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Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete var att identifiera vad en lämplig modell 

för en strategisk styrning av hantering av verksamhetsinformation borde 

innehålla. För att få reda på detta analyserade jag vilka modeller som 

används, vilka utmaningar som uppges och vilket stöd kvalitetsteknik gav 

i arbetet att ta sig an utmaningarna.  

 

Främst användes fördjupad litteraturstudie och analys av förekomst av 

värderingar, teman och uttryckta utmaningar i den valda litteraturen. En 

enkät sändes ut till åttio professionella inom arkiv- och 

informationshantering och intervjuer har genomförts med fyra personer 

med stor erfarenhet av arbete med informationsstyrning på en strategisk 

nivå. För att avgränsa området för studien har kvalitetsteknik avgränsats 

till värderingar och teman angivna i hörnstensmodell och 

kvalitetsprismodeller.  

 

Analysen indikerar att de i litteraturen angivna utmaningarna till stor del 

kan mötas av de värderingar och teman som förekommer inom 

kvalitetsteknik, samtidigt som såväl modeller för strategisk styrning av 

verksamhetsinformation och BPM, Business Process Management, kan ge 

stöd inte minst då det gäller att involvera intressenter/stakeholders och 

hålla deras intresse.  

 

Abstract  
 

This study aimed to identify what a suitable model for Information 

Governance should contain. In order to find out, I analyzed which models 

people commonly used, which challenges people expressed and to what 

extent Quality Management supported dealing with these challenges.  

 

The study mostly relied on literature studies. The presence of values, key 

temes and challenges have been noted and analyzed.  A questionnaire was 

sent out to 80 IG-professionals and interwievs were held with four people 

with in-depth experience from working with information Governance.  In 

order to define the scope for this study ” Quality Management has been 

delimited to values and key themes used in Excellence Models and the 

corner stones of TQM.  

 

The analyzes indicates that the expressed challenges to a great extent could 

be met with values and key themes present in Quality Management. 

Models dealing with Information Governance and BPM, Business Process 

Management, could also support dealing with the challenges, esp. dealing 

with stakeholders.  
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1 Introduktion  

På baksidan till det som varit vår huvudsakliga kurslitteratur, Bo 

Bergman och Bengt Klefsjös Kvalitet från behov till användning (2007) kan 

man läsa:  
 

Kvalitet innebär att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar. Ökade kundkrav och globaliseringen innebär att en 

satsning på offensiv kvalitetsutveckling är nödvändig för de varu- och 

tjänsteproducerande organisationer som vill befästa sin plats på 

marknaden. Värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv 

kvalitetsutveckling har på senare år också fått genomslag inom den 

offentliga verksamheten. (2007, baksidetext) 

 

Offensiv kvalitetsutveckling, eller TQM, som det också kallas, används 

inom såväl privat som offentlig sektor. Bland andra Lars Sörqvist har 

dock framfört kritik. I Ständiga förbättringar (2004) skriver han att 

det ”inom TQM finns en god vilja gällande förbättringsarbetet, men att 

det i praktiken i många fall inte lett till handling i någon större 

omfattning.” (Sörqvist, 2004, s. 57)  
 

De organisationer som vill befästa sin plats på marknaden behöver också 

ha information som underlag till beslut och över lag information som 

stöttar verksamheten på rätt sätt. Swedish Standards Institute skriver 

i ”Ledningssystem för verksamhetsinformation – en introduktion (2014):  
 

För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att 

skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information måste vara korrekt, 

användbar och lätt tillgänglig för den som behöver den (SIS, 2014) 

 

Informationen är en förutsättning för affären. Ändå innebär ett införande 

av en effektiv styrning av verksamhetens information stora utmaningar: 
 

Man ser inte information som något som har ett värde. Det är en 

produktionsfaktor. Man behöver information men förstår det inte. (Per 

Johansson, Katrineholms kommun) 

 

De som arbetar med strategisk styrning av hantering av 

verksamhetsinformation kan behöva stöd, både för att kunna förstå 

behovsbilden och för att kunna arbeta med frågorna på ett strukturerat 

sätt. I vilken mån stöttar offensiv kvalitetsutveckling detta arbete, och 

finns det standarder och modeller att stötta sig på?  
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1.1 Syfte 

Det område denna studie handlar om är främst om hantering av 

verksamhetsinformation på ett strategiskt plan. Den fråga jag främst vill 

ha svar på är:  
 

• Vad bör en lämplig modell för hantering av 

verksamhetsinformation på ett strategiskt plan omfatta?  

För att få reda på detta ställer jag bland annat följande frågor:  
 

• Vilka modeller använder man idag som stöd? 

• Vilka är utmaningarna? 

• Vilket stöd ger modellerna? 

1.2 Avgränsningar 

Ett flertal närliggande domäner skulle kunna vara relevanta att analysera 

för att få en mer heltäckande bild. Jag har valt att avgränsa denna studie 

till sådana standarder och modeller som är frekvent omnämnda och 

stöttar strategiskt hantering av verksamhetsinformation, Information 

Governance och Business Process Management. Inom området offensiv 

kvalitetsutveckling har jag avgränsat studien till sådana värderingar och 

teman som hanteras i kvalitetsprismodeller och hörnstensmodellen.   
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2 Teori  

2.1 Kvalitetsteknik 

Kvalitet kan definieras på flera olika sätt. En vanligt förekommande 

definition är den Bo Bergman och Bengt Klefsjö anger i Kvalitet Från behov 

till Användning (2007): ”Kvaliteten på en produkt, vara eller tjänst är dess 

förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar.” (2007, s.25). I ISO 9000 definieras kvalitet som ”Alla 

sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 

förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.” (SIS, 

2015) 
 

En kortfattad historisk tillbakablick beskrivs bland annat av Lars 

Sörqvist i Ständiga förbättringar (2004). Sörqvist skriver här att fokus 

inledningsvis inom kvalitetsarbetet låg på kontroll, med avsikt att 

säkerställa en god levererad kvalitet. För att leverera med god kvalitet 

kontrollerades därför främst tillverkningsprocesserna och brister och fel 

sorterades bort.  Detta arbetssätt ledde dock till höga kostnader och 

många betydelsefulla fel kvarstod. Av denna anledning utvidgades 

omfattningen på kvalitetsarbetet för att göra så att god kvalitet skulle 

byggas in i produkterna redan från början. Utveckling och konstruktion 

skulle därför involveras i kvalitetssatsningarna och med en 

förebyggande inriktning som avsåg att eliminera möjligheter till fel 

redan innan felen uppstått skulle kvaliteten styras, först genom TQC, 

Total Quality Control, och i en förlängning genom TQM, Total Quality 

Management, som även involverade kvaliteten hos verksamhetens 

processer (2004, s.20) 
 

I studien ”Exploring quality challenges and validity of excellence models” 

ger även författarna Henrik Eriksson, Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, 

Rickard Garvare, Anders Fundin, Håkan Wiklund, Michael Wester och 

Lars Sörqvist en historisk tillbakablick. Författarna citerar här Legnick-

Hall (1996) som menade att kvalitetsledning karaktäriseras av sex faser: 

hantverksskicklighet, inspektion, statistisk kvalitetskontroll, 

kvalitetssäkring, strategisk kvalitetsledning och ”sustainable 

competitive quality”. (Eriksson, o.a., 2016, s. 1203) 
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2.1.1 Kunden 

Begreppet ”kund” är ett centralt begrepp inom kvalitetsteknik. 

Begreppet avser här den eller de personer verksamheten är till för, eller 

de som organisationen ska skapa värde för (se t.ex Bergman & Klefsjö 

2007). Organisationer har både interna och externa kunder. Exempel på 

interna kunder är t.ex. medarbetare, externa kunder kan vara t.ex. den 

som köper en vara organisationen producerar. Att sätta kunderna i 

centrum innebär i Bergman & Klefsjös tolkning att arbeta systematiskt 

med att uppfylla, eller överträffa, kundernas behov och förväntningar.  
 

2.1.2 Kvalitetsarbetets två dimensioner 

I Ständiga förbättringar (2004) skriver Lars Sörqvist att dagens kvalitets-

/verksamhetsutvecklingsarbete kan beskrivas genom två generella 

huvudaktiviteter; styrning och säkring respektive utveckling och 

förbättring. Med styrning och säkring avser Sörqvist arbetet för att 

vidmakthålla den avsedda kvalitetsnivån, att undvika fel och brister och 

kunna garantera en bestämd miniminivå. Aktiviteter som ryms här är 

t.ex. kontroll och granskning, att bygga upp systematik och system, att 

kartlägga processer och införa mål och mätetal etc. Med utveckling och 

förbättring avses de arbete för att lyfta den nuvarande nivån till en högre 

nivå. Detta omfattar systematiskt förbättringsarbete och är en 

förutsättning för att kunna fortsätta leva upp till kundernas krav, hålla 

sig i fas med den tekniska utvecklingen etc. (se 2004, s.27–28) 
 

2.1.3 Kvalitet och lönsamhet 

Sörqvist menar att såväl erfarenhet som forskning visar att kvalitet har 

ekonomisk betydelse. ”Kostnaderna för kvalitetsbrister är ofta enorma” 

skriver han t.ex. i Ständiga förbättringar (2004, s.29). Kvalitet påverkar en 

verksamhets ekonomiska situation på olika sätt. Det kan t.ex. röra sig om 

att kostnaderna för produktion av varor och tjänster påverkas eller att 

möjligheterna till intäkter är beroende av nivån på kvaliteten (se t.ex. 

Sörqvist 2004, s.29).  
 

Sörqvists doktorsavhandling ”Poor Quality Costing” studerade 

kvalitetsbristkostnader och uppmätte belopp om 10–30 procent av en 

verksamhets totala omsättning, något Sörqvist ändå hävdar är  ”toppen 

av ett isberg”, då flera faktorer är svåra att kostnadsbestämma (Se 

Sörqvist, 2004, s. 30). Enligt Sörqvist har även bland den s.k PIMS-studien, 

Profit Impact of Market Strategy, från Harvard, visat att den av kunden 
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upplevda kvaliteten är en av de faktorer som förklarar lönsamhet hos 

vissa företag framför andra (Se Sörqvist 2004, s.30, vidare hänvisning till 

Buzell & Gale, 1987). 
 

Sörqvist skriver också att det finns studier som visar att de organisationer 

som vinner kvalitetsutmärkelsen Malcolm Baldridge National Quality 

Award har en bättre börsutveckling än genomsnittet på de amerikanska 

börserna (se Sörqvist, 2004 s.30, vidare hänvisning till Juran & Godfrey, 

1999), liksom att de företag och organisationer som vunnit Utmärkelsen 

Svensk Kvalitet har en mer gynnsam ekonomisk utveckling (se Sörqvist 

2004 s. 30, vidare hänvisning till Eriksson, 2002). 
 

En huvudtanke rörande kopplingen mellan lönsamhet och systematiskt 

arbete med förbättringar är att ”arbeta smartare”. ”Genom att investera 

i förbättringsarbete sjunker verksamhetens icke- värdeskapande 

kostnader och därmed även verksamhetens totala kostnader” skriver 

Sörqvist (2004, s.31).  
 

Andra som skriver om kopplingen mellan kvalitet och eknonomi är 

Henrik Eriksson m.fl. som i ”Exploring quality challenges and the 

validity of excellence models” jämför olika kvalitetsrelaterade 

utmaningar. (Eriksson, o.a., 2016) Här skriver de bland annat att det finns 

många studier kring vilken effekt ett införande av ISO 9001 har 

organisatoriskt och finansiellt. Man hänvisar t.ex. till Benner och Veloso, 

2008; Martinez-Costa eta al., 2009, Chatzoglou et al., 2015 m.fl. et al 2016 

s. 1202). Motsvarande studier finns också kring mottagandet av ett 

kvalitetspris, där Eriksson m.fl. hänvisar till forskning av bland andra 

Hendricks och Sighal från 1997 samt Eriksson och Hansson från 2003. 

Författarna skriver dock att Chatzoglou et al. sammanfattade det som 

att ”no coherent results have been yet produced” för att visa på hur en 

ISO-implementation påverkar organisatoriskt och ekonomiskt, samma 

författare, Chatzoglou et al., menar dock att ISO 9001-implementation 

associeras med en generellt ökad finansiell utveckling. (Eriksson, o.a., 

2016) 
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2.1.4 Kvalitet och behov 

2.1.4.1 Maslows behovstrappa 

1943 publicerade Maslow den artikel, ”A Theory of Human Motivation” 

där han presenterade sina tankar om behovshierarkier. Inledningsvis 

utgjordes dessa av fem olika nivåer från rent fysiologiska behov till 

behov av självförverkligande (se bland andra Bergman & Klefsjö, 2007, 

ss.374f,  samt Richard L Olivers Satisfaction 2010, s. 142f.)  

I botten ligger de 

fysiologiska behoven, 

grundläggande behov som 

vätska, luft, värme, sömn.  

 

Därefter kommer 

trygghetsbehov, som 

handlar om psykologiska 

behov av t.ex. struktur, 

stabilitet mm. 

Behov av
 självförverkligande

Behov av social acceptans

Behov av samhörighet

Trygghetsbehov

Fysiska behov

+ Behov av transcendens

 
Fig. 2:1 Maslows behovspyramid, egen illustration. 

Samhörighet rör de olika sociala behoven. Social acceptans/självkänsla 

rör olika egobehov, som självrespekt, erkännande, bekräftelse och 

uppmärksamhet. Behov av självförverkligande ligger överst i den 

ursprungliga pyramiden. Senare lade Maslow till en sjätte nivå, behov 

av transcendens, behov att integreras med den mänskliga gemenskapen. 

 

Modellen har vidareutvecklats bland annat av Kondo, som lade till 

aspekten att en individ kan ha behov på olika nivåer samtidigt. Dessa 

behov har då olika styrka (Bergman & Klefsjö s.374, vidare hänvisning 

till Kondo, 1991). 

2.1.4.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

En annan välkänd teori om behov och behovstillfredsställelse är 

Herzbergs tvåfaktorsteori, som uttrycker att det som framkallar missnöje 

och det som framkallar motivation ofta framkallas av olika faktorer. De 

två faktorerna är motivatorer och hygienfaktorer. Motivatorer är inre 

motivationsfaktorer och leder till en positiv tillfredsställelse. 

Hygienfaktorer är yttre motivationsfaktorer och frånvaron av dem leder 
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till missnöje. Närvaro av hygienfaktorer leder dock inte till positiv 

tillfredsställelse. Herzberg hävdar att det som driver tillfredsställelse inte 

är motsatsen till det som framkallar missnöje. Han hävdar också att 

tillfredsställelse och otillfredsställelse kan existera samtidigt (Se t.ex. 

Oliver 2010 s. 144ff., Sörqvist 2004 s.152)  

2.1.4.3 Kanomodellen 

Kanomodellen utvcklades av Noriako Kano. Den innehåller tre olika 

typer av behov; basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Modellen 

används för att förklara olika dimensioner av kvalitet; nödvändig 

kvalitet, förväntad kvalitet och attraktiv kvalitet (se Bergman &Klefsjö  

2007 ss. 333 ff., Sörqvist 2004 ss91ff.)  

 
Fig. 2:2 Kanomodellen – kundtillfredsställelse skapas då kundens omedvetna, 

uttalade och underförstådda behov blir uppfyllda, (Egen illustration, hänvisning till 

Kano, 1996.) 

 

Nödvändig kvalitet skapas genom att s.k. basbehov tillfredsställs. Dessa 

basbehov är ofta outtalade och eftersom de upplevs som självklara är det 

inte säkert att kunden formulerar dem, men om de inte blir 

tillfredsställda blir kunden missnöjd.  

Att basbehoven blir tillgodosedda innebär inte att kunden blir nöjd. 

Förväntad kvalitet åstadkoms genom att kundens uttalade behov blir 

tillgodosedda. Dessa behov motsvarar alltså vad kunden upplever som 

viktigt och kan ofta identifieras med hjälp av kundundersökningar och 

liknande. Den attraktiva kvaliteten uppnås genom att tidigare 

omedvetna behov blir tillgodosedda.  
 



14 
 

Som bland andra Sörqvist också poängterar är inte kundens behov 

något som kan identifieras vid ett tillfälle och sedan ligger fast:  

 
Kundens behov kan dessutom variera både över tiden och mellan olika 

situationer. Exempelvis tenderar ett omedvetet behov som blir uppfyllt 

ofta att snabbt bli uttalat. På lång sikt kan det t o m bli så att den egenskap 

som uppfyller behovet tas som given och att behovet därmed blir 

underförstått. Det finns även situationer där kunden inte vill erkänna sina 

behov eller då kunden faktiskt styrs av andra bakomliggande behov än de 

som anges. (Sörqvist 2004 s.93) 

2.1.4.4 Hawtorne-effekten 

Under 1924-1932 utfördes den s.k. ”Hawtornestudien” på grund av 

växande missnöje vid en av Western electrics fabriker. Det mest kända 

experimentet som utfördes är den s.k. belysningsstudien, där man 

undersökte samband mellan ljusmängd på arbetsplatsen och 

produktiviteten. Slutsatsen av experimentet blev att arbetstagarnas 

produktivitet ökade då ledningen intresserade sig för dem och deras 

arbetssituation. Denna effekt kallas Hawtorne-effekten. (Se Bergman & 

Klefsjö ss. 376ff.) Andra experiment i studien visade t.ex. att värderingar 

i arbetsgruppen var viktigare än företagsledningens och att dessa till stor 

del bestämde produktiviteten oavsett om det fanns ekonomiska 

incitament för högre produktivitet.  

 

En sammanfattning från Hawtorne-studien säger b.la. följande:  

 
• Arbete är en gruppaktivitet. Behovet av erkännande och trygghet 

samt känslan av att tillhöra en grupp är viktigare för 

arbetsmoralen och produktiviteten än de materiella förhållandena 

på arbetsplatsen. Grupparbete uppstår dock inte alltid av sig själv, 

det måste planeras och utvecklas. 

• Företagsledningens intresse och uppmärksamhet kan skapa 

vinster förutsatt att individens sociala önskan om att bli 

accepterad uppfylls.  

• Individens och gruppens möjligheter att ha en viss kontroll över 

sitt arbete har stor betydelse för prestationen. 

(Bergman och Klefsjö 2007, s.377, vidare hänvisning till Mayo, 

1949) 

 

2.1.5 Ledarskapets betydelse 

Ett engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling handlar om både 

engagemang och ledarskap. Bergman och Klefsjö (2007) skriver att 
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samtliga företag som erhållit Malcolm Bridge National Quality Award 

har haft en högsta ledning som på ett tydligt sätt visat att de tycker att 

kvalitet är viktigt. Sörqvist (2004) skriver att de flesta företag som lyckats 

med sina förbättringssatsningar haft mycket engagerade och drivande 

ledare, som t.ex. Motorolas VD Robert Galvin, som drev arbetet med Sex 

Sigma. Institutet för kvalitetsutveckling beskriver i sin modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling det engagerade ledarskapet:  

”För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett 

personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets 

viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara 

potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar 

för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen.” 

