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Den internationella standarden ISO 30301:2019 gäller som svensk standard. Standarden fastställdes
2019-02-07 som SS-ISO 30301:2019 och har utgivits i den engelskspråkiga versionen. Detta dokument
återger ISO 30301:2019 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt.
Denna standard ersätter SS-ISO 30301:2011, utgåva 1.
The internationell standard ISO 30301:2019 has the status of a Swedish Standard. The standard was
approved and published 2019-02-07 as SS-ISO 30301:2019 in English. This document contains a Swedish
language version of ISO 30301:2019. The two versions are valid in parallel.
This standard supersedes the Swedish Standard SS-ISO 30301:2011, edition 1.
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LÄSANVISNINGAR FÖR STANDARDER
I dessa anvisningar behandlas huvudprinciperna för hur regler och yttre begränsningar anges i standardiseringsprodukter.
Krav
Ett krav är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. Krav uttrycks med hjälpverbet ska (eller ska inte
för förbud).
Rekommendation
En rekommendation är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som bedöms vara särskilt lämpligt utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer uttrycks med hjälpverbet bör (eller bör inte för avrådanden).
Instruktion
Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.
Förklaring
En förklaring är ett uttryck i ett dokuments innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse, möjlighet eller förmåga. Tillåtelse uttrycks med hjälpverbet får (eller motsatsen behöver inte). Möjlighet och förmåga uttrycks
med hjälpverbet kan (eller motsatsen kan inte).

READING INSTRUCTIONS FOR STANDARDS
These instructions cover the main principles for the use of provisions and external constraints in standardization deliverables.
Requirement
A requirement is an expression, in the content of a document, that conveys objectively verifiable criteria to be fulfilled, and
from which no deviation is permitted if conformance with the document is to be claimed. Requirements are expressed by
the auxiliary shall (or shall not for prohibition).
Recommendation
A recommendation is an expression, in the content of a document, that conveys a suggested possible choice or course of
action deemed to be particularly suitable, without necessarily mentioning or excluding others. Recommendations are expressed by the auxiliary should (or should not for dissuasion).
Instruction
An instruction is expressed in the imperative mood and is used in order to convey an action to be performed. It can be subordinated to another provision, such as a requirement or a recommendation. It can also be used independently and is then
to be regarded as a requirement.
Statement
A statement is an expression, in the content of a document, that conveys information. A statement can express permission, possibility or capability. Permission is expressed by the auxiliary may (its opposite being need not). Possibility and
capability are expressed by the auxiliary can (its opposite being cannot).
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Förord
ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning
av nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetande av internationella standarder
sker normalt i ISO:s tekniska kommittéer. Varje medlemsorganisation som är intresserad av
arbetet i en teknisk kommitté har rätt att bli medlem i den. Dessutom deltar andra internationella
organisationer, både statliga och icke-statliga, i arbetet tillsammans med ISO. ISO har nära
samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i alla frågor rörande
elektroteknisk standardisering.

De metoder som har använts för att utveckla detta dokument och för att utveckla det ytterligare
beskrivs i ISO/IEC-direktiven, del 1. Framförallt bör de olika godkännandekriterierna för olika
typer av ISO-dokument noteras. Det här dokumentet har upprättats i enlighet med de redaktionella
reglerna i ISO/IEC-direktiven, del 2 (se www.iso.org/directives).

Observera att vissa beståndsdelar i denna internationella standard kan vara föremål för
patenträtter. ISO ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Information om eventuella patenträttigheter som identifierats under framtagandet av dokumentet
finns i avsnittet "Orientering" och/eller på ISO-listan över mottagna patentförklaringar (se
www.iso.org/patents).

Eventuella handelsnamn som används i dokumentet är information avsedd för användarnas
bekvämlighet och utgör inget godkännande.
För en förklaring av frivilligheten för standarder, betydelsen av ISO-specifika termer och uttryck
som är kopplade till överensstämmelsebedömningar samt information om ISO:s uppfyllande av
WTO:s (World Trade Organization) principer i avtalet om tekniska handelshinder (TBT), se
www.iso.org/iso/foreword.html.

