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INFORMATIONSFÖRVALTNINGSPOLICY

Inom SLS omfattar informationsförvaltning utveckling och upprätthållande av 
digitaliseringstjänster, informationsteknik och systemutveckling.

Definition av digitalisering

I den för handen varande policyn definieras digitalisering som optimering av befintlig och 
planerad verksamhet med hjälp av teknik. Digitaliseringen är alltså kopplad till all verksamhet 
inom SLS. Digitalisering är dessutom mera än bara teknik, digitaliseringen påverkar sättet att 
arbeta och organisationens processer.

SLS informationsförvaltning

SLS informationsförvaltning organiseras i informationsteknik, systemutveckling och 
digitaliseringstjänster.

 Informationsteknik inkluderar skötsel av all hårdvara, basprogramvara (t.ex. 
ordbehandling, tabell- och presentationsprogram), nätverkslösningar, telefoni, 
datasäkerhet, säkerhetskopieringslösningar, användaradministration, infrastruktur för 
systemlösningar och IT-support för SLS anställda.

 Systemutveckling är anskaffning av system i enlighet med verksamhetens behov, 
antingen genom upphandling av färdiga system eller av programmeringstjänster, eller 
som egenutveckling. Vidare omfattar det systemintegration och underhåll av tidigare 
skaffade system. 

 Digitaliseringstjänster innefattar fotografering, strömning och inspelning av 
uppträdanden samt digitalisering av material. Också hanteringen av digitalt skapat 
material ingår. Vidare sköter digitaliseringstjänsten om den tekniska arkiveringen av 
materialet, samt förser det med tekniska metadata. Digitaliseringstjänsten överför 
också material till långtidsförvaring och till externa, öppna tjänster såsom Finna och 
Europeana.

Syfte

Syftet med SLS informationsförvaltning är

 att hjälpa organisationen att förvalta sin information så, att det underlättar en 
kontinuerlig utveckling av informationshanteringen

 att bygga upp kopplingar internt och externt samt prioritera helhetslösningar
 att stöda implementeringen av SLS strategi
 att säkerställa att SLS är en modern kunskapsorganisation



2(4)

04 01 01 Slutligt 313 17.5.2021

 att hantera SLS digitala material med fokus på hållbarhet, skalbarhet, hanterbarhet och 
så att det är gemensamt för flera verksamhetsformer

 att bidra till att göra verksamheten mera effektiv och processerna tydliga och 
transparenta

Mål

Målet för SLS informationsförvaltning är

 att erbjuda både externa och interna användare väl fungerande och säkra tjänster och 
redskap för att kunna jobba effektivt med SLS material

 att säkerställa att SLS digitala arkivmaterial bevaras för framtiden och följer nationella 
och internationella standarder

 att presentera SLS verksamhet digitalt
 att skapa och upprätthålla lösningar för digital publicering och digitala utgåvor
 att möjliggöra att en allt större del av SLS material finns i digital form 
 att för SLS tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för IT-infrastruktur, 

informationssystem och digitaliseringstjänster
 att skapa och upprätthålla goda kontakter med andra minnesorganisationer och aktörer 

för utbyte av relevant kunskap inom informationsförvaltning, speciellt inom området 
digital humaniora

 att stöda användning och spridning av öppen data och att stöda öppen vetenskap inom 
verksamhet finansierad av SLS 

Principer

Principerna för SLS informationsförvaltning är

 Säkerhet: intrång och korruption av data motarbetas
 Lättillgänglighet: lösningarna ska uppfattas som användarvänliga, informationen ska vara 

tillgänglig via standardiserade, öppna gränssnitt och lösningarna byggs med öppen 
källkod

 Kvalitet: informationen är korrekt, proveniens kan visas, långtidsförvaringen säkerställd 
och tillgängligheten över tid säkerställd 

 Kostnadseffektivitet: vi strävar efter att lösningarna är generiska och byggda med öppen 
källkod

Dessa principer är utgångspunkt för alla som jobbar med informationsförvaltning inom 
SLS och utgör grunden för hur SLS material hanteras. Den digitala aspekten beaktas på 
alla nivåer inom SLS som en integrerad del av planering, verksamhet och beslut.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för SLS informationsförvaltningsfunktion är SLS organisation. 

