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Abstract 
The focus of the thesis is to investigate how four university archivists perceive the functionality of the new Swe-
dish process-oriented archival description system. University archivists are at the center of the study since the 
organizational structure of a university is process-oriented to some degree. However universities still have activi-
ties that are more challenging to view as processes, such as research. Universities were thus identified as a suita-
ble candidate to analyze how process-oriented archival description functions in an environment that both is and 
is not clearly process-oriented.  

The research questions posed in this study are all related to the new archival description model, and archi-
vists own experiences and views of the system. The main questions in the study concern the functionality of the 
system, its durability (if there is a repeated call for modification of the model), how the archival description 
system works with organizations that are not process-oriented, as well as if the system can operate as a finding 
aid in a long term perspective.  

The theoretical aim of the study is based around two different and sometimes contrasting views on the na-
ture of archival records; namely the life cycle- and continuum-model. According to the life cycle-perspective 
records follow a linear-path from birth to death, reaching pre-destined pit stops along the way. The continuum-
theorists imagine records not as linear but as multifaceted, having multiple lives and never reaching a “death”-
state.  

In Sweden, earlier research has shown that the life cycle-model has dominated the archival scene, but the 
new process-oriented archival description system could open up for a continuum-related approach. This study 
shows that no archivist made any statements that hinted in a continuum-way of thinking, and the results rather 
substantiated earlier research claiming the dominance of the life cycle-model. 

Investigation results show that three out of four archivists don’t believe that the archival description model 
is suitable for universities, as the organizational structure is not process-oriented. All of the archivists are strug-
gling with describing activities as process-based, and three out of four archivists claim that description ends up 
contrived. All archivists however concur that the positive effects of the system could result in government agen-
cies increases transparency and accountability, but only if the system works as intended.  

The long term durability of the description model is also put in question from three out of four archivists. 
All archivists additionally regard the model as sensitive to organizational changes, and all universities are pre-
paring for and expecting numerous future modifications. 

The conclusion of the study is that the process-oriented archival description system is difficult to apply to 
organizations that have activities with unclear processes. The results furthermore indicate that the system needs 
continuous effort to maintain, due to the nature of ever changing organizations.  

As a finding aid the model is viewed as flawed, as the classification schema will be revised several times, 
which will certainly demand that the user have assistance in understanding the schema. All archivists claim that 
the archival function (and not the classification schema) of the university will be the main search tool for all 
users in the future.  
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Inledning  

Samhällens arkiv har genomgått en förändring, och inom arkivvetenskapen an-

vänds begreppet paradigmskifte. Inte längre kan arkiven betraktas som enbart för-

varingsplats för informationslämningar från en myndighets verksamhet. Med ge-

nomslaget av elektroniska handlingar kan en handling existera utanför en arkivlo-

kal, på flera sätt och i många sammanhang samtidigt.  

Den nya elektroniska tidsålderns förutsättningar möjliggör för ett nytt sätt att 

redovisa vad arkiven innehåller, och även nya sätt hur arkiven kan användas. När 

information lagras elektroniskt förblir den tillgänglig, men för att också bli an-

vändbar och förståelig så måste informationen registreras och beskrivas. Med 

andra ord, arkivredovisas. Men hur vi ska göra det är ännu inte självklart, då nya 

idéer ständigt tillkommer. Den här generationens arkivariers stora utmaning blir 

således hur vi ska redovisa information som både är elektronisk och i pappers-

form. Elektronisk information tillkommer i rasande fart, och den kan även för-

svinna lika snabbt. När det dessutom är information som är viktig för samhället så 

är det centralt att arkivredovisningen fångar upp den. 

Informationen som finns i arkiven har flera vitala funktioner. Bland annat 

som ett insynsinstrument i statliga myndigheter, i synnerhet för att säkerställa att 

samhällets funktioner fullföljer sina uppdrag. Denna studie fokuserar på statliga 

universitet och högskolor: lärosäten, vars förtroendekapital i högsta grad vilar på 

att arkiven fullgör sin roll. 

Den högre utbildningens kunskapsproduktion handlar om att tillgodose det 

offentliga samhällets behov av utbildade tjänstemän, men också för att utbildning 

och kunskap är ett bevis på en enskild medborgares kompetens. Kunskap blir bil-

jetten in i det offentliga samhället som ger medborgaren möjlighet att försörja sig 

själv, eller förverkliga idéer och förhoppningar. Universitet och högskolor är såle-

des officiella verktyg för att producera kunskap, vilket medför ett behov av att 

reglera dem utifrån ett definierat ramverk. Ramverket finns till för att kontrollera 

att myndigheterna når upp till förväntningarna. Därför blir krav, lagar och regler 

vitala kriterier för att myndigheternas kunskapsproduktion kan anses legitim ute i 

samhället. Universitet och högskolor måste kunna uppvisa att regelverk uppehålls, 

och det kan man göra med en funktionerande informationshantering och informat-

ionsåtersökning. För en fungerande insyn behövs bägge pusselbitarna, informat-
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ionen måste bevaras, samt gå att finna. Därför behövs arkivredovisning, som ett 

medel för att visa på att systemet fungerar. 

Kunskapsproduktion handlar inte bara om att förverkliga arbetsmarknads-

mässiga behov och individuella önskemål, utan även om att bedriva forskning för 

det allmännas intresse. Forskning som utförs inom akademiska institutioner anses 

som en lika självklar del som att undervisa studenter och utfärda examensbevis, 

men hanteras inte alltid enligt samma ramverk. Forskningsdata är allmänna hand-

lingar i samma mening som ett examensbevis, men bådedera handlingstyperna 

kan behandlas helt olika beroende på hur institution och myndighet bedömer dess 

värde. Hur forskningsdata bevaras och återsöks riskerar att bli en subjektiv fråga.  

Samhällets utbildningsinstanser är instiftade för att förmedla kunskap från in-

stitutionerna, till medborgaren, som i sin tur använder kunskapen för att legitimera 

sin egen roll i samhället. Universitet och högskolor är således ett av de viktigaste 

samhällsbärande instrumenten som vi har. Därför bör insyn i deras informations-

hantering vara högst prioriterad. Studien är därför inriktad på hur lärosätens arki-

varier arbetar med en av informationshanteringens viktigaste komponenter, näm-

ligen arkivredovisningen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma arkivarier vid fyra 

lärosäten uppfattar den verksamhetsbaserade arkivredovisningen ur perspektiv 

som relaterar till effektivitet, sökbarhet och funktionalitet. Förhoppningen är att 

uppsatsen kan bidra med ökad förståelse för vad den nya redovisningen innebär ur 

ett kort- och långsiktigt perspektiv.  

Undersökningen bygger på analyser av arkivteori, bland annat om vad för 

verktyg som bäst kan bidra till lättare återsökning av information, om kontextuell 

betydelse för förståelse av arkivhandlingarna och om arkivfunktionen verkar för 

att både främja verksamhetsnyttan och kulturarvets behov. Uppsatsen utvecklar 

tidigare svensk forskning om den moderna, elektroniska informationshanteringen 

samt de undersökningar som genomförts efter att implementeringen av den nya 

verksamhetsredovisningen har trätt i kraft.  