Det här dokumentet har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 46, Information och
dokumentation, underkommitté SC 11, Arkiv/dokumenthantering.

Denna andra utgåva upphäver och ersätter den första utgåvan (ISO 30301:2011) som har
reviderats tekniskt för att helt följa den gemensamma texten i högnivåstrukturen för alla ISOstandarder för ledningssystem och för att anpassa de operativa kraven till riktlinjerna i ISO 15489.
De viktigaste ändringarna jämfört med den föregående utgåvan är följande:

— ett nytt underavsnitt, 4.1.2 Krav på verksamhetsinformation, har lagts till,

— underavsnitten 8.2 och 8.3 har omarbetats,

— kraven i Bilaga A har bytt namn och ordnats om. Kraven numrerade A.1.1.1 och A.1.1.2 ingår
nu i 8.2. A.2.5.7 har tagits bort från Bilaga A.

ISO 30301 utgör en del av en serie med internationella standarder för ledningssystem för
verksamhetsinformation.
En förteckning över alla produkter i ISO 30300-serien finns på ISO:s webbplats.

Synpunkter på eller frågor om detta dokument bör ställas till användarens nationella
standardorgan. En fullständig lista över sådana organ finns på www.iso.org/members.html.
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Orientering
0.1 Allmänt
En organisations framgång är till stor del beroende av att man inför och förvaltar ett
ledningssystem utformat för att kontinuerligt förbättra resultatet samtidigt som det tillgodoser alla
intressenters behov. Ledningssystem erbjuder metoder för beslutsfattande och för att hantera
resurser i syfte att uppnå organisationens mål.

Att skapa och hantera verksamhetsinformation är väsentligt för varje organisations aktiviteter,
processer och system. Detta möjliggör effektivitet, ansvarstagande, riskhantering och kontinuitet i
verksamheten. Det gör det även möjligt för organisationer att utnyttja värdet av sina
informationsresurser som strategiska tillgångar, och bidra till att bevara det kollektiva minnet, som
svar på utmaningar från den globala och digitala omvärlden.
0.2 Ledningssystem

Ledningssystemstandarder (LSS) erbjuder högsta ledningen ett redskap för att implementera ett
systematiskt och verifierbart sätt att styra organisationen vilket främjar god verksamhetssed.
Ledningssystemstandarder för verksamhetsinformation är utformade för att hjälpa organisationer
av alla typer och storlekar, eller grupper av organisationer med gemensamma
verksamhetsprocesser, att implementera, använda och förbättra ett effektivt ledningssystem för
verksamhetsinformation (LVI). En organisation leds och styrs genom LVI med syftet att fastställa
policy och mål för verksamhetsinformation och för att uppnå dessa mål. Detta görs genom:
— definierade roller och ansvarsområden,

— systematiska processer,

— mätning och utvärdering,

— granskning och förbättring.

Implementering av policy och mål för verksamhetsinformation som baseras på organisationens
krav kommer att garantera att giltig och tillförlitlig information om, och belägg på, genomförda
aktiviteter i verksamheten framställs, hanteras och görs tillgängliga för dem som behöver den, så
länge den behövs. Framgångsrik implementering av god policy och mål för
verksamhetsinformation ger som resultat verksamhetsinformation och system för hantering av
verksamhetsinformation, lämpade för organisationens alla ändamål.

Att implementera ett LVI i en organisation garanterar även öppenhet och spårbarhet av de beslut
som fattas av ansvarig ledning och att man tillgodoser allmänintresset.

iv
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0.3 Relation till andra standarder för verksamhetsinformation
Standarder för LVI är utvecklade inom ramen för ledningssystemstandarder för att vara förenliga
med och ha delar och metoder som är gemensamma med andra ledningssystemstandarder.
ISO 15489-1 är, tillsammans med andra internationella standarder och tekniska rapporter, det
främsta verktyget för utformning, implementering, övervakning och förbättring av processer för
och styrning av verksamhetsinformation som utförs enligt LVI, när organisationer bestämmer sig
för att implementera metodik enligt ledningssystemsstandard.
ANM.