(Institutet för Kvalitetsutveckling, 2013, s. 8) 

 

 

2.1.6 Vanligt förekommande metoder och koncept i kvalitetsarbete 

Några av de vanligast förekommande verktygen inom arbete med 

kvalitetsförbättringar är de s.k. sju förbättringsverktygen, nämligen 

datainsamling, Paretodiagram, uppdelning, styrdiagram, histogram, 

Ishikawadiagram och sambandsdiagram. Dessa används främst för att 

analysera numerisk information och lärs sedan början av 60-talet ut till 

arbetare och förmän inom japansk industri, bland annat för användande 

inom s.k. kvalitetscirklar. (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 243 samt s.563)  

 

Andra vanligt förekommande verktyg är de tidigare nämnda sju 

ledningsverktygen, som främst används för att hantera ostrukturerad 

verbal information. Verktygen är hämtade från bland annat 

beteendevetenskap och statistik och har sammanställts och bearbetats av 

JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers). Verktygen är 

släktskapsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, relationsdiagram, 

matrisdataanalys, processbesluts-diagram och pildiagram. (Bergman & 

Klefsjö, 2007, s. 563) 

 

Sörqvist skriver att de japanska företagen inte på samma sätt som 

företagen i väst varit fokuserade på metoder och koncept, utan att de 

japanska företagen sett det viktigaste som att utvecklas och kontinuerligt 

uppnå bättre resultat (Sörqvist 2004, s.33). 
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2.1.6.1 PDCA 

Förbättringscykeln finns i ett flertal varianter och kallas bland annat 

Demingcykeln, PDCA eller PDSA. Förbättringscykeln är ett mycket 

vanligt förekommande arbetssätt inom kvalitetsområdet. Grunden för 

modellen utvecklades av Shewart och vidareutvecklades av Deming. 

Modellen beskriver ett cykliskt problemlösningsarbete omfattande de 

fyra faserna Plan, Do, Check (eller Study) och Act. Även dessa faser kan 

brytas ned i Plan, Do, Check (Study, Act (se t.ex. Sörqvist 2004 s.312f.) 

Planera/Plan:  

Problemet definieras, liksom 

vad som är den huvudsakliga 

orsaken. Förslag till åtgärder tas 

fram.  

Genomför/Do 

I genomförandefasen utförs 

åtgärderna.  

 

 
Fig. 2:4 PDCA -cykel 

Följa upp/Check 

Då åtgärden genomförts kontrollerar man om det blivit som man tänkt 

sig. Faktaunderlag samlas in och analyseras. 

Förbättra/Act 

I denna fas ska man dra lärdom av sina erfarenheter och utföra 

eventuella justeringar. 
 

2.1.6.2 Kvalitetscirklar 

En kvalitetscirkel är en grupp som bildas på arbetsplatsen och arbetar 

med förbättringar. Gruppen leds av en ledare som utbildats i 

förbättringsarbete och problemlösning. Då gruppen vant sig vid 

arbetssättet roterar ofta arbetsledningen bland gruppens medlemmar. 

Utbildningen som cirkelledaren genomgår har vanligtvis fokus på 

PDCA-modellen, de 7 QC-verktygen och viss metodik från statistisk 

analys. Cirkelledaren utbildar gruppen under tiden man arbetar med 

förbättringar.  
 

JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers grundades 1946 och 

har varit en betydelsefull faktor i Japans kvalitetssatsning.  JUSE 

genomför konferenser både företagsinternt, regionalt och nationellt, där 

Act Plan

DoCheck



17 
 

man sprider resultat från framgångsrika kvalitetscirklar för att sprida 

goda exempel och skänka positiv uppmärksamhet åt förbättringsarbete.  

 

2.1.7 Offensiv kvalitetsutveckling, TQM 

Offensiv kvalitetsutveckling, Total Quality Management, kan ses som ett 

ledningssystem som består av värderingar/principer, arbetssätt och 

verktyg. Målet med detta ledningssystem är att skapa extern och intern 

kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång (se Bergman & Klefsjö, 

2007 s.436, vidare hänvisning till Hellsten och Klefsjö 2000).  
 

Bergman och Klefsjö sammanfattar i sin beskrivning av hörnstenarna i 

offensiv kvalitetsutveckling de centrala värderingarna inom TQM. 

Tillsammans bildar dessa hörnstenar som ska stöttas med lämpliga 

arbetssätt och verktyg. Även systemtänkandet är centralt, att de olika 

delarna påverkar varandra.  

 
Fig.2:3, hörnstensmodellen, egen illustration efter Bergman och Klefsjö, 2007 

2.1.7.1 Sätt kunderna i centrum 

Att sätta kunderna i centrum innebär att arbeta systematiskt med att 

uppfylla, eller överträffa, kundernas behov och förväntningar. Detta 

omfattar både externa och interna kunder (se även tidigare avsnitt i 

denna studie om behovstillfredsställelse) 
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2.1.7.2 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta innebär att insamla information och analysera 

informationens så att besluten är väl underbyggda. Exempel på verktyg 

för att åstadkomma detta är t.ex. de tidigare nämnda sju 

förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen. (Se Bergman & 

Klefsjö, 2007) 

2.1.7.3 Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjö (2007, s.44) använder följande definition av 

process: ”En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som 

upprepas över tid. Den transformerar vissa resurser till resultat som ska 

tillfredsställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt.”   

2.1.7.4 Ständiga förbättringar 

Ett viktigt verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar är det 

tidigare nämnda PDCA-hjulet. 

2.1.7.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) innebär ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete att det skapas förutsättningar för delaktighet, att 

medarbetare ska kunna vara delaktiga och kunna påverka beslut.  

2.1.7.6 Engagerat ledarskap 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är ledarskapet en avgörande faktor för 

att kulturen på arbetsplatsen stöttar kvalitetsarbetet.  
 

2.1.8 Gemensamma värderingar inom kvalitetsledningsområdet  

De sex tidigare nämnda värderingarna ingår även i de 13 värderingar 

som Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, för fram i sin modell. De är 

också till stor del gemensamma med de värderingar och 

ledningsprinciper som ingår i The European Foundation for Quality 

Managements modell EFQM och ISO 9000:2015, se Tabell 2:1 s. 22.  I 

Ulrika Hellsten och Bengt Klefsjös artikel ”TQM as a management 

system consisting of values, techniques and tools” skriver författarna 

också att SIQs modell då den etablerades 1992 till stor del baserades på 

värderingarna i MBNQA. (Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 240) 
 

Hellsten och Klefsjö (2000) argumenterar i den tidigare nämnda artikeln 

för att offensiv kvalitetsutveckling behöver ses som ett system. Det 
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handlar om ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av 

värderingar, arbetssätt och verktyg och med målet att öka den externa 

och interna kundtillfredsställelsen med en reducerad mängd resurser. 

Hellsten och Klefsjö menar att arbetssätt och /eller metoder, verktyg och 

liknande hela tiden behöver väljas så att de stöttar den kultur som råder 

inom respektive organisation.  
 

Lars Sörqvist framför kritik mot TQM. I Ständiga förbättringar (2004) 

skriver han: ”TQM- programmens effekt på förbättringsarbetet kan dock 

ifrågasättas i många fall. Det har ofta talats mycket om betydelsen av att 

arbeta med ständiga förbättringar i TQM-sammanhang, men sällan har 

det förekommit genomtänkta strukturer, ambitiösa utbildningar i 

problemlösning eller fokus på faktiskt genomförande av förbättringar. 

Sörqvists (2004) slutsats är därför att det inom TQM finns en god vilja 

gällande förbättringsarbetet, men att det i praktiken i många fall inte lett 

till handling i någon större omfattning.” (2004, s. 57) Sörqvist (2004, s.28–

29) menar att grunden för ett framgångsrikt arbete med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling kan beskrivas genom de fyra ”verkningsfulla 

strategier” som Sandholm beskriver i Trendy versus effective quality 

strategies (1999); ledarskap, utbildning, kund- och omvärldsorientering 

samt verksamhetsförbättringar.  

2.1.8.1 Verksamhetsutvärderingar baserade på kvalitetsprismodeller 

Det finns flera exempel på modeller som kan användas som stöd i 

kvalitetsarbetet. Utöver de olika koncepten som Lean, Sex Sigma, m.fl. 

som vuxit fram från kvalitetsledningsområdet (Eriksson, o.a., med 

vidare hänvisning till Byrne et al., 2007) har modeller tagits fram för att 

beskriva kvalitetsledning i framgångsrika organisationer. Historiskt sett 

började detta i Japan med Demingpriset, som etablerades 1952 (Se 

Eriksson, o.a., 2016 s.1205). Exempel på dessa är The Malcolm Baldridge 

National Quality Award (MBNQA), som var en av de första 

västerländska modellerna, The European Foundation for Quality 

Managments modell, (EFQM) och SIQs modell (se t.ex. Sörqvist ss.274ff., 

Eriksson et al s. 1202. Mer om MBNQA, se bland annat Bergman & 

Klefsjö 2007 ss. 530ff., Hellsten och Klefsjö, 2000. Enligt Eriksson o.a kan 

även standarden ISO 9001 med sin certifiering kan ses som ett exempel 

på sådan modell. 
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Syftet med modellerna är att man genom utdelandet av kvalitetspris vill 

visa upp föredömen, men också att skapa en modell för hur ett 

framgångsrikt verksamhetutvecklingsarbete ska bedrivas och ge en 

modell som stöd för självutvärdering i syfte att identifiera 

förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten. (Se t.ex. Sörqvist 2004 

s. 274). Sörqvist menar att SIQ:s modell, om den används i all sin 

komplexitet, kan uppfattas som allt för omfattande och arbetskrävande 

att arbeta med och föreslår olika arbetssätt beroende på vilka behov 

organisationen har (se Sörqvist 2004 ss.277f.) I ISO 9001:2015 är ett av de 

inledande stegen i implementeringen att anpassa 

kvalitetsledningssystemet till organisationens omfattning (Se ISO 

9001:2015). 
 

Flera av kvalitetsprismodellerna har gemensamma teman och strategier. 

Eriksson o.a analyserade t.ex. olika kvalitetsprismodeller i syfte att 

identifiera i vilken mån de svarade mot utmaningar inom 

kvalitetsområdet. I ”Exploring quality challenges and the validity of 

excellence models” (2016) förekommer följande sammanställning av 

teman:  
 

Key themes MBQNA EFQM SIQ ISO 9001 

 

 

Leadership Visionary leadership 

Leading with vision, 
inspiration, and 
integrity 

Commited 
leadership Leadership 

Customers 

 

Customer-driven 
excellence 

Adding value for 
customers 

Customer 
orientation Customer focus 

People 

Organizational and 
personal learning, and 
valuing workforce 
members and partners 

Succeeding through 
the talent of people, 
and developing 
organizational 
capability 

Competence 
development and 
participation by 
everyone 

Involvment of 
people 

Improve and 
Innovate 

Managing for 
innovation 

Harnessing creativity 
and innovation 

Continuous 
improvement and 
learning from 
others 

Contiunal 
improvement 

Agility Agility Managing with agility 
Faster response 
(reactions)  

Management by 
facts Management by facts  

Management by 
facts 

Factual approach to 
decision making 

System approach 
and perspecitve Systems perspective   

System approach to 
management 
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Results 
Focus on results and 
creating value 

Sustaining outstanding 
results   

Relationship with 
suppliers and 
partners   Interaction 

Mutually beneficial 
supplier relationship 

Sustainability Societal responsibility 
Creating a sustainable 
future 

Public 
responsibility  

Future perspective Focus on the future  

Prevention and 
long-range 
perspective  

Tabell 2:1 Sammanställning av gemensamma teman i kvalitetsprismodeller. 

Sammanställningen från Henrik Eriksson et. al. 2016, s1206. Notera att den nya versionen av 

ISO 9001 innebär några ändringar som är relevanta i anslutning till sammanställningen ovan. 

Bland annat lägger standarden nu mer fokus på engagemang från ledningen och omfattar 

inslag som är tänkta att stötta hantering av risk och möjlighet på ett strukturerat sätt (Se SS-ISO 

9001:2015) 

 

De tio främsta utmaningarna inom kvalitetsområdet som identifierades 

i studien jämfördes med i vilken mån kvalitetsprismodellen förmådde 

möta problemet. Studiens författare menar att modellerna i relativt hög 

utsträckning hade täckning för de identifierade utmaningarna, se tabell 

2:2, nedan 

 
Tabell 2:2 - I vilken mån möter kvalitetsprismodellerna de identifierade utmaningarna inom 

kvalitetsområdet? Sammanställningen visar de fem högst rankade utmaningarna och vilken 

täckning de hade. Den ursprungliga sammanställningen omfattar fler utmaningar och täckning 

per modell. Underlag från Henrik Eriksson et. al. 2016, s1206 

 

2.2 Området mognadsmodeller 

Roy Wendler publicerade 2012 ” The maturity of maturity model 

research: A systematic mapping study”. I det analysarbete han utförde, 

där han analyserade 237 artiklar om forskning om mognadsmodeller, 

Högst rankade utmaningar Täckning i genomsnitt i 

modellerna  

Kommentar 

Att överföra ägarskapet för 

kvalitet till ledningen 

0,61 MBNQA hade högst täckning 

Att göra organisationen agil 

och anpassningsbar till 

snabba förändringar 

0,71 Över lag hög täckning, utom 

ISO 9000, som hade mycket 

låg täckning 

Att göra kvalitet till en 

strategisk angelägenhet för 

ägarna 

0,05 Över lag mycket låg täckning 

Att utveckla en kultur av 

förbättring 

0,84 SIQ hade full täckning. Över 

lag hög täckning. 

Att leda och uppnå 

förändring 

0,75 EFQM och MBNQA hade 

mycket hög täckning 
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fann han att mognadsmodellerna kan användas på mer än 20 olika 

domäner men att det finns relativt lite forskning om 

mognadsmodellernas egen mognadsgrad.  
 

I sin studie skriver Wendler bland annat att en av de mest kända 

mognadsmodellerna är CMMI, ett ramverk som innehåller ”best practice” 

för att utveckla produkter och tjänster. Den kommer ursprungligen från 

mjukvarututvecklingen (Wendler, 2012, s. 22) Wendler menar att man i 

frågan om mognadsmodeller kan spåra ursprunget till Shewarts arbete 

på 30-talet. Konceptet med mognadsnivåer som bygger på varandra 

introduceras enligt Wendler av Crosby 1979. Wendler skriver också att 

det ofta saknas en tydlig definition av ”mognadsmodell”. Ofta definieras 

istället syftet med modellen och hur den fungerar, som t.ex.: ”Maturity 

models describe the development of an entity over time. This entity can 

be anything of interest: a human being, an organizational function etc.” 

(Wendler, 2012, s.1318, vidare hänvisning till J. Becker, R. Knackstedt, J. 

Pöppelbuss, Vergleich von Reifegradmodellen für die hybride 

Wertschöpfung und Entwicklungsperspektiven in: Proceedings of the 

Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2012 (MKWI), 2012, pp. 2109–

2120) I vissa modeller utgår man från ett livscykelperspektiv, där man 

tänker sig att en organisation utvecklas över tid och därmed automatiskt 

går vidare till högre mognadsnivåer medan andra utgår från ett 

perspektiv av potentiell förmåga eller kapacitet och därför gör det 

möjligt för användaren att själv avgöra om det är önskvärt att gå vidare 

till nästa nivå (Wendler, 2012, s.1318, vidare hänvisning till K.V. 

Anderson, H.Z. Henriksen, E-government maturity models: Extension of 

the Layne and Lee model, Gov. Inform. Q 23 (2006) 236–248 och A.Bicego, 

P.Kuaja, Software process maturity and certification, J. Syst. Archit. 42 

(1996) 611–620.)  
 

2.3 Processutveckling och mognadsmodeller 

En av de domäner som hanterar liknande frågor som kvalitetsområdet 

är ”BPM”, Business Process Management”. Kort kan man säga att BPM 

är en blandning av styrning av processer och workflow tillsammans med 

tekniska lösningar för detta. I ”Assessment model for organizational 

business process maturity with a focus on BPM governance practices”  

beskriver Fernanda Gobbi de Boer, Cláudio José Müller och Carla 

Schwengber ten Caten området BPM och dess ursprung:  
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”Initially, interest in BPM was justified by the need to develop the ability 

to respond promptly to client needs, improve the quality of products and 

services, and adapt to the globalized and highly competitive environment. 

These needs have recently expanded to include customer satisfaction, cost 

reduction, cost reduction, coordinated management and adopting 

information technology to support management” (Gobbi de Boer, José 

Müller, & Schengber ten Caten, 2015, s. 909)  

 

Amy Van Looy, Manu De Backer, Geert Poels och Monique Snoeck har i 

arbetet med att författa ”Choosing the right business process maturity 

model” (2013) analyserat 69 olika mognadsmodeller och tagit fram 

kriterier för att möjliggöra ett informerat val av mognadsmodell. 

Författarna menar att det, trots att det finns många mognadsmodeller, 

saknas en gemensam konceptualisering. Författarna föreslår därför en 

konceptuell modell. Författarnas modell visar att varje mognadsnivå 

täcker ett antal olika områden inom vilka en process kan nå olika nivåer. 

I studien ”A conceptual framework and classification of capability areas 

for business process maturity” (2014) diskuterar Amy Van Looy, Manu 

De Backer och Geert Poels ett ramverk för områden för processduglighet 

med sex olika kompetensområden, ”capability areas” indelade i 17 

underområden. De sex huvudområdena är  
 

• att ta fram affärsprocessen,  

• att rulla ut affärsprocessen 

• optimera processen 

• management,  

• en processorienterad kultur och 

• struktur.  

Författarna menar att mognadsmodeller inte alltid omfattar alla 

områden men att man kan se tre olika kluster:  
 

• sådana som begränsas till de fyra första områdena i den 

traditionella affärsprocessens livscykel,  

• sådana som kombinerar de grundläggande områdena med en 

processorienterad kultur och 

• sådana som kombinerar samtliga områden (Van Looy, de Backer, 

& Poels, A conceptual framework and classification of capability 

areas for business maturity, 2014, s. 467). 
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2.4 Hantering av verksamhetsinformation 

 

För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att 

skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information måste vara korrekt, 

användbar och lätt tillgänglig för den som behöver den. (SIS, 2014, s. 1) 

 

Detta skriver SIS Institute i inledningen till ”Ledningssystem för 

verksamhetsinformation – en introduktion” som förklarar ISO 30300-

serien:  
 

I standarden används begreppet verksamhetsinformation. Det är 

information som skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som 

en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala 

förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typ 

av medium och format. 

Med bevis avses i LVI all form av dokumentation av transaktioner och 

således inte enbart dokumentation för att uppfylla legala förpliktelser. 

Med tillgång avses i LVI samma sak som även den närliggande 

ledningssystemstandarden för informationssäkerhet (LIS) avser, dvs. allt 

som är av värde för organisationen, t.ex. information. (SIS, 2014, s. 1) 

 

SIS använder begreppet ”verksamhetsinformation” för att hantera krav 

på information oavsett om dessa krav avser offentlig eller privat sektor. 

