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STANDARDER FÖR STANDARDER FÖR 
DOKUMENTHANTERINGDOKUMENTHANTERING

Anki Steen

SSSS--ISO 15489ISO 15489--1: 1: 
Dokumentation Dokumentation –– Dokumenthantering(Records Dokumenthantering(Records 
Management) Management) –– Del 1: AllmäntDel 1: Allmänt

SSSS--ISO/TR 15489ISO/TR 15489--2:2001: 2:2001: 
Dokumentation Dokumentation –– Dokumenthantering(Records Dokumenthantering(Records 
Management) Management) –– Del 2: Riktlinjer Del 2: Riktlinjer 

RECORDS MANAGEMENTRECORDS MANAGEMENT

•• varfvarföör det r det äär nr nöödvdväändigt att man har en styrdndigt att man har en styrd
dokumenthantering och vilken nytta man har av detdokumenthantering och vilken nytta man har av det

•• vad som gvad som gääller fller föör att faststr att faststäälla ansvaret i organisationenlla ansvaret i organisationen

•• hur man utformar och infhur man utformar och inföör ett dokumenthanteringsr ett dokumenthanterings--
system, manuellt eller elektronisktsystem, manuellt eller elektroniskt

•• vilka metoder man kan anvvilka metoder man kan anväända fnda föör att kartlr att kartläägga gga 
verksamhetens dokumentationverksamhetens dokumentation

•• vilken utbildning och information som behvilken utbildning och information som behöövsvs

•• hur man fhur man fööljer upp och fljer upp och föörbrbäättrarttrar

STANDARDEN BESKRIVERSTANDARDEN BESKRIVER
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OMFATTNINGOMFATTNING

Denna del av SSDenna del av SS--ISO 15489 ger ISO 15489 ger 
anvisningar för dokumenthantering *, i anvisningar för dokumenthantering *, i 
offentliga eller privata organisationer, för offentliga eller privata organisationer, för 
interna och externa kunders räkninginterna och externa kunders räkning

* Svensk anmärkning: I Sverige ingår hantering av arkivhandlinga* Svensk anmärkning: I Sverige ingår hantering av arkivhandlingar i r i 
dokumenthanteringendokumenthanteringen

ggääller hantering av dokumentation ller hantering av dokumentation 
oavsett format eller media, skapad oavsett format eller media, skapad 
eller mottagen i verksamhet som eller mottagen i verksamhet som 
bedrivs av en offentlig eller privat bedrivs av en offentlig eller privat 
organisation, eller av en person vars organisation, eller av en person vars 
uppgift uppgift äär att skapa och fr att skapa och föörvara rvara 
dokument.dokument.

STANDARDENSTANDARDEN

•• fföör hur man faststr hur man faststääller organisationens ansvarller organisationens ansvar
fföör dokumentation och policies fr dokumentation och policies föörr
dokumenthantering, system och processer dokumenthantering, system och processer 

•• fföör utformning och infr utformning och inföörande av rande av 
dokumenthanteringssystemdokumenthanteringssystem

•• fföör dokumenthantering till str dokumenthantering till stööd fd föör  r  
kvalitetsprocesser i enlighet med ISO 9001 och kvalitetsprocesser i enlighet med ISO 9001 och 
ISO 14001ISO 14001

STANDARDEN GER VÄGLEDNINGSTANDARDEN GER VÄGLEDNING
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””Standardisering av riktlinjer och Standardisering av riktlinjer och 
metoder fmetoder föör dokumenthantering r dokumenthantering 
ssääkerstkerstääller att alla dokument hanteras ller att alla dokument hanteras 
och skyddas poch skyddas påå lläämpligt smpligt säätt, och att den tt, och att den 
information de innehinformation de innehååller kan ller kan ååterstersöökas kas 
ppåå ett effektivare sett effektivare säätt med hjtt med hjäälp av lp av 
standardiserade rutinerstandardiserade rutiner””

VARFVARFÖÖR SKULLE FR SKULLE FÖÖRETAG OCH RETAG OCH 
MYNDIGHETER VARA INTRESSERADE MYNDIGHETER VARA INTRESSERADE 
AV DEN HAV DEN HÄÄR STANDARDEN?R STANDARDEN?