ISO 15489 är den grundstandard
verksamhetsinformation hanteras.

som

ger

bästa

praxis

för

hur

ANM.

Titlarna på vissa produkter och tekniska rapporter kan komma att ändras i
samband med att de revideras. Titlarna i denna figur representerar ämne eller
område, inte de fullständiga officiella titlarna på publicerade standarder och
tekniska rapporter. En uppdaterad figur med nya produkter finns på
https://commitee.iso.org/home/tc46sc11.

Strukturen för LVI-standarder och de mest relevanta produkterna för implementering av processer
för och styrning av verksamhetsinformation, publicerade eller under framställning, återfinns i figur
1.

Figur 1 — Standarder för LVI och relaterade internationella standarder och tekniska
rapporter
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0.4 LVI-familjen
Denna familj av standarder är avsedd att användas till stöd för:

a) högsta ledningen fattar beslut angående fastställande och implementering av ledningssystem
i sin organisation,

b) personer som har ansvaret för implementeringen av LVI, t.ex. professionella inom områdena
riskhantering, revision, hantering av verksamhetsinformation, IT och informationssäkerhet.

Ett processinriktat ledningssystem för verksamhetsinformation betonar vikten av att:

— identifiera organisationens krav på verksamhetsinformation, inklusive intressenters behov
och förväntningar, samt fastställa policy och mål för verksamhetsinformation,

— implementera och driva styrmedel för att hantera organisationens risker i relation till dess
verksamhetsinformation utifrån övergripande verksamhetsrisker,
— övervaka och utvärdera prestandan och verkan hos LVI,

— ständiga förbättringar baserade på målrelaterade mätningar.

Figur 2 visar strukturen för detta dokument utifrån processtänk.

Figur 2 — Struktur för LVI utifrån processtänk
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0.5 Relation till och kompatibilitet med andra ledningssystemstandarder
Detta dokument överensstämmer med ISOs krav för standarder för ledningssystem. Dessa krav
inkluderar högnivåstruktur, identisk grundtext och gemensamma termer med grundläggande
definitioner, utformade för att hjälpa användare som inför flera olika ISO-standarder för
ledningssystem.

Termen
"dokumenterad
information"
är
ett
grundläggande
begrepp
för
ledningssystemsstandarder (LSS). Krav som är kopplade till dokumenterad information finns
under avsnitt 7.5 i alla LSS. Detta dokument kan, förutom att det utgör en LSS i sig, stöda
organisationer vid implementering av kraven för dokumenterad information i andra
ledningssystem. Se https://committee.iso.org/home/tc46sc11för mer information.
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Information och dokumentation — Ledningssystem för
verksamhetsinformation — Krav

1

Omfattning

Detta dokument anger krav som måste uppfyllas av ett ledningssystem för
verksamhetsinformation (LVI) för att stödja en organisation i att uppnå dess mandat, uppdrag,
strategi och mål. Det behandlar utveckling och implementering av policy och mål för
verksamhetsinformation och ger information om mätning och övervakning av prestanda.

Ett LVI kan upprättas av en eller flera organisationer med gemensamma verksamhetsprocesser. I
detta dokument är termen "organisation" inte begränsad till enstaka organisationer utan
inkluderar också andra organisationsstrukturer.
Detta dokument är tillämpligt för organisationer som vill:

— etablera, implementera, förvalta och förbättra LVI som stöd för sin verksamhet,

— försäkra sig om överensstämmelse med sin antagna policy för verksamhetsinformation,

— visa överensstämmelse med detta dokument genom att

a) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller

b) bekräfta sin egenförklaring genom extern part eller

2

c) certifiera sitt LVI genom extern part.

Normativa hänvisningar

I texten hänvisas till följande dokument på ett sådant sätt att hela eller delar av innehållet i dem
utgör krav i detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den citerade utgåvan. För
odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av det dokument som hänvisats till (inkl.
tillägg).

ISO 30300, Information and documentation — Management systems for records — Fundamentals
and vocabulary
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