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Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid 
 
Förståelsen för vår samtid underlättas i framtiden när forskning i digitala 
källor möjliggörs. I samband med att vi idag bearbetar information ur ett 
digitalt perspektiv finns det en risk att denna information går förlorad om 
det långsiktiga bevarandet av digital information inte finns på plats. 
  
Underlättar för samhället att få ökad tillgång till offentlig information 
 
Ökande krav på lättillgänglig information kan tillgodoses i samband med 
fler e-tjänster och möter upp målsättningen med PSI-direktiven (Public 
Sector Information). När information frikopplas från de system där de 
skapats uppstår nya möjligheter för att främja delaktighet och transparens. 
  
Snabbare och enklare åtkomst till informationen 
 
Information kan göras tillgänglig oberoende av tid och plats, vilket ger en 
ökad medborgarservice. Tack vare e-arkivet kan det lagstadgade kravet att 
”En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som 
möjligt” tillgodoses på ett förbättrat sätt. 
  
Ett e-arkiv skapar möjligheten till att ordna information på ett 
lättillgängligt och strukturerat sätt. E-arkivet är en del av e-samhället och 
24h-myndigheten. En stor del av informationen kan finnas tillgänglig 
dygnet runt för invånarna, vilket medför kortare handläggningstider och en 
förenkling av vardagen för den som vill ta del av informationen.  
  
Ökad delaktighet och inflytande 
 
Invånare kan i större utsträckning själva söka och ta del av information, 
exempelvis genom att själv söka fram beslut i ett ärende eller 
bygglovshandlingar på en fastighet. 
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Effektivare informationshantering 
 
Kommunens information är dess största tillgång. I och med att det digitala 
arkivet blir fristående från övriga verksamhetssystem får kommunen en 
bättre möjlighet att använda sitt data till att bygga nya tjänster som öppnar 
upp möjligheter för både medborgare och verksamhet. 
 
För kommunens verksamhet bidrar e-arkivet till ett effektivare in- och 
utflöde av information. Leveranser till centralarkivet från kommunens 
förvaltningar blir smidigare och innebär inte lika stor arbetsinsats för 
personalen på förvaltningen eller i centralarkivet.  
  
Lättillgänglig och tillförlitlig information 
 
En del av den information vi arbetar med idag finns enbart digitalt och kan 
inte bevaras i pappersform. Det betyder att den informationen går förlorad 
om ett e-arkiv inte införs. Genom att strukturera information i ett system 
för långtidbevaring säkerställs att informationen inte förvanskas över tiden,  
försvinner eller blir oläslig. Den blir således tillförlitlig och äkta.    
   
Undvik höga kostnader och belastning på miljön 
 
Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är 
låga i jämförelse med att bygga arkivdepåer och köpa in kontorsmaterial 
och arkivskåp. Alternativet till ett säkert digitalt bevarande är att spendera 
pengar på ett undermåligt analogt bevarande för digitalt producerad 
information.  Kostnaderna för e-arkiv måste därför ses som en investering 
för att modernisera kommunernas informationshantering. 
 



 
  

System kan ställas av med följd att kostnaden för drift och 
support försvinner 
Värdefull information är idag inlåst i IT-system som över tid måste 
sluta användas. Utan ett e-arkiv är lösningarna att antingen 
fortsätta betala för servrar, drift, licenskostnader och backup eller 
att helt enkelt förlora tillgång till informationsbestånd som 
kommunen lagt många år på att bygga upp. Minskade 
licenskostnader genom att system som inte längre används kan 
tömmas på information och ställas av är enligt flera kommuners 
nyttoanalyser de största besparingarna vid införande av e-arkiv. 
En annan effekt är att leverans av digitala handlingar frigör 
prestanda i verksamhetssystemen 
 
En standardiserad lagring med öppet arkivsystem 
I och med att lagring standardiseras utifrån ETT öppet 
arkivsystem förenklas hanteringen av långtidslagringen. Idag 
hanteras detta på ett flertal olika sätt i olika system som leder till 
en komplex och dyrbar förvaltning 
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System kan ställas av med följd att kostnaden för drift och support 
försvinner 
 
Värdefull information är idag inlåst i IT-system som över tid avvecklas. Utan 
ett e-arkiv är lösningarna att antingen fortsätta betala för servrar, drift, 
licenskostnader och backup eller att helt enkelt riskera att förlora tillgång 
till informationsbestånd som kommunen lagt många år på att bygga upp. 
Minskade licenskostnader genom att system som inte längre används kan 
tömmas på information och ställas av är enligt flera kommuners 
nyttoanalyser en av de största besparingarna vid införande av e-arkiv.  
 
En standardiserad lagring med öppet arkivsystem 
 
I och med att lagring standardiseras utifrån ETT öppet arkivsystem 
förenklas hanteringen av långtidslagringen. Idag hanteras detta på ett 
flertal olika sätt i olika system som leder till en komplex och dyrbar 
förvaltning 
 
Exempel – Sekretessdiarium 
Avpersonifierat från en kommun inom GR 

 
Förvaltning X har köpt ett nytt system för sekretessdiariet. Man valde att 
inte konvertera data till det nya systemet och inte heller att ställa av det. 
Förvaltningen måste därför ha informationen tillgänglig och använder den 
för sökning. Detta medför extra årliga kostnader:  
 
Windowsserver hyra från IT   24.930 kr 
Lotus Notes - Enterpriseserver årlig förnyelse  54 985 kr 
Extra administration    x timmar  
Arkivering på papper    x timmar 
 



 
  

• Handlingarna bevaras i samma  
typ av medium som det är skapat 

Ett arkiv för alla system 
 

• Minska antal utskrivna dokument som ska  
bevaras vilket minskar behovet av arkivlokaler  
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Lagstiftning 
 
Möjligheten att kunna långtidsbevara handlingar och information digitalt är 
idag en förutsättning för att en myndighet ska kunna leva upp till gällande 
lagstiftning. Vid en ändring i 2 kap. TF lyfter man fram att arkivreglerna 
måste få en mer framträdande roll när myndigheterna använder IT. Särskilt 
påpekas vikten av att digitala handlingar redan från början förvaras på ett 
ur arkivsynpunkt riktigt sätt. En effektiv och klarlagd hantering av digitala 
allmänna handlingar är också nödvändig för att kunna fatta väl 
underbyggda beslut och fungerar som en garanti för rättssäker 
handläggning 
 
Digital information från flera olika system kan bevaras i ett arkiv 
 
Ett e-arkiv lagrar information oberoende av det format informationen 
fanns i det ursprungliga verksamhetssystemet. Detta bidrar till att 
kommunens arkiv kan hantera digital information på ett långsiktigt och 
flexibelt sätt.  
 
Handlingar kan bevaras i samma medium som de en gång upprättades i 
 
Med dagens digitala arbetssätt borde det vara självklart att bevara 
information digitalt eftersom det är så den har upprättats.           
  
Lerums kommun räknar med att spara 917 timmar om året genom att inte 
skriva ut handlingar från sitt ärendehanteringssystem. 
  
Mindre behov av arkivlokaler 
 
I Ale kommun skannas succesivt mer material för att lagras i e-arkivet vilket 
har gjort att papper har kunnat slängas, ytor frigöras och arkivskåp 
tömmas.  