•• Dokument och information Dokument och information äär vr väärdefullardefulla
tillgtillgåångarngar

•• FaststFaststäällda rutiner systematiserar informationenllda rutiner systematiserar informationen
och ser till att dokumenthanteringen och ser till att dokumenthanteringen äär regleradr reglerad

•• Organisationen kan uppfylla de krav pOrganisationen kan uppfylla de krav påå dokumentdokument--
hantering och dokumentstyrning som finns i bhantering och dokumentstyrning som finns i båådede
ISO 9001 och ISO 14001. ISO 9001 och ISO 14001. 

””Organisationen bOrganisationen böör i sin r i sin 
dokumentation kunna fdokumentation kunna föörete rete 
godtagbara bevis pgodtagbara bevis påå att de legala att de legala 
kraven uppfylltskraven uppfyllts””
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””Syftet med en policy bSyftet med en policy böör vara att r vara att 
skapa och ta hand om autentiska, skapa och ta hand om autentiska, 
tillftillföörlitliga och anvrlitliga och anväändbara ndbara 
dokument, som kan stdokument, som kan stöödja funktioner dja funktioner 
och och ååtgtgäärder i verksamheten srder i verksamheten såå lläänge nge 
det behdet behöövs.vs.””

””Ansvariga fAnsvariga föör dokumenthanteringen r dokumenthanteringen 
ansvarar fansvarar föör alla aspekter av denna r alla aspekter av denna 
hantering, inklusive utformning, infhantering, inklusive utformning, inföörande,rande,
drift och underhdrift och underhååll av dokumentll av dokument--
hanteringssystem samt fhanteringssystem samt föör utbildning i r utbildning i 
dokumenthantering och anvdokumenthantering och anväändning av ndning av 
dokumenthanteringssystem.dokumenthanteringssystem.””

”Övervakningen av att reglerna ”Övervakningen av att reglerna 
följs bör ske regelbundet”följs bör ske regelbundet”

”Översynen bör omfatta granskning ”Översynen bör omfatta granskning 
av systemets funktion och om av systemets funktion och om 
användarna är nöjda med användarna är nöjda med 
systemet”systemet”

ÖVERVAKNINGÖVERVAKNING
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Alla i organisationen som Alla i organisationen som äär berr beröörda rda 
av dokumenthantering i nav dokumenthantering i nåågon form gon form 
ska utbildas och informeras om vilka ska utbildas och informeras om vilka 
processer som ingprocesser som ingåår och vilket ansvar r och vilket ansvar 
var och en har.var och en har.

UTBILDNINGUTBILDNING

ISO 23081ISO 23081--11

Information and
documentation — Records 
management processes -
Metadata for records —
Part 1: Principles

METADATA I TRE DELARMETADATA I TRE DELAR

Del 1: Del 1: PrinciplesPrinciples

Del 2:Del 2: Implementation issuesImplementation issues

Del 3: Del 3: AssessmentAssessment of of recordsrecords
management metadata setsmanagement metadata sets
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•• fföörklarande  rklarande  

•• praktisk vpraktisk väägledninggledning

DEL 2 OCH 3DEL 2 OCH 3

•• dokument och deras metadatadokument och deras metadata

•• processer som pprocesser som pååverkar demverkar dem

•• system de finns i system de finns i 

•• de organisationer som ansvararde organisationer som ansvarar
fföör att hantera demr att hantera dem

PRINCIPERNA GÄLLERPRINCIPERNA GÄLLER

•• Skydda dokumenten som bevis och sSkydda dokumenten som bevis och sääkra tillgkra tillgåångenngen
och anvoch anväändbarheten ndbarheten ööver tidver tid

•• UnderlUnderläätta mtta mööjligheterna att fjligheterna att föörstrståå dokumentdokument