  

2.4.1 Standarder och modeller för hantering av verksamhetsinformation 

Det finns ett flertal standarder och modeller som stöttar 

informationshantering på strategisk och/eller mer operativ nivå. En av 

de mer omfattande modellerna är Ledningssystem för 

verksamhetsinformation, LVI, ISO 30300-serien. ISO 30300-serien är 

tänkt att ge stöd för skapande och kontroll över verksamhetsinformation 

samt att etablera krav för policy och rutiner, roller och ansvar, design och 

implementation av ledningssystem för verksamhetsinformation samt 

utvärdering och förbättring av detta ledningssystem. (SIS, 2014) 
 

För behov kring långtidsbevarande av information finns standarden ISO 

14721:2012, som visar en referensmodell för ett s.k. ”oberoende 

arkivinformationssystem” (OAIS). Ett OAIS är ett arkiv tillsammans med 

den organisation av personer och system som ansvarar för att bevara 

information och tillgängliggöra denna information för en tilltänkt 

målgrupp. Standarden erbjuder ett ramverk för förståelse för det 



25 
 

arkivkoncept som krävs för att långtidbevara och tillgängliggöra digital 

information. 
 

För detaljerade krav kring hantering av verksamhetsinformation finns 

bland annat ISO 15489, ”Dokumentation – Hantering av 

verksamhetsinformation” hanterar koncept och principer för skapande, 

fångst och styrning av verksamhetsinformation. Att följa standarden 

anses bland annat leda till att organisationen får bättre underlag till 

beslut, kan hantera risker mm. (se vidare SS-ISO 15489-1:2016, IDT) ISO 

15489 är en internationell standard för dokumenthantering som har sitt 

ursprung i den australiensiska standarden AS 4390-1996 som den numer 

ersatt. I del 1 ger den ett ramverk för dokumenthantering inkluderande 

ansvar för utbildning och stödsystem. Del 2 ger praktisk vägledning till 

implementering av dokumenthanteringssystem utifrån DIRKS (Design 

and Implementation of RecordKeeping Systems) som i sin tur tagits fram 

av det australiensiska riksarkivet. (se vidare SS-ISO 15489-1:2016, IDT)  
 

Pauline Joseph, Shelda Debowski och Peter Goldschmidt skriver 

i ”Paradigm shifts in recordkeeping responsibilities: implications for ISO 

15489’s implementation” (2012) om hur ansvaret för dokument- och 

informationshantering förändras. Författarna menar att det som driver 

på denna utveckling bland annat är ur tekniken förändrat formerna för 

kommunikation och samarbete i organisationer, ”Mobile knowledge 

workers can work from anywhere and at any time to achieve their 

required outcomes – and this expansiveness needs to be reflected in the 

records management strategy that is integrated into organisational 

practice” (Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 2012, s. 61) En annan 

drivande faktor är användarnas förväntningar och hur de vill hantera 

information: ”While these technological developments have altered the 

way mobile workers receive, create, transmit, communicate, collaborate 

and access corporate information, they have also changed knowledge 

workers’ expectations of how they might work and access their 

organisation’s corporate resources, drawing on a range of applications 

and business systems” (Joseph, Debowski & Goldschmidt, 2012, s.62, 

vidare hänvisning Chiera, 2011). Användarna förväntar sig lösningar 

som gör det enkelt att arbeta, som sparar tid och som inte gör dem 

frustrerade (Joseph, Debowski & Goldschmidt, 2012, s.62). 

Organisationen kommer också att ha förväntningar på att de behov som 

de anställda upplever kan balanseras mot organisationens ansvar så att 
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man lever upp till relevanta krav och förväntningar som t.ex. juridiska 

krav etc. Författarna menar att de principer som ISO 15489 bygger på är 

framtagna för att hantera pappersbaserade handlingar och sådana som 

uppstod i ”the pre-Web 2.0 era” (Joseph, Debowski & Goldschmidt, 2012 

s. 64) Författarna menar vidare att även om principerna kommer att 

fortsätta att vara lämpliga, så kommer de att behöva implementeras i en 

annan kontext. Författarnas slutsatser är bland annat: 
 

”First, RIM professionals need to decide whether to continue to only 

manage ’records’ or widen the mandate to more fully manage 

corporate ’information’. Second, the procession needs to better understand 

user expectations and capabilities, offering simple records management 

tools that are user, not system, focused. Third, RIM professionals need to 

be proactive in harnessing technology to automate recordkeeping 

processes, so that they more readily support knowledge practices. Fourth, 

it is time to review organisational expectations of records management and 

its purpose to ensure the service reflects the long term strategic 

information needs of organisations to be accountable, transparent and 

compliant. Fifth, the complex link between system development and user 

practice, acceptance and adoption needs to be better understood and 

reflected. Finally there needs to be considerable debate over the role of the 

RIM professionals and knowledge workers in ensuring records are 

effectively managed in this new world. Devolution to users without 

understanding the implications of these decisions may be placing 

organisational systems at considerable risk.” (Joseph, Debowski & 

Goldschmidt, 2012, s.69) 

 

Projekt E-ark, European Archival Records and Knowledge Preservation, 

har bland annat levererat en första version av mognadsmodell för 

strategisk informationsförvaltning. För att ta fram denna modell har 

författarna bland annat jämfört innehåll i femton olika ISO-standarder 

samt ett flertal verktyg som används inom IT-styrning m.m. I 

rapporten ”A Maturity Model for Information Governance” skriver 

Diogo Proenca, Ricardo Vieria och José Borbinha (2015) att en 

mognadsmodell har ett antal entiteter, inkluderande mognadsnivåer och 

fortsätter: ”Each process can have its own Maturity Model, which 

expresses quantitatively the maturity level of an organization regarding 

a certain process. A Maturity Model provides also a way for 

organizations to see clearly what they must accomplish in order to pass 

to the next maturity level.” (Proenca, Vieria, & Borbinha, A Maturity 

Model for Information Governance, 2015, s. 3) Författarna nämner 

därefter de vanligast förekommande modellerna, modeller för 
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mjukvaruutveckling där t.ex. CMMI från Software Engineering Institute 

är ett exempel, modeller för informationsstyrning där t.ex. Gartner har 

sin Gartner Enterprise Information Management Maturity Model och 

andra domäner som styrning av affärsprocesser, riskhantering mf.l. 

(Proenca, Vieria, & Borbinha, A Maturity Model for Information 

Governance, 2015, s. 3) Författarna hävdar att de nu förekommande 

mognadsmodellerna ger svagt stöd för organisationerna när det gäller 

möjligheten att förstå om mognadsmodellerna följer ”best practise” och 

om de är lämpliga att använda för utvärderingen. Projektet levererar 

därefter en första version till mognadsmodell för 

informationsförvaltning. I dagsläget har denna fokus på aktiviteter kring 

arkivering. (Proenca, Vieria, & Borbinha, A Maturity Model for 

Information Governance - Initial Version Rev 2.1, 2015) 
 

”E-ARK projects focus on harmonizing currently fragmented solutions 

that support Archives services, especially in regard to Ingest, Archival 

Preservation and Dissemination of information. E-ARK solutions will be 

tested in an open pilot in various national contexts, using existing, near-to-

market tools, and services developed by partners. In this deliverable, we 

create an Information Governance Maturity Model to enable the 

assessment of the use cases of the project, before and after the pilot. The 

Maturity Model focus on the most relevant references for Archival services 

especially those that are being improved in the context of the project” 

(Proenca, Vieria & Borbinha 2015 s. 3) 

 

I arbetet med att ta fram en egen mognadsmodell inventeras ett antal 

befintliga mognadsmodeller, därefter utgår författarna från ett antal 

standarder för att hämta underlag till sitt eget förslag på modell.  
 

Juerg Hagman skriver i ”Information governance – beyond the buzz” 

från 2013 att konceptet ”Information Governance” introducerades i 

Information Nation av Kahn och Blair, där de relaterade 

informationsstyrning till olika modeller för att hantera riskhantering, 

styrning och uppfyllnad av juridiska krav. IMC, information 

management compliance, var ett angreppssätt för att få olika aktiviteter 

att samordnas under ett IG-koncept, i syfte att hantera information under 

hela dess livscykel. (Hagman s. 231, vidare hänvisning till Kahn och Blair, 

2004 p.43 ff.) Det som skulle samordnas var främst: 
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• ”Governance means the setting of corporate policies, rules, organisation, 

processes and controls to keep the company compliant with all these 

requirements under the regime of a corporate governance framework. 

• Risk Management keeps the balance between internal/external uncertainties or 

threats and possible business opportunities (risk tolerance). 

• Compliance means either a state of being in accordance with established 

guidelines, regulations, or legislation or the process of becoming so.” (Hagman 

s.231, vidare hänvisning till Kahn och Blair 2004) 

Juerg Hagman vill i ”Information governance – beyond the buzz” 

diskutera det i hans mening fortfarande omogna konceptet ”Information 

Governance” och försöka identifiera några kritiska aspekter för att arbeta 

med Information Governance. (Hagman, 2013, s. 228) Hagmans egen 

definition av Information Governance lyder:  
 

 ”IG is the art of trusted interaction between the major stakeholders of an 

IG programme (IT, Business, Legal and Compliance, RIM, Security and 

Privace): They aspire to joining up in order to minimise information risks 

to the enterprise while maximising the value of information assets through 

building desirable behaviours and enabling cross-functional decision 

making.” (Hagman 2013, s.231) 

 

Hagman (2013) argumenterar för att program för Information 

Governance inte ska begränsas bara till IT-perspektiv, eftersom det inte 

är ett ansvar som bara ligger på IT. Här hänvisar Hagman t.ex. vidare till 

Gartners Toolkit: Information Governance Project: 
 

 ”The overall objectives of good governance are to improve the speed and 

effectiveness of decisions and processes (efficiency), to make maximum 

use of the information in terms of value creation, and to reduce the costs 

and risks to the business or organisation. Information governance is a 

subset of corporate governance. In other words, information governance 

should not be thought of as part of ’IT governance.’ Why? Because such a 

view reinforces the notion that information is the responsibility of IT. It 

isn’t.”( Hagman 2013, s.230, vidare hänvisning till Gartner 2009 s.3.)  

 

Även Kooper et al menar i “On the governance of information: 

introducing a new concept of governance to support the management of 

information”, att bara ”IT-governance” inte kan hantera hela livscykeln 

(Hagman 2013, s.230, vidare hänvisning till Kooper et al 2011, s. 196). 
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Andra exempel på informationshantering på strategisk nivå är ECM-

området, ”Electronic Content Management”, där strategisk 

verksamhetsutveckling kombineras med systemstöd. Organisationen 

AIIM, tidigare kallad ”the Association for Information and Image 

Management”, nu enbart ”AIIM”, definierar ECM som ”the strategies, 

methods, and tools used to capture, manage, store, preserve, and deliver 

content and documents related to organizational processes.” 
(http://www.aim.org/what -is-ecm-enterprise-content-management.aspx). 

 

Inom ECM-området finns bland annat modellen ECM 3, ecm maturity 

model, är framtagen av flera samverkande organisationer och 

tillgängliggörs under creative commons.  I sammanfattningen till 

modellen skriver man:  
 

”Enterprises face ever- increasing volumes of content. The practice of 

Enterprise content Management (ECM) attempts to addres key concerns 

such as content storage; effective classification and retrieval; archiving and 

disposition policies; mitigating legal and compliance risk; reducing paper 

usage; and more. 

However, enterprises looking to execute on ECM strategies face myriad 

human, organizational, and technology challanges. As a practical matter, 

enterprises cannot deal with all of these challenges concurrently. Therefore, 

to achieve business benefits from ECM, enterprises need to work step-by-

step, following a roadmap to organize their efforts and hold the attention 

of program stakeholders.  

The ECM Maturity Model (ECM3) elaborated here attempts to provide a 

structured framework for building such a roadmap, in the context of an 

overall strategy.” (Pelz-Sharpe, o.a., 2010) 

 

För att hantera utmaningen bryter modellen ner möjliga attribut till 

tretton olika dimensioner av mognad inom tre kategorier: mänskliga, 

information och system. Dessa dimensioner menar man ska gå att 

applicera oavsett vilken typ av organisation som analyseras. (Pelz-

Sharpe, o.a., 2010, s. 8) 

 

http://www.aim.org/what%20-is-ecm-enterprise-content-management.aspx
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Inom dimensionen ”Human” 

analyseras t.ex. 

utbildning/kompetens och 

förståelse för ECM, liksom 

förmågan att använda IT-

system. Graden av 

processorientering placeras i 

denna dimension, liksom i 

vilken mån de olika 

domänerna som IT och 

verksamhet är samordnade.  

Inom 

dimensionen ”Information” 

analyseras i vilken mån man 

analyserat innehåll och 

metadata,  
 

Fig. 2:5, dimensioner av mognad, egen illustration utifrån ECM 3, från 

ECM 3 s.9 

har livscykelperspektiv, tillämpar policies etc. för informationshantering 

mm. Inom dimensionen ”Systems” hanteras frågor kring IT-systemens 

omfattning, säkerhet och liknande. Modellen delar upp mognad i fem 

olika nivåer och ger kriterier som stöd då organisationen ska definiera 

vilken nivå som bäst överensstämmer med det nuvarande läget.  
 

Organisationen The Association of Records Managers and 

Administrators, förkortat ARMA, har modellen Generally Accepted 

Recordkeeping Principles, förkortat GARP. Denna modell stöttar 

hantering av verksamhetsinformation. Juerg Hagman (2013) menar att 

modellen visar en komplett bild av hur ett holistiskt drivet ”Information 

Management” kan realiseras. (Hagman 2013 s. 232). GARP omfattar åtta 

principer: 
 

• Ansvarsskyldighet 

• Transparens, både vad gäller ansvar och vad gäller och policies och processer 

för dokumenthantering. 

• Integritet, handlingar ska inte ha blivit ändrade efter det att de fastställts. 

• Skydd, avser säkerhetsfrågor och tillgång till informationen.  

• Efterlevnad, att man följer de lagar och regler som gäller. 
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• Tillgänglighet, handlingarna ska vara tillgängliga för rätt person inom rätt tid 

och i rätt format etc.  

• Att identifiera behov av gallring och bevarande. 

• Borttagande av handlingar (ARMA, ua) 

 

Enligt ARMA ska den organisation som använder GARP göra en sk. 

GAP-analys för att identifiera gap mellan organisationens nuvarande 

nivå och den organisationen ser som önskvärd, utföra riskanalys, avgöra 

om vidare informationsinsamling och analys är nödvändig och därefter 

prioritera och utse ansvariga för att utföra vidare åtgärder inom ramen 

för programmet. (ARMA, ua) 
 

En annan modell som Hagman nämner är Unified Governance Model 

eller Information Governance Reference Model från EDRM. Hos EDRM 

(http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-

governance-reference-model/using-the-igrm-model/ 2017-05-08) kan 

man läsa följande: 

The IGRM provides a framework for defining a unified governance 

approach to information by showing the linkage between value and duty 

to information assets. 

The IGRM diagram is a responsibility model rather than a document or 

case lifecycle model. It helps to identify the stakeholders, define their 

respective “stake” in information, and highlights the intersection and 

dependence across these stakeholders.  

 

http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
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IGRM-modellen visar hur de olika 

intressenterna/stakeholders relaterar 

till varandra och vilket ansvar de har. 

 

Enligt EDRM är syftet med IGRM att 

erbjuda organisationer ett verktyg för 

att kommunicera med intressenter 

kring ansvar, processer och rutiner 

för IG. EDRM hävdar att modellen är 

unik: ”The IGRM is unique as a 

model in that it casts light on the 

dependencies across these 

stakeholders for legal compliance and 

definsible disposal” (EDRM, ua) 

 
Fig. 2:6, IGRM, egen översättning och egen illustration 

utifrån edrem.net. Policyintegration och transparenta 

processer går genom hela processen.  

 I centrum för modellen är informationen. Informationen kan ses ha 

värde för själva affären, utöver detta kan informationen ses som en 

tillgång och det finns förpliktelser på att bevara information för att leva 

upp till bland annat juridiska krav. Verksamheten/affären är en viktig 

intressent och kravställare. Informationen har värde för verksamhetens 

 affär och ska bidra med vinst. Juridik och funktionen för 

dokumenthantering har ansvar för att hantera risk. 

Dokumenthanteringsfunktionen ansvarar för att de juridiska kraven på 

information uppfylls. Juridik och dokumenthantering svarar för hur 

länge information ska sparas. Fokus hos IT ligger på effektivitet. IT 

åberopar juridik och dokumenthanteringsfunktionen för att tydliggöra 

kraven på information, vilka kraven är och under hur lång tid de gäller. 

IT lagrar och håller informationen säker. 
 

EDRM har själva publicerat ” How the Information Governance 

Reference Model (IGRM) Complements ARMA International’s Generally 

Accepted Recordkeeping Principles (GARP). 
 

• Ansvarsskyldighet – EDRM menar att alla intressenter har del i principen, men 

BUSINESS är den som är primär ägare och att RIM ofta är den som är ansvarig 

för översynen av principen. 
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• Transparens - EDRM lägger transparens i processerna och integration av 

policies i hjärtat av IGRM och menar att det finns många intressenter, som 

representanter för verksamheten, IT, dokumenthanteringsfunktionen och 

juridik. EDRM menar vidare att transparens i processerna innebär ett delat 

ägande och utförande och att policyintegration förutsätter kommunikation och 

samarbete över funktionsgränserna.  

• Integritet –EDRM hävdar att IGRM stöttar denna princip av integritet och 

ansvarstagande för de juridiska kraven och behoven. Man ser främst RIM som 

ägare av principen, eftersom det är RIM som ska vara ägare för 

dokumenthanteringsprogrammet inom organisationen, men det behövs ett tätt 

samarbete med IT för att informationen ska vara autentisk. 

• Skydd – principen handlar om hur data ska skyddas. Kraven ges från 

verksamheten, IT, juridik och dokumenthanteringsfunktionen och det är IT 

som implementerar och hanterar. 

• Efterlevnad- i IGRM hamnar den här principen som den inre ringen 

processtransparens. Juridik ses som ägare och dokumenthanteringsfunktionen 

och IT behöver koordineras för att utföra principen. 

• Tillgänglighet – IT är den tekniska ägaren för principen och ansvarig för 

utförandet av principen.  

• Att identifiera behov av gallring och bevarande – det är 

dokumenthanteringsfunktionen som äger principen, med stöd från IT och 

verksamheten. IT är starkt involverad för själva utförandet, juridik och 

dokumenthanteringsfunktionen fokuserar på risk och de juridiska kraven och 

verksamheten fokuserar på behov av användande av informationen som stöd 

för affären. 

• Borttagande av handlingar – dokumenthanteringsfunktionen ses som ägare 

och IT stöttar vid genomförandet. (EDRM, 2011)  
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3 Metod  

3.1 Metodens vetenskapsteoretiska grund 

En vetenskaplig undersökning är avsedd att söka efter en ”sann kunskap” 

om det fenomen som studeras. Sökandet efter denna bedrivs utifrån 

vetenskapliga inriktningar vilka i sin tur utgår från olika uppfattningar 

om hur ”sann kunskap” nås och huruvida det ens är möjligt. De två mest 

framträdande vetenskapliga inriktningarna är positivism och 

hermeneutik, något bland andra Hartman beskriver i Vetenskapligt 

tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (se Hartman 2004, Wallén 1996 

m.fl.) 
 

Positivism utgår från naturvetenskapliga ideal, där sanningar ska kunna 

kontrolleras, prövas och styrkas. Den positivistiska forskningen 

kännetecknas också av att forskaren förutsätts ha en objektiv syn på 

forskningsobjektet och att detta objekt står i en yttre relation till forskaren. 

Resultatet från forskningen ska inte påverkas av känslor, politisk 

och/eller religiös åskådning hos forskaren etc. (se t.ex. Hartman 2004) 

 

Inom hermeneutiken utgår man från individers känslor och upplevelser. 