I studien innefattas ett teoretiskt perspektiv med avsikt att undersöka om ar-

kivarierna ansluter sig till någon av de arkivteoretiska modellerna: life cycle- eller 

records continuum. Med anledningen att perspektiven representerar olika synsätt 

på vad arkivhandlingar är och hur de används kan en analys med ett teoretiskt 

perspektiv spegla hur arkivarier uppfattar den nya redovisningens möjligheter och 

fallgropar. 

Uppsatsen inkluderar en empirisk undersökning som inriktar sig på den högre 

utbildningens lärosäten (både högskolor och universitet då de ur en arkivaspekt 

inte skiljer sig åt) med anledning att de har liknande verksamheter, vilket under-

lättar jämförelse. Det finns således gemensamma nämnare för vilken typ av in-

formation som myndigheterna hanterar, vilket innebär information som är speci-

fikt myndighetsrelaterad och har en tydlig koppling till processer, bland annat 

”antagning av studenter”, ”examinering av studenter” eller ”bedriva undervis-

ning”. Men alla myndigheterna har även en forskningsverksamhet som till sin 

natur inte är tydligt definierad i enlighet med ett processynsätt, utan utförs olika 

beroende på fält och institution. Lärosäten bedömdes sålunda vara ett område som 

var värt att titta närmare på, främst gällande liknande informationsflöden, men 

också hur liknande verksamheter hanterade likartade utmaningar. För att bidra till 

en ökad förståelse för problematiken intervjuades arkivarier vid lärosätena om hur 

de uppfattar den väg som de själva och lärosätet har valt gällande myndighetens 
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informationshantering och hur man valt att tolka och använda sig av den verk-

samhetsbaserade arkivredovisningen. 

 Insamlad data består av intervjuer med arkivarier vid lärosätena. Följande 

forskningsfrågor besvaras: 

 

 På vilket sätt uppfattar undersökningens arkivarier att den verksamhetsba-

serade arkivredovisningen fungerar i deras verksamhet? 

 Hur effektiv anses redovisningsmodellen (behöver den revideras och om-

arbetas eller är den hållbar ur ett längre perspektiv)? 

 Hur anses den verksamhetsbaseradearkivredovisningen fungera för verk-

samheter som har verksamhetsområden som inte är tydligt processoriente-

rade? 

 På vilket sätt bedömer arkivarier redovisningens sökbarhet ur ett långsik-

tigt perspektiv? 

För att besvara det teoretiska perspektivet: 

 Ansluter sig undersökningens arkivarier till någon av life cycle- eller re-

cords continuum modellerna?  
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Disposition 

I uppsatsens inledande del läggs stor vikt vid tidigare forskning. Den verksam-

hetsbaserade arkivredovisningen har inte uppstått i ett vakuum i Riksarkivets lo-

kaler, utan är självfallet påverkad av svenska och internationella idéer och före-

ställningar om arkivteori, informationshantering och organisationslära. I den 

första delen av uppsatsen förklaras den svenska arkivhistorien, och bakgrunden 

till varför Riksarkivet ansåg att det gamla redovisningsschemat behövde bytas ut. 

I följande delar redogörs för studiens teoretiska ramverk, med utrymme både för 

internationell och svensk arkivteori, där både för- och nackdelar med liknande 

varianter av arkivredovisning framförs. Sektionen som rör tidigare forskning an-

vänds för att bygga ett teoretiskt underlag som kan bidra till förståelse för varför 

vi idag har en verksamhetsbaserad arkivredovisning, vilket också lägger grunden 

för min undersökning.  

Innan den empiriska undersökningen redogörs för metod och undersöknings-

område. Därefter presenteras den empiriska undersökningen under fem delmo-

ment, där resultatet från alla fyra lärosäten redovisas gemensamt. Efter varje del-

moment knyts den tidigare forskningen in i resultatet och analyseras. Den avslu-

tande delen i den empiriska undersökningen är en diskussion om resultatet. Upp-

satsen avslutas med en slutdiskussion. 
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Bakgrund – svensk arkivhistoria 

Olika synsätt på arkivredovisning  

Begreppet arkiv är mångfasetterat och används i många sammanhang. I den här 

undersökningen studeras statliga arkiv och arkivarien Jan Appelquists definition 

av arkiv är lämplig för den här studien: ”beståndet av handlingar är arkivet, oav-

sett var det befinner sig, utspritt eller samlat, oavsett medium; papper, mikrofilm 

eller digitalt. Kriteriet för om en handling är arkivhandling är om den tillkommit i 

verksamheten och arkiverats där. En handlings ålder har inget med saken att 

göra”. Enligt Appelquist är en handling lagrad information oavsett vilket medium 

det är lagrat på, informationen måste vara avsedd att förmedlas.1 En arkivbildares 

handlingar måste redovisas, vilket utförs i arkivredovisningen. Hur statliga myn-

digheters ska utforma sin arkivredovisning regleras av Riksarkivet.2 Riksarkivet 

utfärdar föreskrifter som statliga myndigheter måste följa, och även arkivlagen 

reglerar hur arkivbildare ska vårda sina arkiv. 

Myndigheternas arkiv kan betraktas vara en viktig del i verksamheten, och 

det som finns i arkiven är betydelsefullt för en fungerande drift. Utöver vad man 

kalla för verksamhetens interna behov av information finns således även de exter-

na behoven, vilket är medborgarnas insynsrätt samt forskningens behov av in-

formationssökning. Alla organisationer och verksamheter, och så även myndig-

heter benämns som Arkivbildare, vilket avser en verksamhet som skapar arkiv-

handlingar. I den här studien definieras lärosäten som arkivbildare.3  

Inom svensk lagstiftning finns det bestämmelser om att statliga myndigheter 

ska ”uppnå en god offentlighetsstruktur”, 4 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-

lagen (SFS 2009:400). Det innebär att myndigheter ska arbeta för att möjliggöra 

insyn i verksamheten. Som ett led i att skapa förutsättningar till insyn ska inform-

ationshanteringen kartläggas i enlighet med arkivlagen (SFS 1990:782). Arkivla-

gen och offentlighet- och sekretesslagen verkar tillsammans för att medverka till 

att säkerställa att information bevaras för att tillgodose rätten att ta del av all-

männa handlingar, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).  

