationsförvaltningen inom 
GUSPP styrmodell behöver etableras.  
 
Det finns ett antal större frågor och projekt som arbetar med frågor som ligger nära e-arkiv, och som 
påverkar den framtida projektplaneringen. 

 
• Införandet av GUSPP styrmodell 

Stora delar av infrastrukturen för bevarande bygger på att GUSPP styrmodell och 
portföljstöd är på plats innan frågor om informationsvärdering och bevarandeplanering kan 
initieras. För att kunna göra en noga övervägd prioritering kring vilken information och vilka 
system som ska föras över till e-arkivet krävs den övergripande informationsvärderingen.  

• Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Förstudie och projekt avseende den nya dataskyddsförordningen kan också komma fram till 
viktiga slutsatser som påverkar dokumenthanteringen och e-arkiveringen. Förordningen 
träder i kraft den 25 maj 2018. 

• Statens servicecenter 
SSC:s tidplan för att införa en e-arkivtjänst har förskjutits ytterligare och upphandling och 
anslutning av pilotmyndigheter till e-arkivtjänsten kommer att vara färdig tidigast november 
2018. Det innebär att GU tidigast efter sommaren 2018 (när upphandlingen ska vara 
genomförd) kan ta ställning till tjänsten.  

 
Med hänsyn till ovanstående punkter beslutade portföljledningen i mars 2017 att pausa projektet 
efter förstudien, enligt projektledarens rekommendation. Planerad start för implementeringsprojektet 
är hösten 2018. 
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5.1 Projektorganisation och resursbehov 
 
Ett projekt i två delar; införande av teknisk e-arkivslösning och etablering av informationsförvaltning. 
Varje del organiseras som ett eget delprojekt med delprojektledare. Inom ramen för införandet av en 
teknisk lösning ansluts tre olika pilotsystem/lagringsytor till e-arkivet. De tre piloterna bör omfatta 
information med olika typer av struktur och olika sätt att föra över informationen: 
meddelandebaserad överföring (tex Ladok), dokumentliknande information (tex Gudok) och 
information lagrad på en serveryta eller liknande (tex forskningsprojekt).  
 
Det framtida implementeringsprojektet kommer behöva kompetenser tex inom arkiv, it-arkitektur, 
avtalskompetens, informationssäkerhet och metadatahantering. 

5.2 Tidplan och uppskattad projektbudget 
Planerad projektstart är september 2018. En förberedelsefas inleds förslagsvis i april 2018 för att 
planera inför projektet, säkra resurser och ta fram en tidplan och en projektplan för projektet. 
 
Den uppskattade projektbudgeten för hösten 2018 är 2 miljoner kronor. En ny kalkyl för budget tas 
fram våren 2018 i samband med detaljplaneringen av projektet. 

 

5.3 Framtida förvaltningsorganisation och uppskattad 
förvaltningskostnad 
Den framtida förvaltningsorganisationen består dels av kompetens kring informationsförvaltning i 
GUSPP portföljsstöd, dels av ansvaret för själva den tekniska lösningen av e-arkivet inom ramen för 
objektet Ledningsstöd. Förvaltningskostnaden kommer att öka jämfört med idag både i form av 
system-/licenskostnader och personalresurser. 

5.4 Intressenter och nyttoidentifiering 
En intressentanalys och nyttoidentifiering kommer att göras i samband med planeringen och starten 
av projektet. 
 
Inberoenden 
Nationellt: SND, SUNET, SUHF, SSC 
GU Strategiskt: GUSPP, UB – uppdrag DAU  
GU Praktiskt/arbetsflöde: Inca, Sharepoint, UB – arkivlokalbygge, Ladok3, Webbprojektet 
Alla projekt som vill införa en digital hantering av sina processer har ett inberoende till e-arkiv och 
informationsförvaltningen 

5.5 Risker för projekt och framtida börläge 
Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för det kommande e-arkivet är att informationsförvaltningen 
etableras. Den är nödvändig för att kunna arbeta strukturerat och metodiskt med informationen, 
vilket är en förutsättning för att kunna e-arkivera den. 
En risk för projektet är att objekten inom ramen för GUSPP styrmodell inte etableras i tid inom 
GUSPP fas 2, och att det saknas resurser för etableringen av informationsförvaltningen. 
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6 Bilagor 

Bilagor som hör till Förstudie e-arkiv. All dokumentation diarieförs tillsammans med slutrapporten 
samt samlas i förstudiens mapp i Gubox. 

 
Ref. Dokumentnamn 

1 Delrapport fas 1 

2 Arkivorganisation 

3 Beskrivning av infrastruktur för bevarande 

4 Sammanställning av estimerade bevarandekostnader 

5 Kravspecifikation light, system för bevarande 

6 Arkivkrav vid upphandling av nya system 

7 Rapport e-signering 

8 Övergripande arkitekturbeskrivning 

9 Nyttoidentifiering 
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