Det är individens tolkning av verkligheten som står i centrum, något 

bland andra Wedin och Sandell beskriver i Psykologiska 

undersökningsmetoder: en introduktion (Wedin & Sandell 2004, se även 

Hartman 2004,). Den tolkning som görs i en hermeneutisk studie ska 

växla mellan förförståelse, del och helhet, med individens tolkning som 

utgångspunkt. Växelspelet som sker mellan del och helhet kallas för den 

hermeneutiska cirkeln, eller den hermeneutiska spiralen.  

3.2 Val av vetenskaplig metod 

Den kvantitativa metoden utgår från det positivistiska 

vetenskapsteoretiska idealet. Inom metoden ställs hypoteser, vilka 

prövas i ordnade studier. För att bevisa att ”sann kunskap” nåtts behöver 

andra studier kunna visa på samma resultat. Det är därför 

grundläggande att följa strikta regler såväl under studien som under 

prövningen av hypoteser (se t.ex. Holme & Solvang 1991). Den 

kvalitativa metoden utgår istället från det hermeneutiska vetenskapliga 

idealet och studien avser att identifiera orsaker och mekanismer.  
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Denna studie omfattar såväl kvantitativ som kvalitativ metod. 

Kvantitativ då studien sammanställer och analyserar resultat från 

litteraturstudier samt använder enkäter för att samla in information om 

t.ex. antal organisationer, antal användare etc., kvalitativ då studien 

hänvisar till genomförda intervjuer samt till enskilda individers 

tolkningar och förståelse såsom de uttrycks i rapporter.   

3.3 Induktivt/deduktivt förhållningssätt 

Induktivt/deduktivt förhållningssätt handlar om hur man betraktar 

relationen mellan kunskap om verklighet och teori. Deduktiv 

betyder ”logiskt härledd”. Runa Patel och Bo Davidson beskriver 

metodiken i Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Med ett deduktivt förhållningssätt utgår en 

studie från befintliga teorier där man i de flesta fall sätter upp hypoteser 

och prövar dessa. Ny kunskap anses erhållas genom att den uppställda 

hypotesen verifieras eller falsifieras. Det deduktiva arbetssättet ska 

kännetecknas av objektivitet och ska så litet som möjligt inverka på det 

som ska studeras (Patel & Davidsson, 2011). Med ett induktivt arbetssätt 

insamlas information om det som upptäcks i verkligheten och 

informationen bedöms teorineutralt. Denna studie antar såväl deduktivt 

som induktivt förhållningssätt. Främst ett deduktivt förhållningssätt då 

slutsatser dras från befintliga teorier, i intervjuer antas främst ett 

induktivt arbetssätt. 

3.4 Området för studien 

Området för studien är strategier och arbetsmetoder inom 

kvalitetsteknik med inriktning på kvalitetsteknik och hantering av 

verksamhetsinformation.   

3.5 Metodval och undersökningsdesign 

Ett flertal metoder används. Främst har PDCA använts för själva studien, 

vilket lett till att arbetet genomförts i iterationer och det resultat som 

studiens aktuella iteration gett analyserats och åtgärder satts in i syfte att 

justera metoden utifrån vad målet för studien var.  
 

Inledningsvis har litteraturstudier använts. Resultatet från dessa har 

analyserats. Litteraturstudierna har kompletterats med enkäter. Flera 
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olika metoder för undersökning har använts i studien, något som kallas 

triangulering (se t.ex. Yin, 2007).  

3.6 Metod, planering av genomförande 

Planen för genomförande togs fram bland annat med stöd av PDCA, 

alltså Plan- Do- Check- Act.  Även genomförandet utfördes med stöd av 

PDCA. I de fall genomförandet inte gav ett tillräckligt bra resultat 

analyserades orsaken till detta och en plan för en ny iteration togs fram i 

syfte att ge ett bättre resultat, något som illustreras nedan i Fig 3:1 
 

Exemplet till höger visar en 

iteration under ”Do” för att 

utvärdera arbetet med den 

fördjupade litteraturstudien.  

 
Fig 3:1 PDCA, här en iteration i syfte att utvärdera 

resultat. 

 

3.6.1 Iteration 1, Litteraturstudie och enkät 

I den första iterationen utfördes en litteraturstudie och en enkät sändes 

ut. 

3.6.1.1 Plan  

En plan för genomförandet av studien tas fram. 

 

• Genomförande, 
fördjupad 
litteraturstudie

• Analys 

• Plan för arbetet 
med fördjupad 
förstudie

• Åtgärder

Act Plan

DoCheck

•Fördjupad 
litteraturstudie

•Enkät

•Sammanställning

•Analys 

•Plan för arbetet•Diskussion

•Slutsatser

Act Plan

DoCheck
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Fig 3:2, Plan för genomförande 

 

3.6.1.2 Do 

Jag ställer en generell fråga i mitt nätverk om frekvent använda modeller 

och rekommenderade modeller. De frågor som ställdes var: ”Vilka 

modeller brukar du använda?” samt ”Är det några fler modeller du 

tycker verkar bra?” Frågorna ställdes till Göran Samuelsson på 

Mittuniversitetet, Björn Skog konsult inom e-arkiv och Katarina Ekelöf, 

då chef över dokumentation på PostNord. 

I syfte att identifiera lämpliga modeller för analys utförs en fördjupad 

litteraturstudie. Denna har fokus på artiklar som visar på verktyg som 

används som stöd för en strategisk informationshantering.  

Litteratur- och artikelsök sker genom sökning i MIUNs biblioteksdatabas 

på sökord som: ”Records Management”, ”Maturity 

Model”, ”Information Management” och ”Information Governance”.  

Sökningarna begränsas utifrån utfall avseende vilket språk de är skrivna 

på, texter på andra språk än svenska, engelska och tyska utgår då jag då 

inte kan tolka dem på en tillräcklig nivå på egen hand. Artiklar vars 

rubrik och abstract indikerar ett fokus på strategisk styrning av 

informationskvalitet väljs ut för vidare analys. 
 

En enkät sänds ut till 80 anmälda till FAI:s temadag om e-arkiv med 

syftet både att samla in uppgifter till de workshops som skulle 

genomföras och få in kontaktuppgifter till denna studie. Då det fanns 

begränsad tid att genomföra enkätundersökningen avgränsades 

ambitionen till att testa enkätfrågor samt att få in underlag i form av 

kontaktuppgifter till personer som var knutna till organisationer som 

arbetar med att höja kvaliteten i informationshanteringen med stöd av 

standarder och/eller mognadsmodeller. Det tänkta användandet av 

dessa uppgifter ändrades efter analysen av resultatet från. De frågor 

som sändes ut till de anmälda som rörde strategisk 

informationshantering var följande:  

 
• ”Arbetar den organisation du arbetar med strategiskt med frågor kring 

informationshantering och/eller arkivfrågor?”,  

• ”Om den organisation där du arbetar bedriver ett strategiskt arbete med 

informationshantering och eller arkivfrågor, vilken typ av stöd använder man? 

– ISO-standard, nämligen: 2700, 30 300, 15489, OAIS, annat, nämligen…, 
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Mognadsmodell: GARP, Adequate Records Management, Checklista från 

TRAC, annan – nämligen… ” 

3.6.1.3 Check 

Utfallet från pilotenkäten analyseras.  

Resultat från enkäten sammanställs utifrån vilka standarder som uppges 

användas vid de olika organisationerna.  

Metodens resultat analyseras. Resultatet kan inte svara på 

forskningsfrågan med både reabilitet och validitet. Dessutom är det 

tveksamt om det är etiskt gångbart att använda sig av enkätens resultat.  

3.6.1.4 Act, Justering av metod 

En analys av bakomliggande orsaker till avvikelser utförs med stöd av 

ledningsverktyget ”fem varför”, se vidare under ”resultat”. 
 

3.6.2 Iteration 2: Litteraturstudie och analys  

3.6.2.1 Plan 

I syfte att identifiera standarder och modeller som stöttar hantering av 

verksamhetsinformation på ett strategiskt plan och gör detta utifrån 

värderingar och principer från kvalitetsområdet planeras en utökad 

litteraturstudie.   
 

Metod för analys samt kriterier identifieras, liksom avgränsningar och 

visst utökande. I syfte att kunna besvara frågan om vilka standarder och 

modeller som är mest frekvent använda ska enkätresultaten jämföras 

med antal omnämnande av de olika standarderna i enkäten och 

modellerna i den identifierade litteraturen. Detta innebär att svaret kan 

komma att omfatta modeller inom såväl kvalitetsledning som IG och 

BPM. I syfte att besvara frågan om vilka utmaningarna och 

framgångsfaktorerna är ska jag notera de utmaningar och 

framgångsfaktorer författarna uttrycker inom respektive område. I syfte 

att besvara frågan om vilket stöd modellen ger ska gemensamma 

värderingar från kvalitetsledningsområdet noteras.  Även de tidigare 

identifierade modellerna inom informations-hanteringsdomänerna samt 

Business Process Management ska analyseras avseende förekomst av 

identifierade värderingar från kvalitets-ledningsområdet. I syfte att 

skapa en avgränsning ska enbart de mest frekvent omnämnda 

modellerna analyseras. I de fall värderingar eller principer inte är 
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gemensam med kvalitetsområdet men knyter an till en utmaning eller 

framgångsfaktor inom BPM eller IG ska dessa noteras. Värderingarna 

ska därefter kopplas till utmaningar och framgångsfaktorer.  
 

Då den inledande enkätundersökningen indikerade att urvalet 

respondenter inte kunde ge svar på forskningsfrågorna med såväl 

reabilitet som validitet utgick aktiviteten att utföra fördjupade intervjuer 

med dessa respondenter.  
 

3.6.2.2 Do 

En ny fördjupad litteraturstudie utförs med syfte att identifiera 

förbättrade kriterier för att avgöra om de valda standarderna och 

modellerna är relevanta ur ett kvalitetsledningsperspektiv och för att 

kunna avgöra om modellerna ger stöd i att hantera de utmaningar som 

föreligger. För underlag avseende kvalitetsområdet används främst 

kurslitteraturen, vetenskapliga artiklar och tidigare godkända 

examensarbeten inom området.  
 

Ny litteratursökning utförs i MIUNs databaser främst med fokus 

på ”Information Governance” och kombinationer på värderingar och 

verktyg identifierade från kvalitetsområdet, som ”assessment 

model”, ”excellence model” m.fl.  
 

Sökningarna begränsas utifrån utfall avseende vilket språk de är skrivna 

på, texter på andra språk än svenska, engelska, tyska och spanska utgår 

då jag då inte kan tolka dem på egen hand. Artiklar vars rubrik och 

abstract indikerar ett fokus på strategisk styrning av informationskvalitet 

och /eller kvalitetsarbete väljs ut för vidare analys. Sökningarna 

avgränsas också till sådana artiklar som är ”peer-reviewed” samt av 

bekvämlighetsskäl till sådana som är möjliga att ladda ner i fulltext. 

Artiklar och modeller analyseras i enlighet med vad som anges 

under ”Plan”.  

3.6.2.3 Check 

Genomgång från resultat från iteration 2,  
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3.6.2.4 Act 

Beslut om att gå vidare till sammanställning av resultat eller justera 

metod.  
 

3.6.3 Iteration 3, sammanställning och kvalitetssäkring 

3.6.3.1 Plan 

Plan för slutlig sammanställning, kvalitetssäkring och presentation av 

resultat 

3.6.3.2 Do 

Genomför slutlig sammanställning och ta fram presentation av resultat.  

3.6.3.3 Check 

Studien presenterades vid seminarium den 29 Maj 2017. Ett flertal förslag 

till förbättringar framfördes från opponenter och andra.  

3.6.3.4 Act 

En snabb analys av vad förbättringsförslagen kunde bidra med 

utfördes.  
 

3.6.4 Iteration 4, komplettering och slutlig sammanställning 

En ytterligare iteration utfördes för att ta hand om de 

förbättringsförslag som framfördes.  

3.6.4.1 Plan 

Åtgärder för att öka läsbarheten planerades (se över rubriksättning, 

sidbrytningar vid nya avsnitt, annan numrering på tabeller och 

illustrationer, lägga till introducerande text till den teori som rör 

verksamhetsinformation, förenkla tillgången till empiriavsnittet). 

Åtgärder för att höja kravuppfyllnaden avseende de formella kraven 

planerades. Åtgärder för att öka validiteten genom att komplettera 

litteraturanalysen med intervjuer med verksamma inom området 

planerades. Presentation av enkätens resultat bör vägas mot etiska 

riktlinjer. Analys och diskussionsavsnitt planeras utökas.  

3.6.4.2 Do  

Planerade åtgärder utförs.  
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3.7 Faktorer av vikt för tolkning av studiens resultat 

3.7.1 Författarens samt respondenternas förförståelse 

Jag har utbildning i arkiv- och informationshantering samt olika 

påbyggnadsutbildningar inom bland annat processutveckling, 

kommunikation och verksamhetsutveckling. Jag har arbetat med frågor 

kring informationshantering och verksamhetsutveckling i över femton 

år. Jag har  också praktisk erfarenhet från att ta fram och testa 

mognadsmodeller i syfte att stötta strategiskt arbete med 

informationshantering inom organisationer. Mot bakgrund av detta är 

det relativt sannolikt att jag till stor del använder min förförståelse både 

när jag läser studier i dessa ämnen och när jag utför intervjuer och att 

denna förförståelse sannolikt påverkar min tolkning av det jag läser och 

det jag hör.  
 

De personer som fick enkäten var alla aktiva inom arkiv och 

informationshantering och de personer jag valt som respondenter har 

alla djup erfarenhet av hantering av verksamhetsinformation. Vi har 

också diskuterat olika aspekter av dessa frågor vid ett flertal tillfällen 

under de senaste åren. Per Johansson arbetar på Katrineholms kommun 

och är där bland annat sedan flera år involverad i ett projekt kring 

långtidsarkivering som bland andra jag och min kollega Björn Skog varit 

delaktiga i. Tillsammans har vi bland annat arbetat med att utföra 

mognadsanalyser och GAP-analyser inom organisationen och Per har 

senare använt dessa för att prioritera och planera åtgärder i syfte att nå 

den mognadsnivå som ses som önskvärd. Björn Skog har arbetat med e-

arkivfrågor, både vad gäller tekniska lösningar och metoder, sedan 

början av 2000-talet och tillsammans med mig också arbetat med 

mognadsmodeller för att stötta arbete med strategisk 

informationshantering. Per-Thomas Lindberg är konsult inom s.k. ECM, 

Electronic Content Management, och har en mycket djup förståelse för 

såväl verksamhetens behov som på vilka sätt olika tekniska lösningar 

kan uppfylla dessa behov. Göran Samuelsson är universitetslektor på 

Avdelningen för informationssystem och -teknologi vid 

Mittuniversitetet och forskar bland annat om informationshantering och 

förvaltning.  
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3.7.2 Reabilitet och validitet 

Observationer i vetenskapliga sammanhang ska uppfylla krav på 

reabilitet och validitet. Med reabilitet, dvs. pålitlighet, menas t.ex. att 

samma observation ska gå att genomföra vid flera tillfällen och av andra. 

Men validitet menas att observationen är giltig, att den visar världen som 

den är (se b.la Hartman 2004).  
 

Metoden i studien har justerats flera gånger då resultatet bedömts ha allt 

för låg reabilitet och /eller validitet. Reabiliteten i den inledande 

litteraturstudien var hög. En sökning med samma avgränsningar skulle 

ge samma resultat om inget ändrats i det systemstöd som används. 

Validiteten i den inledande litteraturstudien var inte särskilt hög. Utan 

ytterligare avgränsningar/preciseringar av studiens område kunde inte 

resultatet säga något om något. Reabiliteten var sannolikt relativt hög 

avseende enkätundersökningen. Utifrån respondenternas kunskap och 

kännedom om frågornas hantering inom respektive organisation var det 

sannolikt de svar de skulle ge om de fick frågorna igen i närtid och inte 

hade fått ökad kunskap i frågorna innan dess.  
 

Validiteten var sannolikt inte särskilt hög vad gäller 

enkätundersökningen. Flera av respondenterna gav svar som indikerade 

att de inte hade tillräcklig kunskap om standarderna, de kunde t.ex. 

markera att de följer LIS men inte  ISO 27000, vilket är samma sak, eller 

uttrycka att de inte hade insyn i frågornas hantering inom respektive 

organisation.   
 

Reabiliteten i den kompletterande litteraturstudien är hög vad gäller 

litteratursökningarna. En sökning med samma avgränsningar skulle ge 

samma resultat om inget ändrats i det systemstöd som används. 

Validiteten i den kompletterande litteraturstudien är högre än den 

inledande litteraturstudien, men då domänerna till så liten utsträckning 

är klart definierade är det svårt att uttala sig om ifall att sökningarna 

borde kompletterats med ytterligare sökkriterier som jag ännu inte hade 

kunskap om. Validiteten i analysen av de värderingar och teman som 

angavs i litteraturen är tveksam. Vissa modeller anger ”värderingar”, 

andra ”kriterier för uppfyllnad” osv., vilket gör analysen till stor del 

beroende av min förmåga att tolka och generalisera modellernas innehåll.  
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Validiteten i intervjuerna är högre än validiteten var i 

enkätundersökningen. Respondenterna har djup kunskap inom området 

och har arbetat med olika aspekter av strategisk styrning av 

verksamhetsinformation och utmaningarna inom området under flera år. 

Redogörelserna av intervjuerna är inte fullständiga – jag har enbart tagit 

med uppgifter som är direkt kopplade till forskningsfrågorna.   
 

3.7.3 Kommersiella intressen 

Det förekommer inga särskilda kommersiella intressen i samband med 

denna studies utförande eller tänkta användande. Studiens författare har 

varit verksam inom föreningen FAI samt anställd på ett konsultbolag 

under den tid studien författats. De enkäter som sändes ut sändes till 

deltagare till ett nätverksmöte inom FAI och svaren användes även för 

att förbereda workshopupplägg. Inga typer av ersättningar har utgått till 

FAI eller till studiens författare. De som är respondenter för intervjuerna 

har samtliga på olika sätt deltagit i projekt som studiens författare 

deltagit i inom ramen för sitt nuvarande och/eller tidigare arbete i 

konsultverksamhet inom Knowit och/eller ES Solutions. Ingen ersättning 

eller andra krav förekommer mellan Knowit, ES-Solutions, Katrineholms 

Kommun och författaren med anledning av denna studies framtagande. 

Författaren har arbetat med studien under sin fritid.  
 

3.7.4 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets rapportserie ingår skriften ”God forskningssed” från 

2011. Författarna till skriften konstaterar att de krav på uppförande som 

ställs på en forskare idag är kopplade till forskarrollen som den uppfattas 

idag och ligger inbyggda i forskningsprocessen. Samtidigt har kraven 

förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar. 

Författarna skriver att mycket av det som sägs i rapporten kan 

sammanfattas i följande allmänna regler:  
 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 
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8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 13) 

 

I denna studie har jag strävat efter att tala sanning om min forskning. Jag 

har medvetet granskat och redovisat utgångspunkter för mina studier, 

samt öppet redovisat metoder och resultat. Jag har även redovisat 

kommersiella intressen och andra bindningar. Jag har inte stulit 

forskningsresultat från andra utan strävat efter att öppet redovisa såväl 

primära som sekundära källor. Jag har gjort mitt bästa för att hålla god 

ordning i min forskning, strävat efter att bedriva min forskning utan att 

skada människor, djur eller miljö. Jag har även gjort mitt bästa för att 

vara rättvis i min bedömning av andras forskning.  
 

