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• Kort om Riksarkivet

• Vilken roll har Riksarkivet inom informationssäkerhetsområdet?  

• Med vad kan arkivsektorn och informationssäkerhetssektorn 

samverka för att skapa synergieffekter? 

• E-arkivering och informationssäkerhet

• Hur kan offentliga organisationer få stöd i frågorna?

- Riksarkivet/arkivområdet ställer krav och 

bidrar inom säkerhetsområdet 

- Samverkan ger synergi

- e-arkivering är mer än ett it-system



Riksarkivet
Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det särskilda ansvar för 

den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som 

framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och 

vår instruktion.

Riksarkivet är arkivmyndighet för huvudsakligen statliga 

myndigheter.

Vi tar emot, vårdar och tillgängliggör arkiv.

Vi ska särskilt verka för:

- att myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och 

arkivförordningen, 

- att utveckla metoder för framställning, bevarande och 

tillgängliggörande,

- en ändamålsenlig gallring m.m.



Riksarkivets övergripande mål

Vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid

Samhällets arkivinformation är säkrad

Arkiven är tillgängliga för alla
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Riksarkivets arbete med offentlig informationshantering

Vi arbetar för en god offentlig informationshantering genom

• Normering (föreskrifter, ska-krav)

• Främjande arbete 

– vägledning (råd, generella och skriftliga)

– konferenser och kurser

– samarbeten och samverkan med andra

• Tillsyn (inspektioner)

• Råd, som svar på direkta frågor

Offentlig informationshantering

De bestämmelser som styr myndigheternas 

registrering, arkivering, hantering m.m. av 

allmänna handlingar finns framför allt i:                 

- tryckfrihetsförordningen, 

- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),           

- arkivlagen (1990:782), 

- arkivförordningen (1991:446) samt i 

- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-

FS och RA-MS).



Riksarkivet förvarar och vårdar

797 974 hyllmeter handlingar på papper  

3 517 hyllmeter militärt tryck 

5 319 261 kartor och ritningar 

86 721 rullar mikrofilm 

5,9 PB total datamängd

45,6 miljoner sökbara objekt i Nationella arkivdatabasen

66,5 miljoner arkivhandlingar i Digitala forskarsalen
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Riksarkivet används

113 638 skriftliga förfrågningar

18 417 folkbokföringsärenden

40 221 forskarbesök

101 954 framtagna volymer

5 203 991 besök digitala forskarsalen
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Verksamhetsplatser



Data, 
Information, 
Handlingar 

och 
uppgifter

Arkivarier/ 
registratorer

Verksam-
hetsutvecklare 
och verksam-
hetsarkitekter

IT-arkitekter 
och systemför-

valtare

Säkerhets-
experter

Dataskydds-
ombud

Information är en 

tillgång för 

verksamheten och 

samhället som 

behöver förvaltas/ 

vårdas/skyddas

Informationen 

behöver styras, 

redan i planerings-

stadiet, så att den 

uppfyller vissa 

hanteringskrav

Information förstås 

bäst i sin kontext -

processerna/verks

amheten 

Grundläggande för 

systematisk, säker 

effektiv informations-

hantering:

Information behöver 

vara kartlagd

Information behöver 

vara värderad

Information behöver 

vara klassificerad 

Informationsansvaret 

behöver vara fastställt 

Med informationen som gemensam nämnare



Vad har arkiv och Riksarkivet med 

informationssäkerhet att göra?

Arkivlagen (1990:782)

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 

handlingar underlättas,

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av 

handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, 

dels en systematisk arkivförteckning,

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara 

arkivhandlingar, och

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.



Men det gäller väl bara arkivet nere i 

källaren…?

Regleringen i arkivlagen och arkivförordning är medieoberoende. Den avser alltså även e-

handlingar.

Myndigheternas arkiv bildas av de allmänna handlingarna från verksamheten. Arkivering ska 

enligt arkivförordningen ske i ett tidigt skede i hanteringen. 

Handlingar som hör till ett ärende ska arkiveras när ärendet har slutbehandlats hos 

myndigheten. Om handlingarna inte tillhör ett ärende ska de arkiveras så snart de har 

färdigställts. 

När det gäller sådant som diarier och journaler samt register och förteckningar som förs 

fortlöpande anses varje införd anteckning arkiverad i och med att den har gjorts. 