                                                 
1 Appelquist (2012), s. 12-13. 
2 Appelquist (2012), s. 81. 
3 Smedberg (2012), s. 231-233 och Appelquist (2012), s. 17. 
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Vad ett arkiv är redogörs även för i arkivlagen, och innefattar hela den offent-

liga sektorn. Lagen tillkom 1990, förhållandevis sent då vissa föreskrifter för ar-

kiv har funnits sedan 1600-talet. Riksarkivet har en lång historia inom vad som 

kan kallas Myndighetssverige. Från början var Riksarkivet det kungliga kansliets 

arkiv, som också fanns under medeltiden. Under 1800-talet blev Riksarkivet ett 

statligt ämbetsverk och fick ansvaret för hela nationens statliga arkivbildare. Det 

var även under 1800-talet som Riksarkivet fick uppdraget att förvalta och säker-

ställa att handlingar från regeringen eller statliga verk ”som bär på information om 

förhållanden om politiska, juridiska, historiska och administrativa aspekter också 

vårdas, ordnas, förtecknas samt tillgängliggörs för allmänheten”. 4 

Under det tidiga 1900-talet tydliggörs ytterligare Riksarkivets uppdrag för de 

statliga arkiven. Bland annat att Riksarkivet ansvarar för uppsikt och vård av för-

valtningens arkivhandlingar, säkerställer att de blir tillgängliga enligt tryckfrihets-

förordningen, samt upprättar en depåfunktion. Från 1909 får myndigheten även i 

uppdrag att följa arkivväsendets utveckling i omvärlden.5 En aktiv omvärldsbe-

vakning och arkivens betydelse i det offentliga Sverige var specificerat sedan det 

tidiga 1900-talet, men det var först vid arkivlagens tillkomst som arkivens bety-

delse lagstiftades: arkivlag (1990:782) 3 §. 1, rätten att ta del av allmänna hand-

lingar, 2, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3, alla 

användares behov. En annan viktig del av arkivlagen är 4 § som fastställer att 

”varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet 

med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar”, samt 6 § andra stycket ”I arkivvården 

ingår att myndigheten skall upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information 

om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet 

är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning”.6  

Hur myndigheter redovisar sina arkiv är avgörande för hur informationen kan 

användas, både internt och externt. Sökbarheten av informationen är nära förknip-

pad med arkivredovisningen, då en av redovisningens funktioner är att vara en 

sökingång i informationen. Ett begrepp som ofta används i samband med arkivre-

dovisning är klassifikation, vilket innebär att företeelser inordnas efter ett sam-

manhang. Hur man väljer att klassificera är således avgörande för vilken typ av 

sökmöjligheter och förståelse vi får inför den information som finns i arkiven.7 

Innan införandet av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 2009 an-

vändes det allmänna arkivschemat. Schemat har sina rötter i det tidiga 1900-talet 

och är anpassat efter sin tids förutsättningar, nämligen den pappersbaserade för-

valtningen. I det allmänna arkivschemat klassificeras handlingarna efter sin form 

och sitt innehåll, bland annat efter protokoll, liggare, ekonomihandlingar eller 

                                                 
4  SFS 1990:782;  Smedberg (2012), s. 243-244. 
5  Ulrika Geijer, Lenberg & Lövblad (2013), s. 40-41. 
6  SFS 1990:782;  Smedberg (2012), s. 243-244. 
7  Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: klassifikation[2017-01-07]. 
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ritningar. Allteftersom tiden gick fick arkivhandlingarna mindre betydelse inom 

den myndighet som skapade dem, och handlingarna placerades sedan i arkivboxar 

tillsammans med alla handlingar som uppstått ur samma arkivbildare i arkivde-

påer.8 

Sökbarheten in i arkivet var beroende av en arkivbeskrivning och var någon-

stans handlingarna stod placerade i arkivet. Men även att användare hade förkun-

skaper om vad för typ av form informationen de sökte hade. I vår tid där hand-

lingar inte har en fysisk form, utan endast existerar i den elektroniska världen för-

svinner möjligheten att eftersöka handlingar i enlighet med den gamla tiden, då 

användare kunde få en fysisk överblick över arkivens innehåll i en arkivdepå. Inte 

heller behöver handlingar längre levereras till en arkivdepå efter det att verksam-

heten inte längre behöver dem, utan deras livslängd blir obestämd. Riksarkivet 

ansåg därför att tiden var kommen för en arkivredovisning som är anpassad efter 

elektroniska handlingar, vars fysiska placering blir odefinierad istället för fysik 

och fixerad i arkivboxar i arkivdepåer. Den nya klassifikationen är därför bland 

annat avsedd att bidra till att användare lättare förstår var informationen går att 

finna, även om den inte finns i fysisk form.9  

Varför verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Riksarkivet 

Riksarkivets skrift Vägledning till att redovisa verksamhetsinformation från 2012 

och RA-FS 2008:4 ger oss en inblick i vad den nya redovisningen innebär, och hur 

man avser att den ska implementeras. I vägledningens inledande stycke preciseras 

att information betraktas som en resurs både för verksamheten och för allmänhet-

en, företag och andra organisationer, och ska därför bevaras.  

Vidare står skrivet i vägledningsskriften att information utväxlas mellan 

myndigheter, och mellan privatpersoner och myndigheter i vad som kallas verk-

samhetsprocesser. Verksamhetsprocesserna blir nyckeln i redovisningsmodellen 

som ger insyn i verksamheten. Den nya redovisningen ska enligt RA-FS 2008:4, 6 

kap. 1 § ”göra det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet och handling-

ar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar, och hantera och 

förvalta handlingar.”10 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen ska medföra ett flertal positiva 

påföljder. Bland annat preciseras i skriften från Riksarkivet att den kan bidra med 

att effektivisera myndigheternas informationshantering, samt verka som ett ”kraft-

fullt verktyg för informationsstyrning”. Mer centralt för den här undersökningen 

är de uttalanden som finns i vägledningsskriften om att informationssökning och 

åtkomst av informationen anses förbättras i det nya systemet. Det är genom sök-

                                                 
8  Riksarkivet (2012), s. 6. 
9  Riksarkivet (2012), s. 6. 
10  Riksarkivet (2012), s. 3. RA-FS 2008:4  
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barhet och åtkomst till handlingar som också rättsäkerhet och autenticitet kan bi-

behållas. Är handlingarna inte sökbara så finns det inte heller några möjligheter 

för användare att hitta dem. Det är möjligt att myndigheternas interna användare 

har förutsättningar att förstå systemen bättre, men över tid kan även det minska. 

Sökbarheten måste bevaras, och torde vara ett av de mest väsentliga behov som 

den nya redovisningen måste tillfredsställa. 11 

Den nya klassifikationen anses av Riksarkivet som väl lämpad att bidra till att 

bevara sökbarheten, eftersom verksamhetsprocesserna ska ge förståelse för vilket 

samband som handlingarna uppstod i, och sambandet betonas som det viktigaste 

sökverktyget för användare. För att göra detta måste myndigheterna betrakta verk-

samheten utifrån processer, där processerna i sin tur generar handlingarna. Därav 

namnet verksamhetsbaserad arkivredovisning, då det är en översikt av verksam-

hetens processer som också ska utgöra arkivredovisningen.12 Det är handlingarnas 

samband med verksamhetsprocesserna som anses grundläggande för att myndig-

heterna kan garantera att handlingarnas autenticitet, rättsäkerhet och sökbarhet 

bevaras och säkerställs. Verksamhetsprocesserna blir det centrala i redovisningen, 

och handlingarnas innehåll eller format blir sekundärt. Därför blir en noggrann 

kartläggning av hur verksamheten fungerar det viktigaste arbetet när en verksam-

het inför den nya arkivredovisningen.13 

 Eftersom informationen anses eftersökas utifrån dess ursprung i processerna 

och inte vad för typ handling eller vad för information de bär på, så menar Riksar-

kivet att verksamheterna bör applicera metadata. Enligt Riksarkivets egen definit-

ion är metadata information som beskriver data. Metadata används för att beskriva 

innehållet för en viss datasamling för att underlätta förståelse för handlingarna. 