En etisk aspekt som är värd att nämna är att jag använt resultat från en 

enkät där deltagarna inte informerats om sitt medverkande. 

Resonemanget kring detta utvecklas i diskussionsavsnittet. Inga känsliga 

uppgifter från enkäten har använts och heller inga personuppgifter.  

 

Från de genomförda intervjuerna väljer jag att enbart dokumentera det 

som rör studiens grundläggande frågeställningar, detta för att minska 

risken för att sprida information som kan uppfattas som känslig.  
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4 Resultat 

4.1 Iteration 1 

4.1.1 Fördjupad litteraturstudie  

En fördjupad litteraturstudie genomfördes för att identifiera artiklar med 

fokus på verktyg som används som stöd för strategisk 

informationshantering. Litteratur- och artikelsök skedde genom 

sökningar i MIUNs biblioteksdatabas. I syfte att finna fler relevanta 

sökord ställde jag också en fråga i mitt nätverk om frekvent använda 

modeller. För en mer utförlig beskrivning, se metodavsnittet, för resultat, 

se bilaga 1, Resultat.  
 

I bilagan presenteras följande resultat:  

4.1.1.1 Sammanställning av sökresultat, antal träffar vid sökning 

4.1.1.2 Sammanställning av urval efter avgränsning 

4.1.1.3 Litteraturstudie, resultat efter förfrågan i nätverk: 

4.1.1.4 Sammanställning av i litteraturstudien identifierade modeller och standarder.  

 

4.1.2 Resultat från enkätsvar 

4.2 Iteration 2 

Resultatet från iteration 1 gav ett otillräckligt underlag, varför en ny 

litteraturstudie genomfördes med något ändrade sökparametrar, se 

metodavsnittet. Enkätresultatet jämfördes med antal omnämnanden av 

standarder/modeller i litteraturen. Utmaningar noterades.  

Gemensamma värderingar från kvalitetsledningsområdet liksom de 

närliggande områdena BPM och IG noterades och värderingarna 

kopplades till utmaningar och framgångsfaktorer.  

 

Som tidigare nämnts utgick aktiviteten att utföra fördjupade intervjuer 

med respondenterna från FAI-temadagen. För en mer omfattande 

beskrivning, se metodavsnittet, resultat, se Bilaga 1, resultat. 
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4.2.1 Resultat från fördjupad litteraturstudie 

4.2.1.1 Sammanställning av sökresultat 

4.2.1.2 Sammanställning av resultat, urval av artiklar efter avgränsning 

4.2.1.3 Sammanställning av i artiklarna identifierade utmaningar. 

 

Identifierade utmaningar i ”Exploring quality challgenges and 

validity of excellence models” (Eriksson, o.a., 2016) 
 

Identifierade utmaningar i “Paradigm shifts in recordkeeping 

responsibilities” (Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 2012)  
 

Identifierade utmaningar i ”Information governance – beyond the 

buzz” (Hagman, 2013) 
 

Identifierade utmaningar i ”ECM Maturity Model version 2.0” 

(Pelz-Sharpe, o.a., 2010) 

4.2.1.4 Resultat, framgångsfaktorer 

 

Sammanställning av framgångsfaktorer omnämnda i “Paradigm shifts 

in recordkeeping responsibilities” (Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 

2012) 
 

Identifierade framgångsfaktorer i ”Information governance – beyond 

the buzz” (Hagman, 2013) 

 

Identifierade framgångsfaktorer i ”ECM Maturity Model version 

2.0” (Pelz-Sharpe, o.a., 2010) 

4.2.1.5 Sammanställning av grundläggande principer och värderingar inom 

kvalitetsområdet, den s.k. ”Hörnstensmodellen” 

4.2.1.6 Sammanställning av grundläggande principer och värderingar från vanligt 

förekommande kvalitetsprismodeller 

 

Värderingar i SIQs modell 

Värderingar enligt EFQM  
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Principer för kvalitetsledning enligt ISO 9001  

Principer för kvalitetsledning enligt MBQNA 

Förslag till generalisering av principer i kvalitetsprismodeller (Eriksson, 

o.a., 2016) 

4.2.1.7 Sammanställning av områden för analys av BPM-modeller (Van Looy, de 

Backer, & Poels, A conceptual framework and classification of 

capability areas for business maturity, 2014) 

4.2.1.8 Sammanställning av  principer för hantering av verksamhetsinformation enligt 

SS-ISO 15489-1: 2016 samt SS-ISO 14721 

4.2.1.9 Sammanställning av principer enligt ARMAS modell  GARP (ARMA, ua) 

4.2.1.10 Sammanställning av principer enligt EDRMs modell IGRM 

4.2.1.11 Sammanställning av principer enligt ECM 3 

4.2.1.12 Sammanställning av principer för ett ledningssystem för 

verksamhetsinformation,  enligt SS-ISO 30300:2011  ss4f. 

4.3 Iteration 3, 

4.3.1 Sammanställning av resultat från presentation vid seminarium 29 Maj 

4.4 Iteration 4, kompletterande intervjuer 

4.4.1 Sammanställning, resultat från intervjuer 

4.4.1.1 Intervju Per Johansson, Katrineholms Kommun 

4.4.1.2 Intervju Per-Thomas Lindberg Knowit Karlstad AB 

4.4.1.3 Intervju Göran Samuelsson, MIUN 

4.4.1.4 Intervju, Björn Skog, ES Solutions 
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5 Analys  

5.1 Iteration 1 

5.1.1 Fördjupad litteraturstudie 

Den inledande litteraturstudien hade främst fokus på att identifiera 

modeller som underlag till enkäten. Resultatet är därför främst det urval 

av modeller och standarder som efterfrågas i den enkät som sändes ut. 

Urvalets resultat på analysen hanteras under ”analys av metodens 

resultat”. 
 

5.1.2 Enkätens resultat 

11 organisationer uppgavs använda ISO SS EN 14721, OAIS. Det är den 

standard som är mest känd för att stötta arbete med e-arkiv. Att flera av 

de organisationer som väljer att anmäla sig till en temadag för e-arkiv 

använder denna standard är väntat. Jag valde pga tidsbrist att inte be om 

godkännande för att använda resultat från undersökningen för studien, 

av den anledningen har jag valt att enbart använda uppgifter om 

använda standarder. Urvalets resultat på analysen hanteras 

under ”analys av metodens resultat” nedan.  
 

• 9 organisationer uppgavs använda LIS. 1 organisation uppgavs använda ISO 

SS EN 27001. LIS och ISO SS EN 27001 avser samma standard.   

• 3 organisationer uppgavs använda ISO SS EN 15489 

• 2 organisationer uppgavs använda GARP 

• 2 organisationer uppgavs använda PAIMAS 

• 2 organisationer uppgavs använda MoReq 

• 1 organisation uppgavs använda ISO SS EN 9001:4.2.3 och 9001:4.2.4 

• 1 organisation uppgavs använda ISO SS EN 14001:4.4.5 och ISO SS EN 

14001:4.5. 

 

5.1.3 Metodens resultat: 

Det gick inte att dra några slutsatser från litteraturstudien. Enkätens 

resultat upplevde jag heller inte att jag kunde använda, i vart fall inte 

som enda källa, eftersom jag inte frågat respondenterna om 

godkännande och eftersom svaren inte gav intryck av att vara 

tillförlitliga. Om en respondent t.ex. anger att organisationen använder 

LIS men inte samtidigt väljer ISO 27000 som avser samma standard, 

indikerar detta att respondenten inte har tillräckligt djup kännedom om 

standarderna för att ge ett svar som är representativt för mer än just sin 
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egen expertdomän. Svaren indikerade också på ytterligare sätt att 

respondenterna hade kunskap om standarder inom sin egna domän men 

låg kännedom om närliggande domäners arbete.   

 

Orsaken till det dåliga resultatet analyserades med hjälp av 

ledningsverktyget ”Fem varför”, en metod som stöttar rotorsaksanalys.  

 
Fig. 5:1 Fem varför på varför enkätresultatet blev så dåligt.  

5.2 Iteration 2-4 

5.2.1 Fördjupad litteraturstudie, analys – vilka är de främst omnämnda 

standarderna och modellerna? 

Resultatet från litteratursökningen och fråga i eget nätverk visar flest 

omnämnanden för en specifik metadatastandard, ISO 23081, därefter lika 

fördelning mellan kraven på Dokumentation av 

verksamhetsinformation ISO 15489 och Ledningssystem för 

verksamhetsinformation ISO 30300 och efter det lika fördelning på tre 

omnämnanden vardera för Ledningssystem för informationssäkerhet 

ISO 27001 och kvalitetsprismodellen EFQM. 
 

Resultatet från litteratursökning, fråga i eget nätverk och enkät visar flest 

omnämnanden för standarden OAIS, dvs ISO 14721, därefter standarden 

för dokumentation av verksamhetsinformation ISO 15489, en specifik 
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metadatastandard, ISO 23081, PAIMAS, ISO 29651 en standard för 

anslutning till OAIS och slutligen ISO 30300, Ledningssystem för 

verksamhetsinformation.  
 

 

 
Tabell 3, Resultatet från litteratursökningen 

och fråga i eget nätverk  

Tabell 4, Resultatet från litteratursökning, fråga i 

eget nätverk och enkät. 
Tabell 5:1, Resultat från litteratursökning i iteration 2 

 

5.2.2 Analys - Vilka utmaningar ser man och i vilken mån är utmaningarna 

gemensamma?  

Sammanställningen nedan visar en jämförelse mellan de utmaningar 

som identifieras i den studie Eriksson o.e (Eriksson, o.a., 2016) utförde 

(grönt), de utmaningar som uttrycktes i de analyserade studierna inom 

IG-området (ljust blått) och de utmaningar som uttrycktes i de 

genomförda intervjuerna (orange).  

 

Få utmaningar inom kvalitetsområdet uttrycks som utmaningar i de 

analyserade studierna inom IG där istället behoven av att öka samarbete 

och förståelse mellan olika funktioner samt att balansera krav och behov 

mellan olika intressenter framställdes som de mest angelägna 

utmaningarna. Flera av respondenterna uttryckte behov av 

förändringsledning och av att få ledning och nyckelpersoner engagerade 

och drivande i frågorna. De utmaningar som ansågs gemensamma för 

kvalitetsområdet och IG var främst att förstå intressenter/stakeholders 

samt att kunna balansera kraven mellan dessa. I relation till teorin är 

detta främst relaterat till de inre kunderna och att kunna hantera dessa 

kunders behov.  
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Utmaning Kvalitet IG litt. IG int. 

Överföra ägarskapet för kvalitet till ledningen 1 0 1 

Göra organisationen agil  1 0 0 

Göra kvalitet till en strategisk angelägenhet för ägarna 1 0 0 

Utveckla en kultur av förbättring 1 0 0 

Leda förändring 1 0 1 

Bygga stabila OCH anpassningsbara processer 1 0 0 

Förstå intressenter/stakeholders behov och förväntningar 1 1 1 

Involvera kunder i förbättringsarbete 1 0 0 

Öka effektiviteten 1 0 0 

Bygga långsiktiga relationer med kunderna 1 0 0 

Balansera krav och behov mellan olika intressenter/stakeholders 1 1 1 

Öka samarbete och förståelse mellan olika funktioner 0 1 1 
Tabell 5:2, Sammanställning av vilka utmaningar som identifieras inom kvalitetsområdet (utifrån 

Eriksson m.fl) jämfört med de som identifierats inom IG i denna studie.  

 

I de olika mognadsmodellerna för IG uttrycks stöd för att kunna hantera 

de utmaningar man ser inom kvalitetsledningsområdet (med undantag 

för de utmaningar som specifikt rör kvalitet), något som syns i de 

sammanställningar av värderingar förekommande hörnstensmodell 

resp kvalitetsprismodell och IG  i tabell 5:7 och 5:8 nedan. 

 

5.2.3 Analys – i vilken mån är hörnstensmodellens värderingar gemensamma 

med BPM?  

En jämförelse mellan hörnstensmodellen och de mognadsmodeller för 

BPM som Van Loy et al (Van Looy, De Backer, Poels, & Snoeck, 2013) 

diskuterar visar att Van Loys kategorier ”Intermediate BPM” och BPO 

omfattar ett stort antal av hörnstensmodellens värderingar. 

Värderingarna ”skapa förutsättningar för delaktighet” och ”engagerat 

ledarskap” täcks inte av kategorin BPM. Ledarskap och delaktighet är 

grundläggande värderingar inom kvalitetsledningsområdet, som 

tidigare nämnts i teorikapitlet mm. Bland annat finns mycket som 

indikerar att de flesta företag som lyckats med förbättringssatsningarna 

haft just engagerade och drivna ledare (se t.ex Sörqvist 2004) och ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007) 

att medarbetare ska kunna vara delaktiga och påverka beslut mm.  

 

Namn BPM Intermidiate BPM  BPO 

Arbeta med 
processer 

BP design,  

BP analysis,  

BP design,  

BP analysis,  

BP design,  

BP analysis,  



52 
 

BP implemantation and 
enactment, 

BP measurement and 
control,  

BP evaluation,  

BP improvement, 

Strategy and KPIs,  

External relationships and 
SLAs,  

Roles and responsibilities,  

Skills and training,  

Daily management 

BP implemantation and 
enactment,  

BP measurement and 
control,  

BP evaluation,  

BP improvement,  

Strategy and KPIs,  

External relationships and 
SLAs,  

Roles and responsibilities,  

Skills and training,  

Daily management 

BP implemantation and 
enactment, 

BP measurement and 
control,  

BP evaluation,  

BP improvement,  

Strategy and KPIs,  

External relationships and 
SLAs,  

Roles and responsibilities, 

Skills and training,  

Daily management 

Basera beslut på 
fakta 

BP evaluation,  

BP improvement 

BP evaluation,  

BP improvement 

BP evaluation,  

BP improvement 

Arbeta ständigt 
med 
förbättringar 

BP evaluation,  

BP improvement, Strategy 
and KPIs 

BP evaluation,  

BP improvement,  

Strategy and KPIs 

BP evaluation,  

BP improvement, Strategy 
and KPIs 

Sätt kunderna i 
centrum 

External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet  

Values, 

Attitudes and behaviours,  

Apprasials and rewards 

Values, 

Attitudes and behaviours,  

Apprasials and rewards 

Engagerat 
ledarskap  

Top management 
commitment 

Top management 
commitment 

Tabell 5:3, En jämförelse mellan hörnstensmodellen och mognadsmodeller för BPM 

 

5.2.4 Analys – I vilken mån är kvalitetsprismodellernas teman gemensamma med 

BPM?  

 

En jämförelse mellan identifierade teman i kvalitetsprismodeller och de 

BPM mognadsmodeller som Van Loy et al (Van Looy, De Backer, Poels, 

& Snoeck, 2013) diskuterar visar att Van Loys kategorier ”Intermediate 

BPM” och BPO omfattar ett stort antal av kvalitetsprismodellernas 

principer.  

 

Värderingarna ”Agilitet”, ”Hållbarhet” och ”Framtidsperspektiv” 

omfattas dock inte, systemperspektiv saknas i såväl BPM 

som ”Intermediate BPM” och BPM omfattar inte ”Ledarskap”. 

Key themes BPM Intermediate BPM BPO 
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Tabell 5:4,  Jämförelse mellan identifierade teman i kvalitetsprismodeller i enlighet med studien 

från Eriksson m.fl. i relation till konceptuellt ramverk och klassificering av olika 

kompetensområden för att mäta mognadsgrad avseende verksamhetsprocesserna (Van Looy et al, 

s.191, 2014) 

 

5.2.5 Analys – I vilken mån förekommer hörnstensmodellens värderingar i 

standarder inom arkiv- och dokumenthantering? 

 

En jämförelse mellan standarden ISO 15489 (SIS, 2016) för hantering av 

verksamhetsinformation samt standarden ISO 14721 (SIS, 2012) för 

långtidsbevarande av data och hörnstensmodellen visar på få 

gemensamma värderingar. Standarden ISO 15489 hänvisar till ISO 30300, 

Ledningssystem för verksamhetsinformation för frågor kring ansvar, 

roller och ledarskap. Standarden 14721 (SIS, 2012) är uppbyggd som en 

referensmodell och redogör inte för principer eller värderingar.  

 

Namn ISO 15489 ISO 14721 

 

Leadership  
Top management 
commitment 

Top management 
commitment 

Customers 
External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

People Skills and training 

Skills and training 

Values,  

Attitudes and behaviours, 
Appraisals and rewards, 
Top management 
commitment 

Skills and training,  

Values,  

Attitudes and behaviours, 
Appraisals and rewards,  

Top management 
commitment 

Improve and 
Innovate 

BP evaluation, BP 
improvement, Strategy and 
KPIs 

BP evaluation, BP 
improvement, Strategy and 
KPIs 

BP evaluation, BP 
improvement, Strategy and 
KPIs 

Agility    

Management by 
facts 

BP evaluation 

BP improvement 

BP evaluation 

BP improvement 

BP evaluation 

BP improvement 

System approach 
and perspective   

Organisation chart, 
Governance bodies 

Results BP evaluation BP evaluation BP evaluation 

Relationship with 
suppliers and 
partners 

External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

External relationships and 
SLAs 

Sustainability    

Future 
perspective    
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Arbeta med 
processer Hänvisar till 30300 - 

Basera beslut på 
fakta 

Modellen är avsedd att möjliggöra 
”informed decision-making” - 

Arbeta ständigt 
med 
förbättringar  - 

Sätt kunderna i 
centrum  

Den tilltänkta målgruppen står 
i centrum för modellen 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Modellen är avsedd att möjliggöra ”the 
formation of business, personal and 
cultural identity” - 

Engagerat 
ledarskap Hänvisar till 30300 för roller och ansvar - 

Tabell 5:5, Jämförelse, värderingar från hörnstensmodellen och standarder för 

verksamhetsinformation respektive långtidsbevarande 

 

5.2.6 Analys – I vilken mån förekommer kvalitetsprismodellernas teman inom 

standarder för arkiv- och dokumenthantering? 

 

En jämförelse mellan standarden ISO 15489 (SIS, 2016) för hantering av 

verksamhetsinformation samt standarden ISO 14721 (SIS, 2012) för 

långtidsbevarande av data och principer i kvalitetsprismodeller 

indikerar för ISO 15489 att jämförelsen ligger på fel nivå, då standarden 

hänvisar till ISO 30300, Ledningssystem för verksamhetsinformation för 

frågor om övergripande ledning och styrning. Standarden 14721 är 

uppbyggd som en referensmodell och redogör inte för principer eller 

värderingar.  

Key themes ISO 15489 ISO 14721 

 

 

Leadership 
Hänvisning till 30300 för roller och 
ansvar - 

Customers  
Den tilltänkta målgruppen, 
står i centrum för modellen 

People 

Modellen är avsedd att möjliggöra ”the 
formation of business, personal and 
cultural identity” - 

Improve and Innovate  - 

Agility  - 

Management by facts 
Modellen är avsedd att möjliggöra 
”informed decision-making” 

Uppföljning av funktioner är 
viktig 
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Tabell 5:6, En jämförelse mellan teman i kvalitetsprismodeller och innehåll i ISO 15489 resp. 