Vanliga missförstånd: e-arkiv/ing är en teknisk lösning + e-

arkivering är väsenskilt från annan arkivering + allmänna e-

handlingar finns bara i diariet + arkivering är = slutstationering



RA-FS 1991:1 (omtryck 2019:2)

5 kap. Hantering, förvaring och skydd

1 § Handlingarna ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten 

bibehålls.

Allmänna råd. Myndigheten bör fastställa rutiner för att skydda handlingarna mot obehörig åtkomst, manipulation och stöld. Även 

rutiner för transport inom och utom myndigheten bör fastställas.

Handlingarna bör endast efter myndighetens medgivande vara tillgängliga för personer som inte tillhör myndigheten.

Vid tillhandahållande av handlingar till allmänheten bör myndigheten övervaka hur handlingarna handhas. 

2 § Myndigheten ska välja förvaringsmedel med hänsyn till de krav som ställs på handlingarnas användning och skydd.

Allmänna råd. Myndigheten bör härvid beakta

– handlingarnas bevarandetid,

– handlingarnas användning (hanterbarhet, slitage m.m.),

– behov av skydd mot yttre påverkan samt

– krav på säkerhet (skydd mot skingring m.m.). 



RA-FS 2009:1 om elektroniska handlingar
6 kap. Informationssäkerhet

1 § Säkerställa bevarandet genom rutiner 

och vidta åtgärder som skyddar handlingar 

från skada, manipulation, obehörig 

åtkomst och stöld.

- Ska ske med utgångspunkt i 27000-

serien

2 § Plan för informationssäkerhet

- Plan för hur handlingarna ska skyddas 

och dokumentera de åtgärder som ska 

vidtas.

3 § Riskanalys för att bedöma behov av 

säkerhetsrutiner - före driftsättning eller 

före uppdrag till annan att hantera 

handlingarna

4 § Behörighetssystem, loggsystem och 

skydd mot skadlig kod. 

5 § Säkerhetskopior ska omfatta samtliga 

handlingar som är allmänna – så att de 

kan återställas.

7 § Vid förvaring av elektroniska 

handlingar, säkerhetskopior och 

dokumentation – tillämpa RA-FS 2013:4 

om arkivlokaler

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Vagledning_IT-

utrymmen.pdf

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/Vagledning_IT-utrymmen.pdf


Standarder 

ISO 27000-serien

Ledningssystem för 

informationssäkerhet

Säkerställ informationens:

- Konfidentialitet

- Riktighet

- Tillgänglighet

SS-ISO 30 300 

Ledningssystem för 

verksamhetsinformation

Informationen är:

- Tillförlitlig

- Äkta

- Användbar

- Och har integritet



Några andra exempel på gemensamma 

intresseområden

• Identifiera, värdera och söka/hitta information

• Gallring



Varför? Till exempel: Ekonomiska motiv. Säkerhetsaspekter.

Vad? Allmänna handlingar/uppgifter avlägsnas och förstörs. Men även när man vidtar 

åtgärder som medför: 
- förlust av betydelsebärande data, 

- förlust av möjliga sammanställningar, 

- förlust av sökmöjligheter, eller 

- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 

Får endast genomföras enligt lagar och 

förordningar samt Riksarkivets föreskrifter. Ska 

motiveras utifrån arkivlagens 

bevarandeändamål. 

Informationsvärdet är begränsat i tiden. 

Informationsmängder växer.

Hur planeras och styrs gallring?

Genomförs den planerade 

gallringen?

När är något gallrat?



På gång: Gallring av säkerhets- och säkerhetsskyddshandlingar

• Ingår i förslag till föreskrifter 

om gallring av handlingar 

inom stödverksamheter

• Medger gallring av vissa 

handlingar 

• Ofta med preciserade 

gallringsfrister

• Remiss under hösten!



Att kunna söka, hitta och ha överblick över sin information 
Ett gemensamt intresse

Verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Ett styr- och sökinstrument till en myndighets arkivbestånd

- I arkivförteckningen är handlingarna klassificerade i en 

struktur som representerar verksamheten

- Redogör för var handlingarna förvaras och om gallring

- Arkivbeskrivningen beskriver verksamheten - handlingarnas 

kontext (processbeskrivning)

Arkivredovisningen är en 

byggsten och styrmedel inom 

informationshantering



https://riksarkivet.se/verksamhetsbaserad-arkivredovisning



Identifiera och värdera - hur gör man? 