Arkivredovisningen ska ge en helhetsbild av vad för typ av handlingar som myn-

digheten producerar, och därtill information om informationen, metadata.14  

Enligt Riksarkivet kan metadata innefatta uppgifter om verksamheten, arkiv-

bildaren och handlingarna, men vad för typ av metadata, eller några riktlinjer om 

vad som bör inkluderas i redovisningen lämnar man osagt. Istället överlämnar 

Riksarkivet ansvaret till verksamheterna själva att avgöra i vilken omfattning me-

tadata appliceras på handlingarna. Det är i linje med Riksarkivets uppfattning om 

att det är arkivbildare/myndighet som bär det yttersta ansvaret för arkivvården, 

vilket också fastställs i arkivlagen (1990:782).15  

                                                 
11  Riksarkivet (2012), s. 8-17. 
12  Riksarkivet (2012), s. 8-10. 
13  Riksarkivet (2012), s. 8-17. 
14  Riksarkivet (2012), s. 6. 
15  Riksarkivet (2012), s. 11-18. 
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Hur redovisningen ser ut 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är uppbyggd av en klassificerings-

struktur som ger en överblick över vilka verksamhetsområden som ingår i myn-

dighetens uppdrag. I klassificeringsstrukturen ska även processerna som i sin tur 

genererar handlingar också tydliggöras, och enligt vägledningsskriften så är det 

genom processerna som myndigheterna kan visa på att de fullföljer sitt uppdrag. 

Efter kartläggningen av processerna i klassificeringsstrukturen ska en processbe-

skrivning följa. I processbeskrivningen förklaras hur handlingarna uppkommit i 

processen. Även processbeskrivningen medverkar till att ge en helhetsbild och 

förståelse för handlingarna, då de medverkar till ”informationens tillförlitlighet, 

autenticitet och rättsäkerhet”. Både processbeskrivningarna och klassificerings-

strukturen ska vara förenklade, då alltför detaljerade beskrivningar försvårar sök-

barhet och översikt. Detaljeringsgraden är dock helt upp till myndigheterna själva 

att bestämma.16 

Vidare följer en beskrivning av hur informationen uppkommit i processerna, 

det görs genom att gruppera den mängd av handlingar som uppstår när en process 

upprepas, denna gruppering kallas handlingsslag. I varje handlingsslag finns flera 

olika typer av elektronisk eller analog information, dessa kallas för handlingsty-

per. Handlingstyperna är resultatet av olika aktiviteter som finns inom processen, 

exempelvis kan processen ”Rekrytera personal” inkludera flera aktiviteter som i 

sin tur genererar flera olika handlingstyper så som annons, kravprofil, ansökningar 

och meddelande om beslut till sökande.17   

Den allt mest krävande aspekten av att införa den nya redovisningen är att 

den endast kan omsättas i praktiken efter en omfattande analys och kartläggning 

av verksamhetens uppbyggnad. Det finns ingen uttalad strategi för hur myndig-

heter bör göra för att genomföra analysen, inte heller klargör man hur ofta en 

verksamhetskartläggning kan behöva upprepas för att vara aktuell.18  

I vägledningsskriften från Riksarkivet motiveras modellen med att den anses 

vara väl lämpad för att ge en bättre översikt och förbättra återsökning. Men det 

enda verktyg som konkret är menat att hjälpa till med återsökningen är beteck-

ningssystemet. Det är inbakad i modellen och innebär att alla processer och med-

följande handlingsslag som ingår i klassificeringsstrukturen har en beteckning 

som ska underlätta eftersökning. Vägledningsskriften indikerar att det finns en 

medvetenhet inom Riksarkivet att vid ett överlåtande till myndigheterna att själva 

formge den egna arkivredovisningen, så kan det bli utmanande för användare att 

förstå hur redovisningen ska tolkas och hur sökvägar fungerar. Således har en 

brasklapp inflikats om att allmänheten kommer att behöva hjälp, och att myndig-

                                                 
16  Riksarkivet (2012), s. 18. 
17  Riksarkivet (2012), s. 22. 
18  Riksarkivet (2012), s. 19 och 33. 
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heterna måste sammanfoga metadata som bidrar till ökad förståelse. När och hur 

metadata kan appliceras anges inte annat än ”vid behov”, eller att det ”kan vara 

nödvändigt”.19 

En tidig metadatahantering och klassificering av handlingar är det främsta 

sättet att hantera information enligt vägledningsskriften, annan information som 

samband mellan handlingar, besked om gallring och bevarande, samt sökväg in i 

arkivet ska även ingå i arkivredovisningen. Myndigheterna uppmanas att tydlig-

göra hur användare ska hitta i arkiven, men Riksarkivet ger inga bestämda eller 

konkreta råd.20  

                                                 
19  Riksarkivet (2012), s. 16-39. 
20  Riksarkivet (2012), s. 31-34. 
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Undersökningens teoretiska ramverk 

Vad är arkivteori och varför behövs det? Arkivteori kan betraktas som ett försök 

av arkivvärlden att skapa ordning där endast kaos har existerat, att förenkla och 

åskådliggöra hur, varför och var arkivhandlingar uppstått, eller att utreda de bästa 

metoderna för återsökning. Men arkivteori behövs också för att effektivisera arbe-

tet med arkiven. Enligt David Bearman, kanadensisk arkivteoretiker ordnas arkiv-

handlingar inte var för sig, utan som ett kollektiv eftersom det är det billigare al-

ternativet. Inom arkivteorin finns således en sedan länge etablerad föreställning att 

arkivbeskrivningen ska utgå från idén att det inte är de enskilda handlingarna som 

ske beskrivas, utan helheten. Det har resulterat i att det finns röster inom arkiv-

teorin som vill hålla detaljeringsnivån i mångt och mycket på en förenklad nivå. 21 

Geoffrey Yeo menar att ”Context is crucial” och hänvisar till att en detaljerad 

arkivbeskrivning inom arkivteorin också anses betydelsefull för att uppnå en fun-

gerande arkivredovisning. Det kan också anses som underförstått inom arkivteorin 

att en hög detaljeringsnivå inte är ett rationellt arbetssätt. Arkivteorin balanserar 

följaktligen mellan två ytterligheter – en sida som anser att en detaljerad arkivbe-

skrivning är avgörande för att visa på kontext, och en annan rationell sida som vill 

förenkla arkivarbetet. 22 

Studiens teoretiska utgångspunkt 

I den här studien är den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket sam-

manflätat, då det teoretiska perspektiv som uppsatsen grundar sig på är både den 

internationella arkivteoretiska debatten gällande arkivbeskrivning, och även ett 

mer övergripande synsätt på hur arkivhandlingar betraktas ur de arkivteoretiska 

synsätten: life cycle- eller records continuum. 