ISO 14721 

 

5.2.7 Analys – en jämförelse av innehåll och värderingar enligt 

hörnstensmodellen och ledningssystem/ modeller för IG 

 

En jämförelse mellan värderingar enligt hörnstensmodellen och 

modeller för IG, här inkluderande visar att de olika modellerna för IG i 

hög grad omfattar kvalitetsområdets värderingar. Enbart ”skapa 

förutsättningar för delaktighet” saknar matchning. 
 

Namn IGRM ECM3 ISO 30300 ISO 27000 

Arbeta med 
processer Ja Ja Ja 

Ja, processer relevanta 
för informationssäkerhet 

Basera beslut på 
fakta  

Att processerna har 
tillgång till rätt 
information i rätt tid 
är grundläggande 
för modellen. 
Former och regler 
för att 
informationen 
efterfrågas omfattas 
inte i modellen.  

Utvärdering av prestanda 
etc. för 
informationssäkerheten 

Arbeta ständigt 
med 
förbättringar 

Ständiga 
förbättringar 

"Ständiga 
förbättringar" nämn 
s inte i modellen, 
men modellen utgår 
från att behov 
identifieras och att 
processernas behov 
av information och 
IT-stöd anpassas och 
förbättras för att nå 
de högre 
mognadsnivåerna 

Ständiga 
förbättringar 

Ja, inom ramen för 
informationssäkerhetsom
rådet 

System approach and 
perspective 

Ja, främst i samverkan med ISO 30300, 
som den refererar till - 

Results 

Modellen är avsedd att möjliggöra 
”reduction of costs through greater 
business effiency” - 

Relationship with suppliers and 
partners  - 

Sustainability  - 

Future perspective Ja Ja 
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Sätt kunderna i 
centrum 

Fokus på 
”stakeholders” 

Fokus på 
”stakeholders” 

Omvärld, 
intressenter och 
behov, affärsnytta 

Kunder/intressenter 
relevanta för 
informationssäkerhetsom
rådet 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet    

 

Engagerat 
ledarskap 

Ledningens 
engagemang är 
utmärkande för 
att nå högsta 
mognadsnivå, 
men modellen 
utgår inte från 
att detta finns 
från början 

Ledningens 
engagemang är 
utmärkande för att 
nå högsta 
mognadsnivå, men 
modellen utgår inte 
från att detta finns 
från början 

Ledarskapet en 
förutsättning för 
framgångsrikt 
införande av LVI 

Högsta ledningen ska 
tydligt visa ledarskap och 
åtagande i fråga om 
ledningssystemet för 
informationssäkerhet 

Tabell 5:7 Jämförelse mellan värderingar i hörnstensmodellen och innehåll i modeller för IG  

 

5.2.8 Analys – en jämförelse av innehåll i kvalitetsprismodeller enligt Eriksson 

m.fl. och ledningssystem/modeller för IG 

 

En jämförelse mellan värderingar förekommande i kvalitetsprismodeller 

och modeller för IG visar att värderingarna från kvalitetsprismodellerna 

i hög grad förekommer inom IG. Agilitet, relationer med leverantörer 

och hållbarhet faller dock utanför.  

Key themes IGRM ECM 3 ISO 30300 ISO 27000 

 

 

Leadership 

Ledningens 
engagemang är 
utmärkande för att nå 
högsta mognadsnivå, 
men modellen utgår 
inte från att detta 
finns från början 

Ledningens 
engagemang är 
utmärkande för att nå 
högsta mognadsnivå, 
men modellen utgår 
inte från att detta finns 
från början 

Ledarskapet en 
förutsättning för 
framgångsrikt 
införande av LVI 

Högsta ledningen 
ska tydligt visa 
ledarskap och 
åtagande i fråga 
om 
ledningssystemet 
för 
informationssäker
het 

Customers 
Fokus på 
”stakeholders” Fokus på ”stakeholders” 

Omvärld, 
intressenter och 
behov, affärsnytta 

Kunder/intressent
er relevanta för 
informations-
säkerhetsområdet 

People     

Improve and 
Innovate Ständiga förbättringar 

modellen utgår från att 
behov identifieras och 
att processernas behov 
av information och IT-
stöd anpassas och 

Ständiga 
förbättringar 

Förbättra, men 
kanske inte 
”innovate” inom 
ramen för 
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Tabell 5:8, Jämförelse mellan identifierade teman i kvalitetsprismodeller i enlighet med studien 

från Eriksson m.fl. i relation till de mest frekvent använda modellerna för IG 

 

5.2.9 Analys - en jämförelse av värderingar gemensamma med hörnstensmodell 

och kvalitetsprismodell för de olika mognadsmodellerna 

 

De modeller som hade flest värderingar gemensamma med 

hörnstensmodellen och kvalitetsprismodellerna var de mer omfattande 

modeller för BPM, dvs de som föll inom det kluster Van Loy et al kallade 

BPO. Också de mindre omfattande modellerna, de som faller 

inom ”intermediate BPM” och BPM omfattar ett flertal av nämnda 

värderingar.  
 

ISO 27000, Ledningssystem för informationssäkerhet, avgränsas till just 

informationssäkerhet. I det fall den ändå räknas har den ett flertal 

gemensamma värderingar med såväl kvalitetsprismodell som 

hörnstensmodell.  
 

förbättras för att nå de 
högre mognadsnivåerna 

informationssäker
hetsområdet 

Agility     

Management 
by facts  

Att processerna har 
tillgång till rätt 
information i rätt tid är 
grundläggande för 
modellen. Former och 
regler för att 
informationen 
efterfrågas omfattas 
inte i modellen.  

Utvärdering av 
prestanda etc. för 
informationssäker
heten 

System 
approach and 
perspective Ja Ja Ja 

 

Ja 

Results 

Kopplar relevanta 
”stakeholders” till mål 
som är relevanta för 
dem   

Utvärdering av 
prestanda, 
övervakning, 
mätning, analys 

Relationship 
with suppliers 
and partners    

 

Sustainability     

Future 
perspective    
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Tabell 5:9, Jämförelse mellan förekommande värderingar från kvalitetsprismodeller och 

hörnstensmodellen i standarder och modeller inom BPM och IG 

 

5.2.10 Sammanställning av innehåll, värderingar enligt hörnstensmodellen och 

identifierade utmaningar inom IG  

 

De utmaningar som nämns av Joseph m.fl (Joseph, Debowski, & 

Goldschmidt, 2012) angående användarvänlighet kan främst föras till 

värderingen ”sätt kunden i centrum”, likaså de behov som lyfts av bland 

andra Joseph, Hagman (Hagman, 2013) och ECM3 (Pelz-Sharpe, o.a., 

2010) om att balansera krav mellan interna kunder/stakeholders och 

skapa intresse hos intressenter/stakeholders. Att skapa samarbete över 

funktionsgränser kan främst föras till ”Skapa förutsättningar för 

delaktighet”.  Ledarskap samt frågan om att olika 

intressenter/stakeholders ska vara med och styra strategiskt för jag till 

värderingen ”Engagerat ledarskap”.  
 

Namn IG 

Arbeta med processer  

Basera beslut på fakta  

Arbeta ständigt med 
förbättringar  

Sätt kunderna i centrum Joseph m.fl,  
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6
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6
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Förekomst av värderingar

Värderingar, kvalitetsprismodell Värderingar, hörnstensmodellen
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• användarvänlighet (interna kunder),  

• behov av att balansera behov av följsamhet i 

relation till juridiska krav etc. (balansera krav 

mellan interna kunder) 

Hagman: 

• balansera olika intressenter/stakeholders (interna 

kunder) 

ECM3: 

• skapa intresse hos intressenter/stakeholders 

Samuelsson: 

• nyttorealisering, att arbeta med att visa nyttan 

 

Skapa förutsättningar för 
delaktighet 

Hagman: 

• Samarbete över funktionsgränser 

Samuelsson 

• Samarbete mellan domäner 

Engagerat ledarskap 

Hagman: 

• Ledarskap 

• De olika intressenterna (stakeholders) ska 

vara med och styra strategiskt 

Skog: 

• Engagemang från ledning och/eller 

nyckelpersoner 

 
Tabell 5:10, Jämförelse mellan identifierade utmaningar inom IG och hörnstensmodellen 

 

5.2.11 Sammanställning/ jämförelse av innehåll, kvalitetsprismodeller enligt 

Eriksson m.fl. och utmaningar i IG 

Ledarskap samt frågan om att olika intressenter/stakeholders ska vara 

med och styra strategiskt för jag till temat ”Engagerat ledarskap”. De 

utmaningar som nämns av Joseph m.fl angående användarvänlighet 

kan främst föras till temat ”kunder” likaså de behov som lyfts av bland 

andra Joseph, Hagman och ECM3 om att balansera krav mellan interna 

kunder/stakeholders och skapa intresse hos intressenter/stakeholders. 

Frågan om att professionalisera IG-roller samt att anta en mer proaktiv 

hållning för jag till temat ”Människor”. Frågan om helhetsperspektiv 

för jag till temat ”Systemperspektiv”.  

Key themes  

 

 

Hagman: 

• Ledarskap 
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Leadership • De olika intressenterna (stakeholders) ska vara med och 

styra strategiskt 

Skog: 

• Engagemang från ledning och/eller nyckelpersoner 

 

Customers 

Joseph m.fl,  

• användarvänlighet (interna kunder),  

• behov av att balansera behov av följsamhet i relation till 

juridiska krav etc. (balansera krav mellan interna kunder) 

Hagman: 

• balansera olika intressenter/stakeholders (interna kunder) 

ECM3: 

• skapa intresse hos intressenter/stakeholders 

Samuelsson: 

• nyttorealisering, att arbeta med att visa nyttan 

 

People 

Joseph: 

• Personer som arbetar med dokumenthantering behöver 

fundera över vad de vill arbeta med (dokument eller 

verksamhetsinformation) samt anta ett kundperspektiv, bli 

mer proaktiva och lära sig mer om tekniskt stöd. 

Hagman:  

• professionalisera IG-roller 

Johansson:  

• Kompetensfrågorna som utmaning, att få tillgång till rätt 

kompetens och kunna organisera denna 

 

Lindberg: 

• Roller 

Improve and 
Innovate  

Agility  

Management by 
facts  

System approach 
and perspective 

Hagman:  

• Helhetsperspektiv och systemperspektiv för IG 

ECM 3:  

• Helhetsperspektiv och systemperspektiv för ECM 

Joseph:  

• Helhetsperspektiv och systemperspektiv för hantering av 

verksamhetsinformation 

Results ECM 3: 



61 
 

Tabell 5:11, En jämförelse mellan identifierade utmaningar inom IG och teman i 

kvalitetsprismodeller.  

 

5.2.12 Vilket stöd ger modellerna i arbetet med IG? 

Syftet med kvalitetsprismodellerna är, som tidigare nämnts, att man 

genom utdelandet av kvalitetspris vill visa upp föredömen, men också 

att skapa en modell för hur ett framgångsrikt 

verksamhetutvecklingsarbete ska bedrivas och ge en modell som stöd för 

självutvärdering i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter i den egna 

verksamheten. (Se Sörqvist 2004 s. 274). För en organisation med intresse 

att försöka få kvalitetspris eller bara utföra en självutvärdering finns stöd 

för utvärdering inom flera av de områden/teman som är relevanta också 

för IG.  
 

ARMAS modell GARP och IGRM ger inte möjlighet till några 

utmärkelser utan är avsedda att användas för självskattning. Enligt t.ex. 

ARMA ska, som tidigare nämnts, den organisation som använder GARP 

göra en sk. GAP-analys för att identifiera vad som skiljer mellan den nivå 

organisationen befinner sig och den man vill nå, utföra riskanalys, 

avgöra om vidare informationsinsamling och analys är nödvändig och 

därefter prioritera och utse ansvariga för att utföra vidare åtgärder inom 

ramen för programmet. (Se GARP, ARMA, The Generally Accepted 

Recordkeeping Principles m.fl., www.arma.org) IGRM är utöver detta 

till stor del en modell för att förtydliga ansvar (Se 

http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-

governance-reference-model/using-the-igrm-model/ 2017-05-08) 
 

De mest centrala utmaningar som nämns i litteraturen för 

kvalitetsledningsområdet är att överföra ägarskap för kvalitet från 

kvalitetsprofessionen till ledningen samt att göra organisationen agil och 

anpassningsbar (se tabell 2:2). 
 

• att identifiera rätt intressenter/stakeholders är en 

förutsättning för affärsnytta 

Relationship with 
suppliers and 
partners  

Sustainability  

Future 
perspective  

http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
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De mest centrala utmaningar som nämns i litteraturen är för 

informationshanteringsområdet att kunna svara på utvecklingen inom 

området, de nya krav kunderna ställer. Dessa utmaningar lyfts främst av 

Pauline Joseph, Shelda Debowski och Peter Goldschmidt: ”Mobile 

knowledge workers can work from anywhere and at any time to achieve 

their required outcomes – and this expansiveness needs to be reflected in 

the records management strategy that is integrated into organisational 

practice”(2012, s.61). Utifrån kvalitetsledningsområdet kan dessa 

utmaningar främst diskuteras utifrån teorier kring kundbegreppet och 

behovstillfredsställelse. Utifrån Herzbergs tvåfaktorteori (se t.ex. Oliver 

s. 144ff., Sörqvist s.152) kan vi tolka detta som att de nya sätten att arbeta 

har förskjutit det som varit motivationsfaktorer till det som nu är 

hygienfaktorer. Detta går också att knyta an till Kanomodellen (se t.ex. 

Bergman &Klefsjö 2007 ss. 333 ff., Sörqvist 2004 ss91ff.) Det som kanske 

inledningsvis varit en attraktiv kvalitet har nu blivit en förväntad, eller 

kanske till och med nödvändig kvalitet. För att kunna möta de interna 

kundernas krav framöver behöver professionen anpassa sig till 

kundernas framtida krav, något Joseph, Debowski och Golschmidt också 

uttrycker i sina slutsatser (se 2012, s.69). 
 

En utmaning inom IG är att program för IG ofta hanteras enbart ur IT-

perspektiv, fast det egentligen behöver vara en fråga för hela 

organisationen. Detta lyfts av Hagman och enligt Hagman själv även av 

Garnter och Kooper (se Hagman 2013, s.230, med vidare hänvisning till 

Gartner 2009 s.3 och Kooper et al 2011 s.196). Lösningen på detta är enligt 

Hagman att få till en kultur där man kan hantera förändringar och 

samarbeta över funktionsgränser, liksom att skapa delaktighet för 

intressenter/stakeholders (se. Hagman, s.228 och s.236 med vidare 

hänvisning till Gartner 2012). Inom kvalitetsområdet diskuteras kulturen 

bland annat utifrån vikten av ledarskap och att ledarna visar på vad som 

är viktigt (se bland andra Sörqvist, 2004, Bergman och Klefsjö 2007) och 

bland annat den s.k. Hawtornestudien visar både på att individens behov 

av att tillhöra en grupp kan vara viktigare än materiella förhållanden och 

att såväl individ som grupp har behov av att ha viss kontroll över sitt 

arbete (se t.ex. Bergman och Klefsjö, s. 377, vidare hänvisning till Mayo, 

1949). Kvalitetsprismodellerna framhäver att ledarskapet är viktigt men 

lyfter fram få konkreta förslag till hur man kan arbeta med frågorna om 

man inte redan från början har ledningens stöd och uppmärksamhet. I 

de mer omfattande BPM-modellerna lyfts de kulturella aspekterna och i 
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IG-modellerna hanteras intressenter/stakeholders för att bygga 

förståelsen hos dessa, som t.ex EDRMs modell, avsedd att påvisa 

beroenden mellan olika intressenter.  

(http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-

governance-reference-model/using-the-igrm-model/ 2017-05-08). 
 

Hörnstensmodellen och kvalitetsprismodellerna saknar naturligtvis stöd 

för de mer detaljerade principerna inom IG, som principer för att hantera 

frågor kring borttagande av information.  
  

http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/using-the-igrm-model/
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6 Slutsats  

6.1 Vad bör en bra modell omfatta?  

För att svara på frågan om vad en lämplig modell för IG bör innehålla 

har jag analyserat vilka utmaningar som framförs för 

kvalitetsledningsområdet och IG och jämfört detta med om de 

identifierade modellerna ger stöd vid dessa utmaningar eller inte.  

 

6.1.1 Vilka modeller använder man idag som stöd?  

För att svara på frågan om vilka standarder och modeller som är 

vanligast har jag dels gjort en litteraturstudie där jag noterat vilka 

standarder och modeller som nämns i studier om strategisk 

informationshantering. I mitt privata nätverk har jag också ställt en fråga 

om vilka standarder som används för strategisk informationshantering. 

En enkät kring vilka av de mest frekvent omnämnda standarderna och 

modellerna sändes ut till 80 personer som arbetar professionellt med 

informationshantering. Av dessa 80 personer svarade 60.  

 

De mest frekvent omnämnda standarderna och modellerna är:  
• OAIS, dvs ISO 14721, en standard för långtidsbevarande av data 

• En standard för dokumentation av verksamhetsinformation ISO 15489,  

• En specifik metadatastandard, ISO 23081,  

• PAIMAS, ISO 29651 en standard för anslutning till OAIS  

• ISO 30300, Ledningssystem för verksamhetsinformation.  

6.1.2 Vilka utmaningar ser man?  

De utmaningar som framförs inom kvalitetsledningsområdet är främst: 
• Att överföra ägarskap för kvalitet från kvalitetsprofessionen till ledningen 

• Att göra organisationen agil 

• Att göra kvalitet till en strategisk angelägenhet för ägarna 

• Att skapa en kultur för förbättringar 

• Att leda och uppnå förändring 

 

De utmaningar som främst framförs inom IG-området är: 
• Öka samarbete och förståelse mellan olika funktioner 

• Balansera krav och behov mellan olika intressenter/stakeholders 

• Förstå intressenters/stakeholders behov och förväntningar 

• Frågor om kultur och ledarskap 
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6.1.3 Vilket stöd ger de olika modellerna?  

För att svara på frågan analyseras först vilka värderingar som är 

gemensamma för kvalitetsledningsområdet, BPM och IG  

 

Vad säger studien om gemensamma värderingar i hörnstensmodellen 

och BPM? 
• Van Loys kategorier ”Intermediate BPM” och BPO omfattar ett stort antal av 

hörnstensmodellens värderingar.  

• Värderingarna ”skapa förutsättningar för delaktighet” och ”engagerat 

ledarskap” täcks inte av kategorin BPM.  

 

Vad säger studien om gemensamma teman i kvalitetsprismodeller och 

BPM? 
• ”Intermediate BPM” och BPO omfattar ett stort antal av 

kvalitetsprismodellernas principer.  

• Värderingarna  ”Agilitet”, ”Hållbarhet” och ”Framtidsperspektiv” omfattas 

inte.  

• Systemperspektiv saknas i såväl BPM som ”Intermediate BPM” 

• BPM omfattar inte ”Ledarskap”.  