Analys 

Utredning

AnnonserInstruktioner Register Användarprofil Webb

E-

tjäns

ter

Filsy

stem

Molnet

Extern

tjänst

Myndig

hetsge

mensa

mma 

system

Analo

ga 

bärare



Vad är e-arkivering?

Eftersom arkivering sker i ett tidigt skede är:

E-arkivering en ständigt pågående 

process som inte kan påbörjas i slutet



OAIS – Oberoende arkivinformationssystem
SS-ISO 14721:2012

System för bevarande och OAIS 

avser inte enbart ett system i 

teknisk mening, utan även rutiner 

och funktioner som säkerställer ett 

bevarande.



Utred: 

klassificering, 

bevarande, 

gallring, och 

dataskydd

Var startar e-arkiveringsprocessen?

Planera
Framställ/skapa

/ Använd
Redovisa Gallra Migrera

Bevara och 
återanvänd

OAIS

Kravställs Utvecklas Realisering
Drift och 
underhåll

Avvecklas

Informationssystems livscykel

Kravställ funktioner 

för export, gallring 

etc

Metadata

Beständiga format 

mm

Ha ett kontinuum-perspektiv på informationen
Använd 

FGS



- Enstaka 

leveranser eller 

stora leveranser?

- Ständiga inflöden 

med aktuell 

information?

- Alla eller enstaka 

processer?

- Enstaka 

förfrågningar?

- Koppling till 

informationssystem?

- Användande och 

återanvändande…?

Fort och bunker?

Plattform för 

Informationsförsörjning?

Endast information från 

avvecklade system?

Död eller levande 

information?

Hur producent och konsument vill använda arkivet 

påverkar både process och kravställningen av it-

lösningen

Vad påverkar 

kravställningen 

och säkerheten?



Ytterligare vägval för att planera process, 

arbetssätt, teknik och personal
e-arkivering

Strategi:

• Hur bidrar eller påverkar vår tänkta lösning myndighetens 

it-strategi, it-infrastruktur, it-/verksamhets- och 

informationsarkitektur? T.ex. ”ska vi leverera 

informationen till ett e-arkiv istället för att migrera till ett 

nytt verksamhetssystem”?

• Bidrar den och överensstämmer den med 

organisationens säkerhetspolicy, -planer och ramverk?

• Upphandla tjänst eller programvaror? Ansluta sig till 

Statens servicecenter? Egenutvecklat? Vilka risker finns 

vid drift inom eller utom myndigheten?

Vilka handlingar och uppgifter?

• Uppgifter med sekretess, säkerhetsskyddsklassificerad?

• Vad innebär det när informationen aggregeras eller 

ackumuleras?

Några exempel på åtgärder och tips på krav:

• Beroende på vad man ska e-arkivet till är roller, unika identiteter  

och behörigheter viktiga. Kan sättas på funktioner och 

arkivobjekt. Vem ska vara behöriga till ”IT-lösningens” olika 

funktioner? Behörig till att se och läsa viss information?

• Det ska gå att märka/ta med märkning av arkivobjekt avseende 

säkerhetsnivåer. Dataskydd/personuppgifter, sekretess….

• Händelser som är av betydelse för säkerheten ska loggas. Vilka 

är dessa händelser hos er? (förändringar, obehörig åtkomst, 

sökningar, exporter av information, autentisering/försök till 

autentisering, skapande av nya identiteter och roller etc)

• Produkten ska vara skalbar – användare, arkivobjekt, 

lagringsutrymme, olika säkerhetsklasser….

• Utbildning i systemet och i vilka säkerhetsrisker som kan 

förekomma

Glöm inte att byte av tjänst, migrering, ska vara möjlig….



Var finns stöd?

• Den egna arkivfunktion

• Riksarkivet

• Stadsarkiven se t.ex. https://stadsarkivet.stockholm.se/om-stadsarkivet/for-yrkesverksamma/vagledningar/

• Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor http://www.samradsgruppen.se/web/

• SKL https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html

• Sydarkivera https://sydarkivera.se/

• Statens servicecenter https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/uppdrag/earkiv.1762.html

• Näringslivets arkivråd http://nla.nu/

https://stadsarkivet.stockholm.se/om-stadsarkivet/for-yrkesverksamma/vagledningar/
http://www.samradsgruppen.se/web/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html
https://sydarkivera.se/
https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/uppdrag/earkiv.1762.html
http://nla.nu/



