
Strategiska vägval för e-arkiv och 
digital informationshantering
Arbetsförmedlingen 7 December 2021



Vilka är vi?

● Malin Åkerlund, IT-arkivarie
o Malin.akerlund@arbetsformedlingen.se

● Rickad Lundstedt, IT-arkivarie
o Rickard.lundstedt@arbetsformedlingen.se

● Jobbat på Arbetsförmedlingen sedan 
2019

mailto:Malin.akerlund@arbetsformedlingen.se
mailto:Rickard.lundstedt@arbetsformedlingen.se


Behov 

● Långsiktig planering för e-
arkivet och digitalt bevarande

● Inlåsningseffekter på 
Arbetsförmedlingens 
informationshantering

● Transparens med vad som 
händer med myndighetens 
information (Autenticitet)



Rapporten
● Ny omvärldsanalys för e-arkiv och 

digital informationshantering 
o Internt och externt

● Definiera hållbar digital 
informationshantering

● Risk- och konsekvensanalys för e-
arkiv

● Nyttorealisering (ekonomi)
● Förslag på strategi för hur 

arbetsförmedlingen ska använda, 
förvalta och utveckla e-arkiv



Viktiga slutsatser i rapporten

● Marknaden för e-arkiv
o Utvecklas med flera alternativ

● Hållbar digital informationshantering
o Proaktivitet 
o Transparens

● Stora risker med inlåsningseffekt på e-
arkivsystem och andra verksamhetssystem

● Kostnadsskillnader



Processbild

Behov av 
rapport

Insamling av 
källmaterial
•RoK
•Nyttorealisering
•CHAOSS
•Funktion
•Digitala 
studiebesök

Skriva 
rapport Remiss Presentation



Förutsättningar för arbetet

● Arbetsförmedlingen har 11000 
medarbetare

● Stor IT-avdelning/Hög grad IT-
utveckling

● Säkerhetstänk
● Produktstyrning
● Mognadsgrad Open Source



Hur gör man för att lyfta frågan internt?
● Hitta personer med gemensamma 

intressen
o Externa forskare

● Hitta verksamheter med liknande mål
o Arkitekter (it-, informations-, 

lösnings-)
o Jobtech Development

● Övertyga chefer på nyckelpositioner
o Närmaste cheferna
o Relevanta chefer inom IT-

avdelningen



Presentation av rapporten

● 2021-05-28 hölls en presentation

● Inbjudna
o Chefer i nyckelpositioner

● Talare
o IT-arkivarier
o Experter



Rapporten i två delar
● Del 1 Omvärlden för e-arkiv och digital informationshantering 

o Omvärldsbevakning
o Funktioner
o Risk- och konsekvensanalys
o Nyttorealisering
o Förslag

● Del 2 Framtiden/strategi
o 3-, 5- och 10-årsplan
o Målarkitektur



Begär ut rapporten

● Namn: Rapport om strategiska vägval för e-arkiv och digital 
informationshantering 

● Ärende: Af-2021/0001 1174



Det finns inget ”Ö”i e-arkiv
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