 

Vad säger studien om gemensamma värderingar i hörnstensmodellen 

och kvalitetsprismodeller jämfört med standarder för arkiv- och 

dokumenthantering? 
• ISO 15489 hänvisar till ISO 30300 för frågor om ansvar, roller och ledarskap 

• ISO 14721 är en referensmodell och redogör inte för principer och värderingar 

 

Vad säger studien om gemensamma värderingar enligt 

hörnstensmodellen, kvalitetsprismodellerna och modeller för IG?  
• de olika modellerna för IG omfattar i hög grad kvalitetsområdets värderingar.  

• ”skapa förutsättningar för delaktighet” stöds inte i IG 

• Agilitet, relationer med leverantörer och hållbarhet är värderingar som 

omfattas av kvalitetsprismodellerna men inte IG 

Ger då modellerna stöd då utmaningarna ska hanteras? 

De modeller som hade flest värderingar gemensamma med 

hörnstensmodellen och kvalitetsprismodellerna var de mer omfattande 

modeller för BPM, dvs de som föll inom det kluster Van Loy et al kallade 

BPO. Också de mindre omfattande modellerna, de som faller 

inom ”intermediate BPM” och BPM omfattar ett flertal av nämnda 

värderingar. ISO 27000, Ledningssystem för informationssäkerhet, 

avgränsas till just informationssäkerhet. I det fall den ändå räknas har 
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den ett flertal gemensamma värderingar med såväl kvalitetsprismodell 

som hörnstensmodell.  

 

6.1.4 Vad bör en modell omfatta?  

För en organisation med intresse att försöka få kvalitetspris eller bara 

utföra en självutvärdering finns stöd för utvärdering inom flera av de 

områden/teman som är relevanta också för IG. Kvalitetsprismodellerna 

framhäver att ledarskapet är viktigt men lyfter fram få konkreta förslag 

till hur man kan arbeta med frågorna om man inte redan från början har 

ledningens stöd och uppmärksamhet. I de mer omfattande BPM-

modellerna lyfts de kulturella aspekterna och i IG-modellerna hanteras 

intressenter/stakeholders för att bygga förståelsen hos dessa, som t.ex 

EDRMs modell, avsedd att påvisa beroenden mellan olika intressenter.  

Hörnstensmodellen och kvalitetsprismodellerna saknar naturligtvis stöd 

för de mer detaljerade principerna inom IG, som principer för att hantera 

frågor kring borttagande av information.  
 

Den som ska arbeta med styrning av verksamhetsinformation på ett 

strategiskt plan behöver välja modell utifrån sin organisation och 

situationen på organisationen. Är frågan vilka metadata som ska tillföras 

dokument är det standarder som svarar på detta som bör väljas, är 

utmaningen istället att samordna intressenter/stakeholders bör stöd 

väljas för att stötta i just detta. Flera artikelförfattare och respondenter 

har uppgett att de främsta utmaningarna är att hantera 

intressenter/stakeholders samt att arbeta med kultur och ledarskap. Att 

kombinera metoder från kvalitetsledningsområdet, BPM samt IG kan då 

vara ett bra alternativ. 
 

6.2 Har syftet med undersökningen uppfyllts? 

Med de avgränsningar som gjorts har syftet med undersökningen 

uppfyllts, men avgränsningarna gör att resultatet kanske inte blir så 

intressant.   
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7 Diskussion  

Jag letade inledningsvis efter en modell som passade för att styra 

kvaliteten inom informationshanteringen på ett strategiskt plan. Detta 

visade sig problematiskt bland annat eftersom området är relativt 

omoget och det ännu finns flytande gränser mellan de olika domänerna, 

som t.ex. den tidigare nämnda artiklarna ”Paradigm shifts in 

recordkeeping responsibilities: implications for ISO 15489’s 

implementation” och ”Information governance- beyond the buzz” 

indikerat.  
 

Den inledande litteraturstudien väckte fler frågor än den besvarade. Det 

var svårt att förstå om det egentligen var någon skillnad mellan 

mognadsmodeller och standarder och det fanns flera olika domäner som 

hanterade liknande frågor men kallade sig för olika saker.  
 

De modeller jag tittat på som teoretiskt kanske vore bäst lämpade för att 

styra upp informationshanteringen över hela livscykeln används i flera 

fall inte för att styra upp arkivhanteringen, sannolikt beroende på hur 

ansvaret för informationen fördelas utifrån informationens livscykel.  

Den modell som gav intryck av att kunna ge mest stöd omfattade 

inledningsvis ett flertal modeller med stöd för information under dess 

aktiva livscykel men avgränsades i utförandet till aktiviteter vid 

arkivering.  
 

De flesta av de organisationer som tillfrågades i enkäten har uppgett att 

de inte arbetar med informationshantering på ett strategiskt plan. 

Djupare analys indikerar att det strategiska arbetet med 

informationshantering sker med stöd av olika modeller och standarder 

beroende på vilken domän som driver arbetet, och att arbetet sällan 

samordnas.  

 

Då jag i studiens andra iteration inriktade mig på de modeller som främst 

som stöttade IG och därför sökte på ord som ”governance” var det flera 

modeller som trots att de hörde till olika domäner hade identifierat 

samma utmaningar och angrep dem på mer eller mindre samma sätt. 

Detta gällde t.ex. rena modeller för IG, men också BPM och 

kvalitetsprismodeller. Att få ledningen att ta ansvar för frågorna, få upp 

frågorna på en ”strategisk agenda”, skapa en kultur som stöttar 
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förbättringar, involvera kunder mm. var gemensamma frågor oavsett om 

man arbetade med kvalitet, BPM eller IG.  

 

Som tidigare nämnts är syftet med kvalitetsprismodellerna, att genom 

utdelandet av kvalitetspris visa upp föredömen, men också att skapa en 

modell för hur ett framgångsrikt verksamhetutvecklingsarbete ska 

bedrivas och ge en modell som stöd för självutvärdering i syfte att 

identifiera förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten. Att detta 

ska fungera förutsätter att någon eller några högt upp i organisationen 

faktiskt stöttar arbetet, att ledningens engagemang finns, något som 

också framförs i såväl hörnstensmodellen som kvalitetsprismodellerna 

själva. Men vad händer om man arbetar i en organisation där ledningen 

inte riktigt förmår förstå det här själva?  
 

Inom både IG och BPM ger modellerna till stor del stöd i arbetet att 

identifiera intressenter/stakeholders och att få dessa att förstå sin roll 

och ta aktiv del i arbetet. Det finns också relativt stort stöd för kulturella 

aspekter.  Stödet för detta är inte lika starkt inom kvalitetsområdet, där 

det mer konstateras att kvalitet är en fråga som ledningen ska ta aktivt 

ansvar för. Då jag sammanställde de största utmaningarna inom 

kvalitetsområdet och jämförde dessa med IG-områdets framträdde 

främst behoven att hantera intressenter/stakeholders och då för IG:s del 

i första rummet de interna intressenterna. Det som främst uttrycks är 

behovet att engagera de interna intressenterna i inte bara 

kvalitetssäkring utan gemensamt arbete med utveckling och 

förbättring. Detta uttryckta behov går med andra ord inte ihop med 

Bergman och Klefsjös (2007) tolkning av ”Att sätta kunderna i centrum” 

som att arbeta systematiskt med att uppfylla, eller överträffa, 

kundernas behov och förväntningar, eftersom det som efterfrågas inom 

IG är att involvera intressenterna i utvecklingen och inte att slå dem med 

häpnad.  

 

Kanske bör man också diskutera de etiska aspekterna. I en värld där allt 

fler delar med sig av såväl frukostvanor som löprundor och 

kaloriförbränning och låter Google och Facebook kartlägga sina liv känns 

frågan om forskningsetik kanske mer aktuell än annars. Jag har i denna 

studie valt att publicera ett fåtal uppgifter om användande av standarder 

inom ett antal icke- namngivna organisationer. Att använda material på 

ett sätt som respondenten inte varit informerad om är inte ett i grunden 
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etiskt sätt att agera. Bakgrunden till mitt beslut var att informationen 

behövde komma in för att utgöra underlag för upplägg till workshops 

och jag bedömde det som en för stor risk att få in för litet underlag både 

till workshops och till studien om jag frågade om deltagande. Det är 

endast uppgifter om använda standarder som använts till studien, övriga 

uppgifter om utmaningar, övriga frågor och liknande har inte använts. 

Jag har med andra ord inte uppfattat det som direkt oetiskt att publicera 

ett fåtal uppgifter och valt att inte använda sådana uppgifter som kan 

uppfattas som känsliga, omfattar personuppgifter eller på något annat 

sätt kan orsaka negativa konsekvenser för respondenterna.  

 

Jag kan också konstatera att min vetenskapliga metod har en hel del 

utvecklingspotential. Gång på gång har jag läst resultaten av mina 

analyser och fått känslan av att jag missat något uppenbart i min 

planering, som t.ex. att 80 anmälda till en temadag om e-arkiv främst 

kommer att ange att de arbetar med standard knutna till e-arkivområdet, 

att det statistiska underlaget var alldeles för litet för att dra några 

slutsatser av mm., men jag tänker att jag ändå har lärt mig en hel del på 

alla mina misstag.  

 

Vad borde en utökad undersökning innehålla för att ge ett mer 

rättvisande resultat?  

Med de avgränsningar som gjorts uppfattar jag att syftet med 

undersökningen uppfyllts, men om den övergripande frågan ändå är 

vad en bra modell för att arbeta med IG  bör innehålla finns det mer 

arbete att göra. Fler representanter från olika intressenter och 

professioner borde ge underlag för en ökad förståelse. Det skulle också 

behövas flera personer som deltar i analysarbetet för att minska risken 

att kategoriseringarna blir helt subjektiva.  
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9 Bilaga 1, Resultat 

9.1 Iteration 1 

9.1.1 Fördjupad litteraturstudie  

En fördjupad litteraturstudie genomfördes för att identifiera artiklar med 

fokus på verktyg som används som stöd för strategisk 

informationshantering. Litteratur- och artikelsök skedde genom 

sökningar i MIUNs biblioteksdatabas. I syfte att finna fler relevanta 

sökord ställde jag också en fråga i mitt nätverk om frekvent använda 

modeller. För en mer utförlig beskrivning, se metodavsnittet.  

9.1.1.1 Sammanställning av sökresultat, antal träffar vid sökning 

• Sökning på ”Records Management” i MIUNs biblioteks databas gav 5433 

träffar, varav 3534 från ”Peer-reviewed journals”. En begränsning av sökningen 

till att enbart presentera träffar from 2010 och till språk jag kunde läsa gav 830 

träffar.   

• Sökning på ”Maturity Model” i MIUNs biblioteks databas med begränsningen 

”Peer-reviewed journals” from 2010 och på engelska gav 680 träffar 

• Sökning på ”Information Management” med samma avgränsningar som ovan 

gav 15 778 träffar 

• Sökning på ”Information Governance” med samma avgränsningar som ovan 

gav 140 träffar 

• Ytterligare urval genom analys av rubrik och abstract som indikerar ett fokus 

på styrning av informationskvalitet gjordes.  

9.1.1.2 Sammanställning av urval efter avgränsning 

• Amy Van Looy, Manu De Backer, Geert Poels och Monique Snoeck, ”Choosing 

the right business process maturity model”  

• Amy Van Looy, Manu De Backer & Geert Poels (2014) ”A conceptual 

framework and classification of capability areas for business process maturity”  

• Hagman, J (2013) ”Information governance- beyond the buzz”, Records 

Management Journal, Vol 23 Iss 3 pp.228-240 

• Wendler, R. ”The maturity of maturity model research: A systematic mapping 

study”, Information and Software Technology Vol 54, Iss 12, pp 1317-1339 

• Joseph, P., Debowski, S., Goldschmidt, (2012),"Paradigm shifts in 

recordkeeping responsibilities: implications for ISO 15489's implementation", 

Records Management Journal, Vol. 22 Iss 1 pp. 57 - 75  

9.1.1.3 Litteraturstudie, resultat efter förfrågan i nätverk: 

• Diogo Proenca, Ricardo Vieria och José Borbinha (2015), ”A Maturity Model for 

Information Governance”  

• Gartners ECM Maturity Model 
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9.1.1.4 Sammanställning av i litteraturstudien identifierade modeller och standarder.  

Sammanställningen redogör för resultat för både iteration 1 och 2.  

 

Modeller Källa 1 Källa 2 Källa 3 Källa 4 Källa 5 

OMG Business Process Maturity 
Model 

Gobbi de 
Boer E-ark    

Gartner BPM Maturity Model, 
Business Process Maturity Model 
(BPMM) E-ark     

Software Engineeering Institute 
Capability Model Integration (CMMI) E-ark     

 ISO/IEC 15504 (SPICE) E-ark     

Digital Asset Management (DAM) 
Maturity Model E-ark     

Enterprise Content Management 
(ECM) Maturity Model E-ark     

Research Data Management (RDM) 
Maturiy Model E-ark     

Gartner Enterprise Information 
Management Maturity Model  E-ark     

Gartner Maturity Model for 
Enterprise Content Management 
(Gartner Maturity Model for 
Enterprise Content Management, 
Gartner RAS Core Research Note 
G00160782)  

Muntlig 
uppgift, eget 
nätverk E-ark    

Records Management Maturity 
Model E-ark     

Stanford Data Governance Maturity 
Model E-ark     

 Information Governance Maturity 
Model E-ark     

The IBM Data Governance Council 
Maturity Model E-ark     

ISO 15489, Information and 
documentation - Records 
management Hagman E-ark Joseph  OAIS  

ISO 30300: Information and 
documentation - Management 
systems for records - Fundamentals 
and vocabulary Joseph m.fl E-ark LVI ISO 15489  

 ISO 30301: Information and 
documentation - Management 
systems for records – Requirements Joseph m.fl E-ark LVI ISO 15489  
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 ISO 16175: Information and 
documentation - Principles and 
functional requirements for records 
in electronic office environments E-ark 

ISO 
15489    

ISO 13008: Information and 
documentation- Digital records 
conversion and migration process E-ark 

ISO 
15489    

ISO 11442: Technical product 
documentation - Document 
management  E-ark     

MoREQ 2010: Model Requirements 
for the Management of Electronic 
Records  E-ark     

ISO 14721: Space data and 
information transfer systems - Open 
archival information system - 
Reference model, OAIS  

Introduktion 
till LVI E-ark    

ISO 20652: Space data and 
information transfer systems - 
Producer-archive interface - 
Methodology abstract standard, 
PAIMAS E-ark OAIS    

ISO 16363: Space data and 
information transfer systems- Audit 
and certification of trustworshy 
digital repositories, TRAC E-ark OAIS    

ISO 17068: Information and 
documentation - Trusted third party 
repository for digital records E-ark     

ISO 18128: Information and 
documentation - Risk assessment for 
records processes and systems E-ark 

ISO 
15489    

ISO 23081: Information and 
documentation - Managing 
metadata for records Joseph m.fl E-ark 

Intro till 
LVI OAIS 

ISO 
15489 

ISO 38500: Corporate governance of 
information technology Hagman E-ark    

the Unified Governance Model, 
Information Governance Reference 
Model, IGRM Hagman E-ark    

Adequate Records Management  E-ark     

The E-ARK Maturity Model for IG 
Muntlig 
uppgift, eget 
nätverk     

Business-IT Alignment Maturity 
Model E-ark     
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The IT Service CMM E-ark     

 Asset Management Maturity Model E-ark     

COBIT 4.1 Maturity Model, COBIT 5, 
Control Objectives for Information 
and related Technology Hagman E-ark    

IT Capability Model Framework (IT-
CMF) E-ark     

Group IT Controlling (GITC) Maturity 
Model E-ark     

ISO 27001: Information security 
management Introduktion 

till LVI E-ark 
ISO 
15489   

Risk Maturity Model E-ark     

Documentation Process Maturity 
Model E-ark     

Metrics Based Verification and 
Validation Maturity Model (MB-
V2M2) E-ark     

Model-driven Development (MDD) 
Maturity Model E-ark     

Open Texts ECM-mognadsmodell  E-ark     

ARMAs GARP Hagman EDRM    

GCR Hagman     

ISO 9000-serien 
Joseph m.fl Eriksson     

Capability maturity model CMM från 
SEI 

Gobbi de 
Boer Vallerand    

EFQM 
Gobbi de 
Boer Eriksson  

Calvo-
Mora   

Process Maturity Model från 
Rummler-Brache 

Gobbi de 
Boer     

Enterprise Maturity Model av 
Hammer 

Gobbi de 
Boer     

MBNQA 
Eriksson m.fl 

Calvo-
Mora    

SIQ 
Eriksson m.fl     

ISO 26122, Analys av 
verksamhetsprocesser för hantering 
av verksamhetsinformation 

Introduktion 
till LVI 

ISO 
15489    

Gartner IT Score for EA 
Vallerand 
m.fl.     
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Forrester EA maturity assessment 
tool 

Vallerand 
m.fl.     

NASCIO Enterprise Architecture 
Maturity Model EAMM 

Vallerand 
m.fl.     

DoC Enterprise Architecture 
Capability Maturity Model 

Vallerand 
m.fl.     

GAO Enterprise Architecture 
Management Maturity Framework 

Vallerand 
m.fl.     

PREMIS OAIS     

ISO 15889:2003, EAST specification OAIS     

ISO 21961:2003 DEDSL OAIS     

ISO 21962:2003 DEDSL OAIS     

ISO 22643:2003 DEDSL OAIS     

ISO 13527:2010 XFDU OAIS     
Tabell 4:1, sammanställning av omnämnda standarder och modeller 

 

9.1.2 Resultat från enkätsvar 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet sändes en enkät ut till 80 

anmälda till FAI:s temadag om e-arkiv. 60 deltagare på FAI:s konferens 

svarade på enkäten. Respondenterna hade inte tillfrågats om 

deltagande.  

 

• 11 organisationer uppgavs använda ISO SS EN 14721, OAIS 

• 9 organisationer uppgavs använda LIS 

• 3 organisationer uppgavs använda ISO SS EN 15489 

• 2 organisationer uppgavs använda GARP 

• 2 organisationer uppgavs använda PAIMAS 

• 2 organisationer uppgavs använda MoReq 

• 1 organisation uppgavs använda ISO SS EN 27001 

• 1 organisation uppgavs använda ISO SS EN 9001:4.2.3 och 9001:4.2.4 

• 1 organisation uppgavs använda ISO SS EN 14001:4.4.5 och ISO SS EN 

14001:4.5. 

9.2 Iteration 2 

Resultatet från iteration 1 gav ett otillräckligt underlag, varför en ny 

litteraturstudie genomfördes med något ändrade sökparametrar, se 

metodavsnittet. Enkätresultatet jämfördes med antal omnämnanden av 

standarder/modeller i litteraturen. Utmaningar noterades.  

Gemensamma värderingar från kvalitetsledningsområdet liksom de 
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närliggande områdena BPM och IG noterades och värderingarna 

kopplades till utmaningar och framgångsfaktorer.  

 

Som tidigare nämnts utgick aktiviteten att utföra fördjupade intervjuer 

med respondenterna från FAI-temadagen. För en mer omfattande 

beskrivning, se metodavsnittet. 