Life cycle och records continuum 

En fundamental del inom arkivvetenskapen har varit en strävan att finna ett sätt att 

förstå och överblicka de sammanhang inom vilka handlingar uppstår. Resultaten 

                                                 
21  Yeo (2010), s. 106-107. 
22  Yeo (2010), s. 106-107. 
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av detta har mynnat ut i två teoretiska modeller: life cycle- och records conti-

nuum-modellen. Bägge uppstod under en tid då teknikskiften dominerande in-

formationshanteringen, och samhällets strukturer genomgick omfattande föränd-

ringar. Statsapparater växte fortlöpande vilket medförde att informationsmängden 

som arkivarier skulle hantera till slut blev ohanterlig. Utifrån de rådande förutsätt-

ningarna initierades idén om life cycle-modellen, vilket skulle skapa förutsätt-

ningar att få överblick och kontroll över en ständigt växande informationshante-

ring. Life cycle-modellen beskriver moment som sker under en handlings ”livstid” 

och kan betraktas utifrån en utvecklingskurva där en handling genomgår vissa 

moment så som födelse och död, men också bestämda mognadsgrader för att till 

sist förfalla och ”dö”. Life cycle gör skillnad på handlingar som befinner sig i 

modellen och ”lever”, och de som betraktas som ”döda”. En död handling anses 

fysiskt befinna sig antingen destruerad eller förvarad i en arkivlokal, där den en-

bart är av intresse för forskningen. En levande handling befinner sig däremot kvar 

hos den organisation som skapade den, då den fortfarande behövs för verksamhet-

ens egen nytta.23 

Records continuum-modellen uppstod ur en liknande situation som life cycle, 

under en period då de administrativa strukturerna, som i sin tur skapade handling-

arna, genomgick förändringar. Administrationerna var inte längre fasta och sta-

tiska enheter, utan kom att börja genomgå ständiga reformationer. Det resulterade 

i problem för arkivarier när det inte gick att tydliggöra den kontext en handling 

uppstått ifrån. Records continuum-tänkare såg svagheter hos life cycle-modellen 

som inte hade en uttalad lösning när det blev allt svårare att applicera ett livscy-

kel-perspektiv på komplexa och globala organisationer med ständigt förändrade 

interna strukturer. Life cycle-modellen ifrågasattes då den inte kunde ge svar på 

hur arkivhandlingars kontextuella samband kan synliggöras i ett livscykel-

perspektiv. Istället efterfrågades ett holistiskt synsätt, och resultatet kom att bli 

records continuum-modellen.24   

Records continuum-modellen är även ett försök att anpassa arkivvetenskapen 

efter den nya tidens förutsättningar, en tid då alltmer information endast är 

elektronisk, utan en fysisk motsvarighet. I Australien utvecklade och skapade 

forskaren Frank Upward Records continuum-modellen som utmanar life cycle-

modellens påstående om att arkivhandlingar befinner sig i en livscykel.
 
Livscykel-

idén tillhör i mångt och mycket den analoga pappersvärlden. Handlingar leverera-

des fysiskt från tjänstemäns kontor till en mellanlagringsfunktion, för att till sist 

föras till slutarkivet när verksamheten inte längre behövde dem. I den elektroniska 

världen behöver handlingen inte enbart existera i tjänstemännens ägo, eller i mel-

lanarkiv och slutarkiv, de har ingen bestämd förvaringsplats eller bestämd identi-

                                                 
23  Dingwall (2010), s. 139-141. 
24  Dingwall (2010), s. 140-147. 
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tet eller kontext, de är i records continuum-termer ”always in a process of 

becoming”.25 

Records continuum-modellen är ett flerdimensionellt verktyg som visar på att 

handlingar innehar flera olika perspektiv beroende på hur man tittar på dem. De är 

aldrig statiska utan existerar på flera olika sätt samtidigt. Modellen används redan 

vid handlingars skapelse, där de placeras in i den sociala och organisatoriska kon-

text som skapade den, och hur handlingen förmedlas ut i ett större sammanhang, 

och blir ett kollektivt minne. Modellen används för att se de olika aspekterna som 

handlingar har som gör dem till ”minnen”, men också hur de fungerar som bevis 

för en eller flera händelser.26 

Ur ett records continuum-perspektiv kan arkivarier ”fixera” handlingar ge-

nom att applicera kontextuell metadata som beskriver hur handlingen fungerat 

som bevis i någon situation, exempelvis i ett ärende mellan förvaltning och en-

skild medborgare. I records continuum-termer så avskiljs handlingen ur sin speci-

fika tillkomstkontext när den kontextuella metadatan tillförs. Detta förenklar för 

användare att förstå handlingen ur flera perspektiv. Metadataapplicering blir enligt 

records continuum en uppgift som ständigt upprepas vid varje tillfälle som hand-

lingen används. Detta medför att handlingars kontextuella sammanhang ständigt 

växer, oavsett i vilket syfte en handling skapas och återanvänds så tillförs meta-

data. Som effekt bidrar tillvägagångssättet till att handlingars komplexitet och 

användningsområden kan synliggöras.27 

Inom life cycle-modellen är oftast den teoretiska utgångspunkten att det vik-

tigaste stadiet i en arkivhandlings ”liv” är vid det första stadiet i deras livscykel, 

nämligen tillkomsttillfället. Det är då metadata om kontextuella samband kan till-

föras. Vidare menar life cycle-anhängare att alla handlingar genomgår samma 

typer av stadier under sin livscykel, och att dessa stadier är naturliga. Exempelvis 

skapelse, mellanlagring och slutförvaring. Inom records continuum saknas synen 

på att ett ”naturligt” system styr över handlingar, och istället kan en handling be-

finna sig i alla stadier beroende på vilken situation som en handling befinner sig i, 

och gränserna mellan de olika stadierna suddas helt ut. Som alternativ till att pla-

cera in handlingar i olika stadier medverkar records continuum till att utöka för-

ståelsen för vilka sammanhang och vilka förhållanden som en handling har.28  

Enligt Sue McKemmish, som är professor vid School of Information Mana-

gement and Systems vid Monash University i Australien, så förenar records conti-

nuum-modellen två tidigare motsatsförhållanden inom arkivvetenskapen, nämli-

gen synen på bevisvärde och minne. Istället för att arkivhandlingar antigen är be-

visvärde eller ett minne så är de ur ett records continuum-perspektiv båda delarna. 

                                                 
25  McKemmish (2001), s. 333-335. 
26  McKemmish (2001), s. 335. 
27  McKemmish (2001), s. 336. 
28  McKemmish (2001), s. 349-352. 
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Arkivhandlingar kan fungera som verktyg för insyn i offentlig förvaltning och 

bidra till ansvarsskyldighet, men också att skapa kulturarv och förmedla ett kol-

lektivt minne. McKemmish menar att arkivhandlingars förmåga att både verka 

som bevisvärde och minne utgår från att ur ett records continuum-perspektiv regi-

streras handlingar från dess tillkomsttillfälle, där de tillförs metadatabeskrivningar 

om den kontext de skapades ur, och de sammanlänkas med händelser, beslut och 

socialt sammanhang. Alla dessa aspekter bidrar till att säkerställa handlingars till-

förlitlighet som bevisvärde. Vidare kan handlingarna placeras i en annan kontext, 

nämligen som en del av en organisations arkiv, vilket gör dem till en del av orga-

nisationens minne, och kan ytterligare förmedlas vidare, och vara en del av ett 

större nätverk där de blir ett kollektivt minne.29 

McKemmish anser att arkivhandlingar inte endast har ett syfte, en mottagare 

och en typ av användare, utan att de istället har flerdimensionella syften, åtskilliga 

mottagare och ett flertal användare. Arkivhandlingar behöver därför beskrivas 

utifrån dessa förutsättningar för att inte begränsa deras användningsområden och 

förståelsen inför dem. Enligt McKemmish kan records continuum-modellen an-

vändas för att motverka en enkelspårig klassificering av handlingar, och kan vara 

ett verktyg som ständigt utvecklar handlingars komplexitet. När ett records conti-

nuum-perspektiv används accepteras att handlingar inte är statiska ting utan för-

