
Dokumenthantering på Svenska 

kraftnät 



I fokus  

Införande av nytt dokumenthanteringsverktyg för 
projektverksamheten 

Verksamhetens behov 

Lärdommar från införandet av nya verksamhetssystem 
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MSEK 



Hur klarar vi av det här? 

> God planering, koordinering och organisering 

> Effektiva processer från plan till realisering 

> Tillgång till kompentens och resurser, egna och externa 

> Rätt prioriteringar 
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Effektiv dokumenthantering i 

projektverksamheten 

> Gemensamma arbetssätt 

> Säkra och effektiva 

systemstöd 

> Utbildning och service 
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Vad kännetecknar vår projektverksamhet 

> Långa projekt 

> Många projektmedlemmar 

> Majoritet externa användare 

> Höga krav på säkerhet 

> Stor andel teknisk 

dokumentation 
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Dokumenthantering för 

projektorganisationen 

> Mycket administration 

> Många system / lagringsytor 

> Svårt att få överblick 
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Kravhantering 

> Workshop 

> Sökbarhet 

> Extra funktioner 

> Hög säkerhet 

> Hög tillgänglighet 
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Användarna 

> 1000-2000 användare 

> Ska växa till 3000 

> Majoritet externa användare 

> Stor omsättning på 

användarna 
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Vände fokus och resultatet blev då 

> Lätt att göra rätt 

> Kan hantera teknisk 

information 

> Funktionell och kraftfull 

granskning 

> Hög säkerhet 

> Enkelt att dela information 
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> Open Source 

> ”Färdig lösning” 

> Självinstruerande 

> Enkelt att dela information 

med externa användare 
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Införande 

> Så få anpassningar som 

möjligt 

> 2st Pilotprojekt rullar 

> I full drift 2016/2017 
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Tydliga mål 

> vi i vårt arbete har tydligt 

fokus på verksamhetens 

behov  

> vi utformar rutiner och 

verktyg så att det är lätt att 

göra rätt 

 

 

> vi utbildar och informerar så 

att handläggarna ges 

förutsättningar att hantera 

dokument på ett rättssäkert, 

enkelt och användbart sätt 
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Grundstenarna 

> Strategi för bevarande 

> Bevarande och gallring 

> Arkivredovisning + Diarieplan 

> Dokumentstyrning 

> Informationsklassning 

> Informationsägarskap 

> Fokusera på vår målbild 

> Vilka är mottagare 
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Nyttor nyttor nyttor 

> Upplevda nyttor 

> Verkliga nyttor 
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E-arkiv - Förstudie 

 

> Hitta etablerade arbetssätt 

> Utgå från arkivkrav 

> Identifiera verksamhetsnyttor 
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Utgå från befintliga verksamhetssystem 

> Vid införande 

> Vid förvaltande 

> Vid avslutande 
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Resultatet 

> Minskat fokus på 

systemlösning 

> Styrning och stöd 

> Helhetsgrepp på vår 

informationsförvaltning 
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Viktiga erfarenheter från vårt arbete 

> Formulera tydliga mål för er 

verksamhet 

> Lyft blicken utanför arkivet 

> Ha alltid mottagaren i fokus 

> Jobba från grunden, ett nytt 

system löser inte alla 

problem 
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Frågor? 

Kontakt: 

Linus Valdemarsson 

linus.valdemarsson@svk.se 

Telefon: 010 - 475 83 33 
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