 

9.2.1 Resultat från fördjupad litteraturstudie 

9.2.1.1 Sammanställning av sökresultat 

 

• Sökning på ”Information governance” med filter inställda på ”peer-reviewed” 

och ”tillgänglig i fulltext”, ”artikel” och ”studies” gav 287 träffar i bibliotekets 

databas 

• Sökning på ”Quality” and ”Information governance” med avgränsning på 

peer- reviewed, tillgänglig i fulltext, typ artikel gav 41 träffar, avgränsades 

sökningen till ämnet ”information governance” blev sju träffar kvar, 

”information architecture 1, ”governance” 7 och ”records management” 2 

träffar 

• Sökning på ”business process management” and ”quality” med avgränsning 

till peer-reviewed, tillgänglig i fulltext, typ artikel, gav 277 träffar, avgränsades 

sökningen till ämnet till ”total quality management” gavs 29 träffar 

• Sökning på ”business process management” and ”quality” and ”model” med 

avgränsning till peer-reviewed, tillgänglig i fulltext, typ artikel och ämne 

”quality management” gav 8 träffar.  

9.2.1.2 Sammanställning av resultat, urval av artiklar efter avgränsning 

Ytterligare urval genom analys av rubrik och abstract som indikerar ett fokus på 

styrning av informationskvalitet gjordes. Nedan sammanställs sökresultat efter 

avgränsningar.  

 

• Diogo Proenca, Ricardo Vieria och José Borbinha (2015), ”A Maturity Model for 

Information Governance”  

• Amy Van Looy, Manu De Backer, Geert Poels och Monique Snoeck, ”Choosing 

the right business process maturity model” Information & Management Vol 50 

Iss.7 pp 466-488 

• Amy Van Looy, Manu De Backer & Geert Poels (2014) ”A conceptual 

framework and classification of capability areas for business process maturity” 

Enterprise Information Systems, 8:2, 188-224 

• Fernanda Gobbi de Boer, Cláudio José Müller, Carla Schwengber ten Caten, 

(2015) ”Assessment model for organizational business process maturity with 
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av focus on BPM governance practices”, Business Process Managment Journal, 

Vol 21 Iss 4 pp. 908-927 

• Eriksson, H., Gremyr, I., Bergquist, B., Garvare, R., Fundin, A, Wiklund, H, 

Wester, M., Sörqvist, L., (2016) ”Exploring quality challenges and validity of 

excellence models”, International Journal of Operations & Production 

Management, Vol 36 Iss 10pp 1201-1221 

• Hagman, J (2013) ”Information governance- beyond the buzz”, Records 

Management Journal, Vol 23 Iss 3 pp.228-240 

• Vallerand, J., Lapalme, J., Moïse, A. (2015), ”Analysing enterprise architecture 

maturity models: a learning perspective” Enterprise information systems 

• Wendler, R. ”The maturity of maturity model research: A systematic mapping 

study”, Information and Software Technology Vol 54, Iss 12, pp 1317-1339 

• ISO 9001:2015 

9.2.1.3 Sammanställning av i artiklarna identifierade utmaningar. 

Nedan listas de utmaningar som identifieras i de analyserade artiklarna. 

Utmaningarna presenteras utifrån vilken artikel de förekommer i.  
 

Identifierade utmaningar i ”Exploring quality challgenges and 

validity of excellence models” (Eriksson, o.a., 2016) 
 

• To transfer the ownership of quality from the quality profession to 

management 

• To make the organization agile and adaptable to rapid changes whithin the 

business environment 

• To make quality a strategic concern for the owners 

• To develop an improvement culture within the organization 

• To lead an accomplish change 

• To develop processes that are robust, yet still easily adaptable 

• To understand stakeholder’s needs and expectations 

• To involve customers in the improvement activities 

• To improve the operational efficiency for increased competitiveness 

• To build long-term relationships with customers (Eriksson, o.a., 2016, s. 1211) 

Identifierade utmaningar i “Paradigm shifts in recordkeeping 

responsibilities” (Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 2012)  
 

• Användarna förväntar sig lösningar som gör det enkelt att arbeta, som sparar 

tid och som inte gör dem frustrerade (s.62, min översättning).  

• Organisationen kommer också att ha förväntningar på att de behov som de 

anställda upplever kan balanseras mot organisationens ansvar så att man 

lever upp till relevanta krav och förväntningar som t.ex. juridiska krav etc. De 

principer som ISO 15489 bygger på är framtagna för att hantera 
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pappersbaserade handlingar och sådana som uppstod i ”the pre-Web 2.0 era” 

(Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 2012, s. 64) 

 

Identifierade utmaningar i ”Information governance – beyond the 

buzz” (Hagman, 2013) 

• Hagman ser det som ett problem att program för IG begränsas till IT-

perspektiv:”Information governance is a subset of corporate governance. In 

other words, information governance should not be thought of as part of ’IT 

governance.’ Why? Because such a view reinforces the notion that information 

is the responsibility of IT. It isn’t.”( 2013, s.230, vidare hänvisning till Gartner 

2009 s.3.) Att bara “IT-governace” inte kan hantera hela livscykeln framförs 

även enligt Hagman även i Koopers “On the governance of information: 

introducing a new concept of governance to support the management of 

information” ( Hagman 2013, s.230, vidare hänvisning till Kooper et al 2011, s. 

196). 

Identifierade utmaningar i ”ECM Maturity Model version 2.0” 

(Pelz-Sharpe, o.a., 2010) 
 

• enterprises looking to execute on ECM strategies face myriad human, 

organizational, and technology challenges. As a practical matter, 

enterprises cannot deal with all of these challenges concurrently.  

9.2.1.4 Resultat, framgångsfaktorer 

Nedan listas de framgångsfaktorer som identifieras i de analyserade 

artiklarna. Framgångsfaktorerna presenteras utifrån vilken artikel de 

förekommer i.  
 

Sammanställning av framgångsfaktorer omnämnda i “Paradigm shifts 

in recordkeeping responsibilities” (Joseph, Debowski, & Goldschmidt, 

2012) 
 

• ”First, RIM professionals need to decide whether to continue to only 

manage ’records’ or widen the mandate to more fully manage corporate 

’information’.  

• Second, the procession needs to better understand user expectations and 

capabilities, offering simple records management tools that are user, not 

system, focused.  

• Third, RIM professionals need to be proactive in harnessing technology 

to automate recordkeeping processes, so that they more readily support 

knowledge practices.  

• Fourth, it is time to review organisational expectations of records 

management and its purpose to ensure the service reflects the long term 
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strategic information needs of organisations to be accountable, 

transparent and compliant.  

• Fifth, the complex link between system development and user practice, 

acceptance and adoption needs to be better understood and reflected. 

• Finally there needs to be considerable debate over the role of the RIM 

professionals and knowledge workers in ensuring records are effectively 

managed in this new world. Devolution to users without understanding 

the implications of these decisions may be placing organisational 

systems at considerable risk.” (Joseph, Debowski, Goldschmidt, 2012, 

s.69) 

Identifierade framgångsfaktorer i ”Information governance – beyond 

the buzz” (Hagman, 2013) 
 

•  Balancing the representation of all relevant stakeholders (s.228) 

• Targeting investment in initiatives that foster an information management 

culture (s.228) 

• It is highly recommended to separate governace from management. (s.234) 

• Skilj mellan IT-governance och IG (s.235, min översättning) 

• Professionalisera IG-roller (s.235, min översättning) 

• De olika intressenterna (stakeholders) ska vara med och styra strategisk IG 

(s.235, min översättning) 

• Ledarskap (s.235, min översättning) 

• En proaktiv kultur (s.235, min översättning) 

• Everything depends on the culture of effective change management and 

extreme cross-functional collaboration (Hagman 2013 s.236, vidare hänvisning 

till ” Six Best Practices for Moving to a Culture of Extreme Collaboration”, 

Gartner 2012) 

Identifierade framgångsfaktorer i ”ECM Maturity Model version 

2.0” (Pelz-Sharpe, o.a., 2010) 
•  to achieve business benefits from ECM, enterprises need to work step-

by-step, following a roadmap to organize their efforts and hold the 

attention of program stakeholders.  

9.2.1.5 Sammanställning av grundläggande principer och värderingar inom 

kvalitetsområdet, den s.k. ”Hörnstensmodellen” 

 

• Arbeta med processer 

• Basera beslut på fakta 

• Arbeta ständigt med förbättringar 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 

• Sätt kunderna i centrum 

• Engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39) 
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9.2.1.6 Sammanställning av grundläggande principer och värderingar från vanligt 

förekommande kvalitetsprismodeller 

 

Värderingar i SIQs modell:  
• Kundorientering 

• Allas delaktighet 

• Processorientering 

• Ständiga förbättringar 

• Snabbare reaktioner 

• Samverkan 

• Engagerat ledarskap 

• Kompetensutveckling 

• Samhällsansvar 

• Förebyggande åtgärder 

• Lära av andra 

• Faktabaserade beslut ( Se Bergman & Klefsjö 2007 s.547, Sörqvist s.275, vidare 

hänvisning till SIQ, 2004) 

 

Värderingar enligt EFQM  

 
• Leda med vision, inspiration och integritet 

• Öka värde för kunderna 

• Att lyckas genom människors talang och utveckla organisatorisk kapabilitet 

• Leda kreativitet och innovation 

• Agil styrning 

• Att nå enastående resultat 

• Att skapa en hållbar framtid (Eriksson, o.a., 2016) 

 

Principer för kvalitetsledning enligt ISO 9001  

 
• Kundfokus 

• Ledarskap 

• Medarbetarnas engagemang 

• Förbättring 

• Faktabaserade beslut 

• Relationshantering (SIS, 2015, s. vi) 

 

Principer för kvalitetsledning enligt MBQNA (Enligt Eriksson, Gremyr 

m.fl, min översättning) 
• Visionärt ledarskap 

• Kunddriven excellens 

• Organisatoriskt och eget lärande, samt att värdesätta arbetstagare och 

partners 

• Leda för innovation 

• Agilitet 
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• Leda utifrån fakta 

• Systemperspektiv 

• Fokus på resultat och på att addera värde 

• Socialt ansvar 

• Framtidsfokus 

 

Förslag till generalisering av principer i kvalitetsprismodeller (Eriksson, 

o.a., 2016) 
• Ledarskap 

• Kunder 

• Människor 

• Förbättring och innovation 

• Agilitet 

• Faktabaserad ledning 

• Systemperspektiv 

• Resultat 

• Hållbarhet 

• Framtidsperspektiv  

 

9.2.1.7 Sammanställning av områden för analys av BPM-modeller (Van Looy, de 

Backer, & Poels, A conceptual framework and classification of 

capability areas for business maturity, 2014) 

 

Fetstil  i sammanställningen nedan markerar den gruppering Van Loy et 

al benämner “BPM”, kursiv grupperingen “Intermediate BPM” och 

understruken “BPO”: 

 
• BP design 

• BP analys 

• BP implementering 

• BP mätning och kontroll 

• BP utvärdering 

• BP förbättring 

• Strategi och KPI:er 

• Externa relationer och SLA:er 

• Roller och ansvar 

• Kompetens och utbildning 

• Daglig ledning och styrning 

• Värderingar 

• Attityder och beteenden 

• Belöningar 

• Högsta ledningens engagemang 

• Organisationskarta 
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• Former för styrning och ledning (governance) 

 

9.2.1.8 Sammanställning av  principer för hantering av verksamhetsinformation enligt 

SS-ISO 15489-1: 2016 samt SS-ISO 14721 

 

De principer som uttrycks i ISO 15489 (SIS, 2016) avser hantering av 

verksamhetsinformation. För införande av system för hantering av 

verksamhetsinformation hänvisas till 30300-serien, se (SIS, 2014)  

I ISO 14721 (SIS, 2012) uttrycks inga principer.  

9.2.1.9 Sammanställning av principer enligt ARMAS modell  GARP (ARMA, ua) 

 

• Ansvarsskyldighet 

• Transparens, både vad gäller ansvar och vad gäller och policies och processer 

för dokumenthantering. 

• Integritet, handlingar ska inte ha blivit ändrade efter det att de fastställts. 

• Skydd, avser säkerhetsfrågor och tillgång till informationen.  

• Efterlevnad, att man följer de lagar och regler som gäller. 

• Tillgänglighet, handlingarna ska vara tillgängliga för rätt person inom rätt tid 

och i rätt format etc.  

• Att identifiera behov av gallring och bevarande. 

• Borttagande av handlingar 

9.2.1.10 Sammanställning av principer enligt EDRMs modell IGRM 

 

Jag har inte hittat någon tydlig redogörelse för principer  i IGRM, istället 

anges kriterier som indikerar mognadsnivå. I EDRM The Electronic 

Discovery Reference Model “How the Information Governance 

Reference Model (IGRM) Complements ARMA International’s Generally 

Accepted Recordkeeping Principles (GARP) 2011 (EDRM, 2011) 

indikeras dock principer enligt nedan:  
 

• Processorientering 

• Ständiga förbättringar 

• Fokus på intressenter, i form av ”stakeholders” 

• Ledningens engagemang är en förutsättning för att nå den högsta 

mognadsnivån i modellen.  
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9.2.1.11 Sammanställning av principer enligt ECM 3 

 

Jag har inte hittat någon tydlig redogörelse för principer i ECM 3. Istället 

anges kriterier som indikerar mognadsnivå. I ECM 3 (Pelz-Sharpe, o.a., 

2010) indikeras dock principer enligt nedan:  

 
• Processorientering 

• Fokus på intressenter i form av ”stakeholders” 

• Ledningens engagemang är en förutsättning för att nå den högsta 

mognadsnivån i modellen.  

 

9.2.1.12 Sammanställning av principer för ett ledningssystem för 

verksamhetsinformation,  enligt SS-ISO 30300:2011  ss4f. 

 

• Övergripande 

• Kund- och intressentfokus 

• Ledning och redovisningsförmåga 

• Evidensbaserat beslutsfattande 

• Medverkan 

• Processinriktning 

• Systembaserat ledarskap 

• Ständig förbättring 

 

9.3 Iteration 3, 

9.3.1 Sammanställning av resultat från presentation vid seminarium 29 Maj 

Opponenterna hade i flera punkter svårt att ta till sig innehållet i studien. 

Utöver rent framställningstekniska frågor som format på rubriker och 

numrering av tabeller fann de även innehållet svårt att förstå, bland 

annat förstod de inte hur de juridiska kraven hanteras i de presenterade 

standarderna. Opponenterna hade också svårigheter att hitta empirin då 

den av hänsyn till studiens läsbarhet placerats i bilaga med hänvisning 

till bilagan under studiens rubrik ”empiri”. Opponenterna uppfattade 

det också som oetiskt att presentera resultat från en enkät där deltagarna 

inte tillfrågats om deltagande. Utöver detta noterades brister i 

uppfyllande av de formella kraven på källhänvisningar (angivande av 

årtal) och utökningar av såväl analysavsnitt som diskussion 

efterfrågades.  
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9.4 Iteration 4, kompletterande intervjuer 

9.4.1 Sammanställning, resultat från intervjuer 

9.4.1.1 Intervju Per Johansson, Katrineholms Kommun 

 

Fråga: Vilka utmaningar ser du för att arbeta med arkivfrågorna på en 

strategisk nivå?  
 

Att informationshantering och de delarna har väldigt låg status. Det 

bemöts med förstrött intresse i allmänhet. Det kan vara svårt att gå ut och 

informera eftersom folk väljer bort. Det behövs ett kunskapsbildande 

arbete och möjlighet till förankring. Mottagarna måste förstå behovet. 

 

En annan utmaning är kompetensfrågorna, att få tillgång till rätt 

kompetens och att kunna organisera kompetensen. Det kan vara svårt att 

veta var man ska börja.  

 

Man ser inte information som något som har ett värde. Det är en 

produktionsfaktor. Man behöver information men förstår det inte. 

 

Fråga: I det projekt vi genomförde använde vi mognadsmodeller. Hur 

tycker du att det fungerade? 
 

Vi såg att utmaningarna låg i arbetssätt, organisation, kompetens, 

områdets låga status, att få upp det på agendan, medan t.ex. IT-arkitektur 

och teknik var mer världsliga ting.  

 

Mognadsmodellerna blev vägledande för att bena i frågorna och 

prioritera områden. De bekräftade känslan man hade. För mig fungerade 

de där verktygen bra, men det finns ju andra som inte alls förstår 

meningen med dem.  

 

9.4.1.2 Intervju Per-Thomas Lindberg Knowit Karlstad AB 

 

Fråga: Vilka är de största utmaningarna vid införande av ECM på 

strategisk nivå?  
 

• Förändringsledningen. Förändringsprojektet är ofta bortglömt! 

• När specialister får vara med och kravställa får man en mognadsnivå 

som resten av organisationen inte klarar. Väldigt tydligt i vissa fall, 

det kan bli tvärstopp när det ska ut till handläggare, man ser inte 

nyttan. Vissa är kvar i sitt gamla arbetssätt och ingen har satt upp 
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program för förändringen. Man ka behöva förändra hela 

organisationen, den brukar inte fungera för IG.  

• Cheferna tror att ansvaret för information ligger på andra och CIO 

har ofta fokus på infrastruktur, mjukvara etc.  

• Man har inte lagt till de nya rollerna så man når inte de effekter man 

vill ha.   

Fråga: Ser du några särskilda framgångsfaktorer? 

 

• Det krävs uthållighet 

• Modeller och metoder är ett sätt, med utbildning och 

kommunikation. Det är svårt att ställa krav på det man inte vet och 

svårt att veta vad som är möjligt, att ha en vision.  

• Att få till någon typ av governance-funktion, ett helt ramverk. Det 

behövs en organisation som kan leverera en förändring. Det funkar 

inte som det är idag med enskilda förvaltningsobjekt där ingen pratar 

med varandra. Det måste också vara top down, ledarna måste driva 

det här. 

9.4.1.3 Intervju Göran Samuelsson, MIUN 

 

Fråga: Vilka är de största utmaningarna för att arbeta med styrning av 

verksamhetsinformation på strategisk nivå?  
 

• Om man redan är på strategisk nivå, menar du?  

• Vad ska man ta på sig? Man måste diskutera domänens ansvar. Ska 

arkivarien gå in och rodda i de grundläggande processerna?  

• Rollen är svår, var vi befinner oss, ingår det här i vårt uppdrag? Det 

är svårt att vara proaktiv från den position man har.  

• Om organisationer ska hantera information i framtiden kanske vår 

process måste bli en del av kärnprocessen. Om vi är det kan vi bli en 

mer naturlig del i det strategiska arbetet.  

• Kulturfrågor kan vara en utmaning. Olika domäner företräder 

informationen. Det kräver att vi har en vision om hur det hänger 

ihop. Vi har behov av samverkan. Dialoger med stödfunktionerna är 

viktiga för att se en helhet.  

Fråga: Ser du några särskilda framgångsfaktorer?  
 

• Att få ihop en gemensam bild av informationen och kunna påvisa 

nyttan.  

• Samverkan med andra domäner. 

• Nyttorealisering 
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9.4.1.4 Intervju, Björn Skog, ES Solutions 

 

Fråga: Vilka är de största utmaningarna för att arbeta med styrning av 

verksamhetsinformation på strategisk nivå?  
 

• Förändringsledning. Om man inte lyckas ändra styrningen fungerar 

det inte. Man kan ha sina styrdokument, men för att egentligen 

förändra styrningen behövs förändringsledning.  

• Mognad och kultur är också stora utmaningar.  

Fråga: Ser du några särskilda framgångsfaktorer?  
 

• Man måste ha en tydlighet i mottagargrupperingen, identifierade och 

bearbetade mottagare.  

• Framgångsfaktorer kan vara mognad, insikt, engagemang från 

ledning och/eller nyckelpersoner.  