•• StStöödja och sdja och sääkra dokumentens bevisvkra dokumentens bevisväärderde

•• HjHjäälpa till att slpa till att sääkra dokumentens autenticitet, kra dokumentens autenticitet, 
tillftillföörlitlighet och integritetrlitlighet och integritet

•• StStöödja och hantera tillgdja och hantera tillgåång, sekretess och rng, sekretess och räättigheterttigheter

•• StStöödja effektivdja effektiv ååterstersöökningkning

METADATA STMETADATA STÖÖDJER VERKSAMHETSDJER VERKSAMHETS--
OCH RMOCH RM-- PROCESSER GENOM ATTPROCESSER GENOM ATT
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•• StStöödja strategier fdja strategier föörr interoperabilitetinteroperabilitet

•• TillhandahTillhandahåålla logiska llla logiska läänkar mellannkar mellan recordsrecords och derasoch deras
kontext samt bevara dem pkontext samt bevara dem påå ett strukturerat, tillfett strukturerat, tillföörlitligt ochrlitligt och
meningsfullt smeningsfullt säätttt

•• StStöödja identifieringen av den tekniska miljdja identifieringen av den tekniska miljöö ddäär digitalar digitala
dokument skapats eller omhdokument skapats eller omhäändertagits  ndertagits  

•• StStöödja hanteringen av den tekniska miljdja hanteringen av den tekniska miljöö ddäär de finns r de finns 

•• StStöödja effektiv och framgdja effektiv och framgåångsrik migrering eller andra typerngsrik migrering eller andra typer
av bevarandestrategier fav bevarandestrategier föör dokument r dokument 

Forts.Forts.

•• Verksamhetens behovVerksamhetens behov

•• RegelverkRegelverk

•• Risker som pRisker som pååverkar verksamhetenverkar verksamheten

BEROENDE AVBEROENDE AV

•• de verksamhetssammanhang dde verksamhetssammanhang däär dokumentr dokument
skapas och registreras, dokumentets innehskapas och registreras, dokumentets innehååll, ll, 
struktur och hur det upptrstruktur och hur det uppträäderder

•• RMRM-- och verksamhetsprocesser doch verksamhetsprocesser däär metadatar metadata
anvanväänds regelbundet, inklusive fnds regelbundet, inklusive föörräändringar indringar i
innehinnehååll, struktur och upptrll, struktur och uppträädandedande

RMRM-- METADATA BILDAS AVMETADATA BILDAS AV
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•• dokumentetdokumentet

•• verksamhetsregler ellerverksamhetsregler eller policiespolicies och beslutoch beslut

•• agenter,agenter, dvsdvs vem som upprvem som uppräättat, skickat, ttat, skickat, 
handlagthandlagt

•• verksamhetsaktiviteter eller processerverksamhetsaktiviteter eller processer

•• RM processerRM processer

MINIMIKRAV ÄR METADATA MINIMIKRAV ÄR METADATA 
SOM BESKRIVERSOM BESKRIVER

säkerställer autenticitet, 
tillförlitlighet, användbarhet och 
integritet över tid och möjliggör 
hantering av och förståelse för 
informationsobjekt vare sig dessa 
är fysiska, analoga eller digitala.

METADATAMETADATA

NYA OCH PÅGÅENDE ARBETENNYA OCH PÅGÅENDE ARBETEN

•• Revision av standardenRevision av standarden

•• Metadata for Metadata for recordsrecords:: Implementation issuesImplementation issues

•• AssessmentAssessment of of recordsrecords management metadata setsmanagement metadata sets

•• Business process Business process analysis analysis for for records records managementmanagement

•• Digital Digital records preservationrecords preservation
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•• Lösning för att kunna långtidsarkiveraLösning för att kunna långtidsarkivera

•• Restriktioner på användning av objektRestriktioner på användning av objekt

•• Statisk bild av dokumentStatisk bild av dokument

•• Kräver RM rutinerKräver RM rutiner

PDF/APDF/A--STANDARDSTANDARD