änderliga och flyktiga. Om arkivarier endast applicerar metadata en gång vid till-

komsttillfället så förnekar vi och blundar för att arkivhandlingar har andra syften, 

mottagare och användare.30 

Life cycle och records continuum i undersökningen 

Life cycle-modellen har länge varit dominerande inom svensk arkivhantering och 

Riksarkivet har en etablerad roll som mottagare av alla statliga myndigheters 

”döda” arkivhandlingar.31 Den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen är 

däremot utformad med spår av records continuum-idéer, där arkivbeskrivningen 

är formulerad för att fungera i en vad som inom arkivvetenskapen kallas för en 

”post-custodial” tid (en tid då arkivarien inte längre vårdar arkivhandlingar som 

befinner sig i en fysisk lokal), eftersom den fysiska förvaringsplatsen ska vara 

ovidkommande för förståelsen för en handlings kontextuella samband. En hand-

ling behöver således inte stå på hyllan bredvid en arkivbildares andra handlingar 

för att dess värde ska säkerställas. Istället är det arkivförteckningen som blir den 

sammanbindande länken som förklarar en handlings kontextuella hemvist.32   

Den tid vi befinner oss i genomgår en förändring som på sikt innebär att en 

fysisk förvaringsplats inte längre behövs för statliga myndigheters information, då 

                                                 
29  McKemmish (2001), s. 352. 
30  McKemmish (2001), s. 354. 
31  Smedberg (2012), s. 237-241. 
32  Smedberg (2012), s. 237-241; Cunningham (2011), s. 174. 
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handlingar blir tillgängliga oavsett fysisk placering. En handling som tidigare va-

rit placerad i en arkivlokal blir direkt plötsligt tillgänglig oavsett ”död” eller ”le-

vande”.  

Maria Kallberg har i sin doktorsavhandling The Emperor’s New Clothes: Re-

cordkeeping in a New Context studerat om ett records continuum-perspektiv exi-

sterar inom arkivhanteringen efter att den verksamhetsbaserade arkivredovisning-

en implementerats. Kallbergs resultat indikerar på att trots att den nya redovis-

ningen erbjuder ett holistiskt tillvägagångsätt så är life cycle-perspektivet allmänt 

rådande inom svenska myndigheter.33   

Life cycle- och  records continuum-modellen har två skilda synsätt på arkiv-

handlingar och anhängare till life cycle-modellen upplever att arkivhandlingar har 

en tydlig livslängd, och genomgår vissa faser för att till sist ”dö” och levereras till 

sista förvaringsplats, där ingen förutom forskarvärlden har något intresse för dem. 

Records continuum-modellen å andra sidan betraktar arkivhandlingar som odöd-

liga34 och ständigt föränderliga, och att användare kontinuerligt kommer att be-

höva informationen. Life cycle är pappersvärldens lösning på en eskalerande 

mängd pappershandlingar, där förvaring blev en central fråga. Bara de ”viktig-

aste” handlingarna skulle förvaras hos arkivbildaren, resterande kunde levereras 

bort för annan förvaring. Records continuum är anpassad efter en elektronisk för-

valtning, där informationen inte behöver en fysisk plats, utan kan sammanlänkas 

med ord – metadata. Metadata är enligt Sue McKemmish det främsta verktyget 

för records continuum-anhängare. Genom att ständigt applicera metadata kan 

handlingar användas till att beskriva omfattande delar av deras komplexa använd-

ningsområden. Inom life cycle anses endast ett tillfälle vara nödvändigt att appli-

cera metadata, vid tillkomsttillfället.  

Life cycle- och records continuum-modellen har använts även i den här stu-

dien, som verktyg för att tolka informanternas svar utifrån de olika perspektivens 

synsätt. Några specifika frågor om de teoretiska begreppen har inte formulerats till 

informanterna, utan meningen har varit att analysera svaren utefter vissa grund-

läggande faktorer som dominerar de bägge teoretiska modellerna.  

En hypotes har utformats baserad på Maria Kallbergs resultat, det vill säga att 

trots att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen öppnar upp för ett records 

continuum-perspektiv, så är life cycle-perspektivet fortsatt dominerande. Ett re-

cords continuum-perspektiv kräver att arkivarier aktivt formulerar metadata-

rutiner som stödjer idén om att handlingar kontinuerligt behöver metadata-

applicering för att verka som något mer än endast en handling skapad av en arkiv-

bildare, för arkivbildarens egen nytta.  

                                                 
33  Kallberg (2013), s. 118. 
34 De arkivhandlingar som ska bevaras för all framtid, inte gallringsbara handlingar. 
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Arkivarier som är anhängare till ett records continuum-perspektiv skulle visa 

på ett aktivt intresse för hur metadata kan användas till att bidra med en fylligare 

bild av arkivhandlingar och arkivbildaren. Syftet med att applicera ett teoretiskt 

ramverk med records continuum- och life cycle-perspektiv är att undersöka vilken 

väg svenska arkivarier väljer att gå när det gäller att bevara information. Eftersom 

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan öppna upp för arkivarier att 

använda ett records continuum-perspektiv anses det befogat att undersöka hur 

metadata-applicering uppfattas hos arkivarierna. Records continuum-perspektivet 

kan visa att arkivarier är medvetna om att metadata-applicering bidrar till en ökad 

förståelse för arkivhandlingars komplexitet. Ett life cycle-perspektiv visar i sin tur 

på att arkivarier har en tilltro till att handlingars värde är bestämt enligt en förut-

bestämd livscykel, vilket kan tolkas som att arkivarier premierar verksamhetens 

effektivitet. Eftersom life cycle-modellen uppstod ur ett behov av rationalisering 

vid hantering av stora mängder information, kan således life cycle tolkas vara en 

effektiviseringsstrategi.35 

Arkivteoretisk kontext och forskningsläge 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är i grunden inte en ny skapelse 

utan en svensk version av internationella varianter. Anledningen till att den här 

undersökningen använder den internationella arkivteoretiska debatten gällande 

arkivbeskrivning är för att synliggöra eventuella förhoppningar och utmaningar 

som den nya redovisningen står inför. Liknande (internationella) redovisningsmo-

deller i andra länder har varit i bruk under en längre tid, och konsekvenserna av 

dem är synliga idag. I studien lyfts dessa fram och kommenteras och integreras 

med datainsamlingen.  

