
   



    

STYRNING AV INFORMATION PÅ SJÖFARTSVERKET
Riksarkivets konferens för offentlig informationshantering



• Gemensamma servicefunktioner
• Implementering av klassificeringsstrukturen
• Ledningssystemet
• Framgångsfaktorer
• Lärdomar
• Frågor
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Gemensamma servicefunktioner (GSF)

• Stödfunktion för Sjöfartsverket och LFV
• Sedan 2012
• Startades med syfte att effektivisera
• Cirka 65 medarbetare
• Stöd inom:

– Arkiv och registratur
– Lön och ekonomi
– Internservice
– Resebyrå
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Implementeringen av klassificeringsstruktur

• Implementering av RA-FS 2008:4
• Klassificeringsstruktur utifrån ledningssystemet
• Dokumenthanteringsplan utifrån klassificeringsstrukturen
• Införde dokumenthanteringsplanen i diariet
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Ledningssystem Dokument-
hanteringsplan Diariet



Ledningssystemet
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Gränssnitten
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Mappningen
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Klassificeringsstrukturen i diariet
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Arkivering
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Sjöfartsverkets ledningssystem

• Ledningssystemet är utgångspunkten för klassificeringsstrukturen
• Uppbyggt enligt standarder:

– ISO 9001:2015
– ISO 14001:2015

• Viktigt att använda samma struktur genom hela organisationen

2019-10-30[Dokumentnamn]  [Handläggare]  [Version] 11



Framgångsfaktorer

Det fanns redan en processkarta
Det fanns en dokumenthanteringsplan, strukturerad efter processerna
En grupp som arbetade målmedvetet
Mycket testning
Ambition hos ledningen att förbättra dokumenthanteringen

”Diarieföring är lika viktigt som lotsning!”
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Lärdomar

• Organisationen behöver vara mer med på tåget
• Handlingstyper som saknades
• Dokumenthanteringsplanen har blivit ett mer levande verktyg
• Kompetensutveckling inom processer på köpet
• Gjordes aldrig någon riktig riskanalys
• Utbilda registratorerna
• Det går inte längre att skapa samlingsärenden för att registrera handlingar 

ur flera processer – motstånd från verksamheten
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Frågor?
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Kontakt

Sara Salkvist, enhetschef Dokumentadministration
sara.salkvist@lfv.se
010-21 206 43

Carolina Beltramo, gruppchef Registraturen
carolina.beltramo@lfv.se
010-21 206 50
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