Informationsförvaltningsfunktionen kan tillhandahålla tjänster och redskap för av SLS 
finansierade forskningsprojekt då villkoren, som nämns i riktlinjerna för denna policy 
uppfylls. 

I verksamhetsplan och budget ska sådana systemlösningar som kräver underhåll efter 
avslutat utvecklingsarbete beaktas av systemägarna. I andra fall kan fortsatt underhåll 
inte garanteras.
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Samarbete

Syftet med samarbete är kunskaps- och informationsutbyte, samt delaktighet i 
utvecklandet av nationella och internationella infrastrukturer.

Informationsförvaltningsfunktionen följer aktivt med och strävar efter att påverka vad 
som händer inom områdena arkivverksamhet, digital humaniora, digital utgivning, 
forskningsverksamhet och öppen vetenskap samt tekniska lösningar för långtidsbevaring 
och digitaliseringstjänster. Verksamheten gäller såväl nationella som internationella, 
främst nordiska, aktörer. 

SLS informationsförvaltningsfunktion söker samarbetspartner med ett gediget kunnande 
inom IT, digitaliseringstjänster och systemutveckling för att kostnadseffektivt kunna 
tillgodogöra sig det senaste inom utvecklingen på området. Mål för samarbetet är både att 
finna och att tillhandahålla öppna, intressanta lösningar för utvecklingen av SLS 
informationsförvaltning.

SLS ska fokusera på sina kärnområden och inte bygga upp kompetens inom 
randområden, i synnerhet inte då specialkompetensen finns att tillgå på annat håll.

SLS informationsförvaltningsfunktion strävar efter att använda leverantörer med gott 
renommé, tillförlitliga referenser, en betydande kundkrets, stabil ekonomi och bevisad 
kompetens.  

Kompetenser

SLS strävar efter att hela personalen har en hög kompetens att utnyttja möjligheterna i 
digitala lösningar. 

Det är önskvärt att hela personalen inom informationsförvaltningsenheten har ett gediget 
intresse för kulturarv och hanteringen av data som är förknippat med det.

Hela personalen inom informationsförvaltningsenheten behöver ha kunskap om 
dataskydd, i både tekniskt och juridiskt avseende. Också kunskap om och erfarenhet av 
projektledning och projekthantering är viktiga.

Vid rekrytering prioriteras personer med följande kunskap:
 Inom digitaliseringstjänsterna kunskap i fotografering, bildhantering, 

videoproduktion, digitalisering och hantering av digitalt material samt med 
erfarenhet av arkivering. 

 Inom informationsteknik och systemutveckling är det viktigt att kunna anlägga ett 
användarperspektiv. Andra viktiga kompetenser är kunskap om alternativa 
plattformar för systemutveckling, och förmåga att undvika suboptimering samt 
förmågan att se funktionen som ett redskap att samordna en fragmenterad 
verksamhet. Viktigt är dessutom att se möjligheter i och ha kunskap för att 
integrera olika system.

I övrigt upprätthåller informationsförvaltningsfunktionen inte smalare 
specialkompetenser p.g.a. snabb utveckling inom sina områden.
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Standardisering

Maskinpark och programvara är standardiserade. All upphandling av 
digitaliseringstjänster, informationssystem och -teknik sköts av 
informationsförvaltningsfunktionen.

I hanteringen av material, i synnerhet av arkivmaterial, följs nationella och internationella 
standarder.

Köptjänster

SLS köper systemutvecklingstjänster på basis av kravspecifikationer som görs upp 
tillsammans med beställarorganisationen. 

Konsultering inom informationsteknik köps då specialkompetenser krävs samt för 
övervakningsuppdrag. 

SLS utnyttjar s.k. molntjänster då det är motiverat ur följande synpunkter: 

 Det är ekonomiskt lönsamt och ändamålsenligt
 Det underlättar administrationen av programvaran