Functional analysis 

Den internationella diskussionen om arkivbeskrivning handlar i mångt och myck-

et om att hitta en lämplig metod för att beskriva vad informationen är, hur den har 

skapats och i vilken skapandekontext.  Till debatten hör även arkivbeskrivningens 

användbarhet ur ett användarperspektiv (både arkivbildarens interna användare 

och externa användare så som allmänhet), hur den på bästa möjliga kostnadseffek-

tiva sätt kan tillämpas i verkligheten, samt på svårigheter som uppstår vid arkiv-

beskrivning. Debatten är omfattande och nyanserad, vilket medför att den här 

undersökningen omöjligtvis kan inkludera alla åsikter. För att avgränsa studien 

har fokus legat vid att innefatta diskussioner som relaterar till arkivbeskrivnings-

                                                 
35  Dingwall (2010), s. 139-141. 



 22 

metoder som har tydliga beröringspunkter med den svenska verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen.    

Functional analysis är en redovisningsform som har många likheter med den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Begreppet function är likartat med det 

svenska begreppet verksamhet så som det används inom den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen, och enligt Kanadas nationalarkiv innebär begreppet “any high 

level purpose, responsibility, task, or activity which is assigned to the accounta-

bility agenda of an institution by legislation, policy or mandate”. Alltså kan funkt-

ion således översättas till vad som är en myndighets verksamhet och uppdrag.36  

Inom arkivteorin har arkivteoretikerna David Bearman och Richard Lytle 

hävdat att functional analysis borde vara det system som är mest praktiskt för an-

vändare.37 Metoden har fått ett starkt fotfäste inom arkivteorin och blivit något av 

en fundamental hörnsten. Functional analysis lägger fokus vid en inledande analys 

av de funktioner, processer och aktiviteter som ger upphov till arkivhandlingar, 

och klassifikationsschemat blir sedermera konstruerad helt och hållet beroende på 

i vilken funktion, process och aktivitet som de skapats ur. Modellen är anammad 

och omarbetad i flera länder, bland annat i Kanada där den fått namnet 

Macroappraisal, och i Australien där den går under namnet Designing and Im-

plementing Recordkeeping systems (DIRKS). I Sverige kan den verksamhetsbase-

rade arkivredovisningen betraktas vara ytterligare en version av functional analy-

sis.38 

Functional analysis är även en central del i documentation strategy som utar-

betades av Helen Samuels under 1980-talet. Samuels ansåg att organisationer be-

finner sig i ständig förändring vilket medför att arkivbeskrivningen inte borde 

vara baserad på organisationers lättpåverkade strukturer, utan istället på dess 

verksamheter. Samuels främsta arbete var fokuserat på akademiska institutioner, 

vilka hon fastställde bestod av sju kärnverksamheter (min översättning): confer 

credentials (utdela betyg), convey knowledge (stödja kunskap), foster socializat-

ion (fostra normbildning), conduct research (bedriva forskning), sustain the in-

stitution (stödja verksamheten), provide public service (förmedla service till all-

mänheten), samt promote culture (verkar för kultur). Genom att fokusera på vad 

dessa kärnverksamheter faktiskt gjorde menade Samuels att institutionerna kunde 

upptäcka hur aktiviteterna var strukturerade samt vilken dokumentation som till-

kom ur dem. Denna metod ansåg Samuels vara bättre lämpad än att endast foku-

sera på de officiella handlingar som tillkom inom institutionen. Vad som var vik-

                                                 
36  Sabourin (2001), s. 144. 
37 Bearman & Lytle (1985), s. 21-25, Functional analysis kan översättas till funktionsbaserad arkivredovis-

ning, men mer passande är att göra en direktkoppling till den verksamhetsbaserade arkivredovisningen ef-

tersom målet är detsamma, nämligen att lägga fokus på vad för typ kontext som producerar handlingar, så 

som verksamheter, processer och aktiviteter, istället för att fokusera på handlingars innehåll; National Archi-

ves of Australia (2003), s. 7. 
38  Bak (2012), s. 291;  Chaudron (2008), s. 270. 
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tigt för Samuels var att bemästra att dokumentera och bevara helhetsbilden, och 

för att göra det behövdes enligt Samuels functional analysis.39 

Idén om att handlingarnas tillkomstkontext är viktigare än dess innehåll är en 

sedan länge etablerad tanke inom arkivteorin. Redan under den franska revolut-

ionen utvecklades föreställningen om att kontexten (eller proveniensen) var ett av 

arkivteorins viktigaste koncept. Den holländska trion Muller, Feith och Fruin be-

fäste den som en grundval i deras Manual for the Arrengement and Description of 

Archives från 1898. Och en av 1900-talets mest känna arkivteorietiker Sir Hilary 

Jenkinson markerade att tillkomstkontexten var det absolut viktigaste inom arkiv-

teorin. Jenkinson ansåg att kontexten aldrig fick störas och menade att arkivariers 

roll var att vara den passiva väktaren av arkivhandlingars kontextuella samman-

hang. Även den välkände amerikanske arkivteoretikern T. R. Schellenberg ansåg 

att ”functions, activities and transactions” var några av de viktigaste beståndsde-

larna vid klassifikation av officiella handlingar.40  

Problem med functional analysis 

Vad som skiljer vår tids förutsättningar från Mullers, Feiths, Fruins, Jenkinsons 

och Schellenbergs är inte tilltron till tillkomstkontexten, utan det faktum att vår 

tids handlingar inte längre behöver vara fysiska ting. Fler och fler handlingar är 

idag digitalt födda (finns ingen fysisk version), och kan existera inom flera olika 

organisationer som använder dem till olika uppdrag. Organisationer återanvänder 

handlingar, och samma dokument kan ha flera olika syften. Detta innebär att för 

att göra en korrekt återgivning av hur en myndighet hanterar information så borde 

det inte räcka med att bara beskriva kontexten vid ett enstaka tillfälle när hand-

lingen uppstod, utan man måste även kontinuerligt addera beskrivningar för hand-

lingar om vad som har hänt med den, hur den har använts, vem som har haft till-

gång till den.41 

Det är däremot inte alla inom arkivvetenskapen som sluter upp bakom 

functional analysis. Greg Bak, assisterande professor vid University of Manitoba, 

menar att systemet har blivit dogmatiskt och alltför assimilerat in i arkivveten-

skapen. Bak menar att det inte längre går att diskutera några andra klassifikat-

ionsmöjligheter än just functional analysis. Systemet följer enligt Bak den arkiv-

teoretiska skola som hävdar att handlingar har uppkommit ur endast en tydligt 

definierad arkivbildare och ur en aktivitet. Bak argumenterar mot detta synsätt och 

menar att det begränsar arkivbildarens egen nytta av informationen, samt förvans-

kar informationens egentliga betydelse. Bak anser att systemet är skapat av arki-

varier för arkivarier, och inte för arkivbildares egna behov.42  

                                                 
39  Chaudron (2008), s. 274; Samuels (1992), s. 6. 
40  Chaudron (2008), s. 271. 
41  Chaudron (2008), s. 272.  Ridener (2009).s. 41. 
42  Bak (2012), s. 291.  
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Erfarenheter från Kanada visar även på att arkivbildare har problem att im-

plementera modellen då arkivteoretiker inte har producerat några praktiska riktlin-

jer som kan åtföljas. Det finns även ett begrepp som refererar till denna svårighet: 

