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Bok om digitalisering och informationsförvaltning  

Call for paper 
 
Näringslivets arkivråd planerar en skrift om digitaliseringen i samhället och dess konsekvenser för 

dagens och morgondagens informationsförvaltning. I maj sände vi ut ett erbjudande om att delta som 

medförfattare i skriften. Vi önskar emellertid fler bidrag. 

 

Vi vill att du som är intresserad av att medverka i boken författar ett kort sammandrag (300-500 ord) 

som beskriver det huvudsakliga innehållet, under vilket tema det hör hemma samt vilken typ av bidrag 

det rör sig om.  

 

Vi önskar bidrag till följande teman: 

 

Digitalisering av organisationens processer – om den pågående digitala transformeringen och dess 

natur i myndigheter, företag och organisationer 

Exempel på delområden: 

- digitaliseringens nyttor och framgångsfaktorer 

- digitaliseringens riskmoment 

- tjänsteprocesser, varuprocesser, ärendeprocesser - digitaliseringens olika förutsättningar 

- analoga processer, digitala processer och hybrider. Om fördelar med att snabbt bli heldigital 

- den digitala processens byggelement 

- compliance by design  

 

Informationsförvaltarens insatser i organisationens digitaliseringsarbete och bidrag till 

processutveckling genom förbättrad kvalitet och effektivitet i hanteringen av 

verksamhetsinformationen.  

Exempel på delområden: 

- rättsliga krav 

- säkerhet, sekretess, integritet 

- den digitala signaturen  

- nätverksmiljöer för produktion och lagring av dokument 

- registrering och diarieföring 

- dokument och dataset 

- informationsmigrering 

 

Ramverk för informationsförvaltningen, hur informationsförvaltningens egna processer ska kunna 

levereras planmässigt och med hög kvalitet 

- Exempel på delområden: 

verksamhetsanalys som underlag för informationsförvaltningen  

- dokumentationsplanering 

- värdering och säkerhetsklassning 

- hantering av system för metadata 

- arkivredovisning 

 



 

 

 

Ditt bidrag kan vara av redogörande/deskriptiv eller förklarande/analytisk karaktär. 

 

Ett redogörande/deskriptivt bidrag: 

Vi behöver goda fallstudier - praktiska exempel från pågående eller genomförda digitaliseringsprojekt, 

främst hos offentliga organ och i företag.   

 

Ett förklarande/analytiskt bidrag: 

Vi behöver texter rörande bokens teman skrivna från teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

Den text kan vara fristående, men kan även innefatta analys av den redovisade fallstudien.       

 

Ditt sammandrag bör vara oss tillhanda senast 2022-02-28. 

 

För Näringslivets arkivråd 

 
 

Anastasia Pettersson                                                Anneli Sundqvist 

Ordförande                                                               Redaktör     