functional mysticism. Problemet med otydlighet kring implementeringen är inte 

nytt, redan 2005 konstaterades att functional analysis står utan vare sig riktlinjer 

eller standardiserade termer. Termen function avser vara det viktigaste verktyget 

för att bygga ett klassifikationsschema, men arkivvetenskapen har ännu inte tyd-

ligt definierat vad man menar med function. Begreppet är nära sammanlänkat till 

idén om att handlingar uppstår som en naturlig process ur en organisations verk-

samhet. Enligt Jenkinson skapas handlingar naturligt ur ett system som behöver 

dem för sitt eget administrativa behov. Det finns således ingen annan bakomlig-

gande anledning till handlingars uppkomst vilket medför att de befinner sig i ett 

neutralt tillstånd, skapade i en viss tid och en viss kontext.43 

Ett känt namn inom arkivvetenskapen som prisar functional analysis är Luci-

ana Duranti, professor i arkivvetenskap vid School of Library, Archival and In-

formation Studies, University of British Colombia. Duranti har myntat begreppet 

the archival bond, vilket refererar till vad Duranti menar är handlingars relation 

till varandra, vilket också tydliggörs genom functional analysis. Utan the archival 

bond så är en handling inte en handling, och alltså inte autentisk eftersom det är 

genom relationen mellan andra handlingar som är delaktiga i samma typ av funkt-

ion, process och aktivitet som också dess mening uppstår.44 Hårddraget så är det 

alltså enligt Duranti arkivhandlingars relation tillvarandra som är avgörande för 

att betrakta en handling som autentisk, och därför blir alla handlingar som inte 

förtecknats enligt functional analysis inte heller autentiska. Utan möjligheten att 

påvisa handlingars relationella och upphovsmässiga kontext anser Duranti att de 

ej kan betraktas som trovärdiga.45 

Effektiv informationshantering 

Functional analysis är även nära sammankopplat med idén om att modellen bidrar 

till en effektivare informationshantering. Också T. R Schellenberg ansåg att mo-

dellen hade förmåga att göra precis det. Schellenberg menade att functional analy-

sis underlättade för organisationens egna användare att hitta den information de 

sökte, vilket skulle effektivisera deras arbete, samt att bidra till att externa använ-

dare kan hitta i arkiven.46 Bak ifrågasätter det påståendet och hävdar att Schellen-

berg endast påstod att modellen var den bästa för återsökning, men aldrig bevi-

                                                 
43  Bak (2012), s. 292. 
44  Duranti (2010), s. 81-85. 
45  Bak (2012), s. 293. 
46  Bak (2012), s. 294-295. 
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sade det, i likhet med att Jenkinson bara påstod att arkivhandlingar uppstod natur-

ligt som ett resultat ur verksamhetsaktiviteter.47  

Bak ifrågasätter även varför just funktionsbaserade modellen har fått sådan 

ställning och ansedd som både en effektiv och väl lämpad metod inom arkivveten-

skapen, när det enligt Bak går att hävda motsatsen. Bak hänvisar till att de som 

faktiskt arbetar med modellen, både interna användare inom organisationerna och 

externa användare som söker information har problem med att använda den. 

Missnöjet med modellen är framför allt att det är komplicerat och tidskrävande att 

formulera en funktionsbaserad redovisningsmodell, att funktionerna inte är natur-

ligt förekommande inom organisationen, utan måste definieras av medarbetare, 

varav alla kan ha en egen subjektiv uppfattning om vad för typ av funktioner, pro-

cesser och aktiviteter som verksamheten består av. Funktioner och processer kan 

dessutom vara parallella, det vill säga vara en del av olika funktioner inom verk-

samheten, där medarbetare från olika avdelningar hanterar samma typ av inform-

ation simultant.48  

Kritik har även uttalats mot påståendet att ”modellen avser att vara anpass-

ningsbar efter olika verksamheters skilda förutsättningar”. Detta har resulterat i att 

institutioner som har liknande kärnverksamheter kan välja att utveckla vitt skilda 

klassifikationssystem. Vilket kan medföra komplikationer vid institutionella sam-

arbeten men även för eftersökning av information av så väl interna som externa 

användare.49 

Utöver detta problem finns det även verksamheter som inte går att beskriva 

utifrån en funktionsbaserad och processorienterad modell, där processer inte exi-

sterar så som modellen förutsätter att de gör. Bak lyfter fram bland annat policy-

utveckling och ekonomers kvalitativa forskningsmetodik, där bådadera verksam-

heterna producerar information som är av intresse att bevara, men vars tillväga-

gångssätt inte går att beskriva i processer. För att således placera in sådana pro-

cesser i en arkivbeskrivning likt den funktionsbaserade modellen krävs att arkiv-

bildaren skapar godtyckliga och konstlade processmodeller för att på så sätt passa 

in dessa i modellen. En annan väg är att skapa en processbeskrivning som är så 

övergripande och lös som möjligt, med endast en generell och måttlig detalje-

ringsnivå. Det största problemet med functional analysis enligt Bak är att de som 

arbetar med information inom berörda verksamheter har svårt att relatera mo-

dellen till det faktiska arbetet, vilket resulterar i att själva klassificeringsschemat 

blir lidande och drabbar alla som behöver informationen, såväl den interna verk-

samheten, som de externa användarna.50 

                                                 
47  Bak (2012), s. 293-296. 
48  Bak (2012), s. 296. 
49  Chaudron (2008), s. 278. 
50  Bak (2012), s. 296. 
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Metadata, sökbarhet, användare 

Klassifikationsscheman och arkivredovisningar är bara en del i att skapa ett fun-

gerande system för att möjliggöra åtkomst till information. Utöver redovisnings-

modellen kan applicering av metadata (data om data; beskrivning av innehållet i 

ett digitalt dokument)51 för individuella handlingar vara en viktig faktor för att 

möjliggöra framtida sökbarhet. En handling kan beskrivas och klassificeras på 

flera sätt med förbestämda metadata-element, exempelvis dokumenttyp, skapan-

dekontext, bevarande- och gallringsstrategier, lagringsuppgifter etc. Inom arkiv-

teorin finns det flera uppfattningar om när metadata ska appliceras. De som anslu-

ter sig till den Jenkinsonianska skolan anser att ett dokument endast behöver besk-

rivas en gång, och då för att beskriva dess relation till den aktivitet det uppstått ur 

samt till de dokument de har en nära koppling till.52 

När applicering av metadata endast sker vid ett tillfälle, exempelvis vid do-

kumentets tillkomst så kopplas den i enlighet med functional analysis till en kod 

som senare möjliggör att handlingen blir sökbar och andra typer av handlingar och 

dokument kan sammankopplas med varandra. Den här koden betraktas inom 

denna praxis som det viktigaste för ett dokument, i den kan man finna handlingens 

tillkomstkontext och målsättningen med dess existens. Det som däremot händer 

när en handling endast får applicering av metadata vid tillkomstkontext är att dess 

status förblir densamma som vid dess födelse. Vi får aldrig veta i vilka andra 

sammanhang som handlingen kan existera och influera. 53  

Greg Bak menar att detta tillvägagångssätt inte är förenligt med ett records 

continuum-perspektiv i likhet med det som Sue McKemmish uttrycker: ”a record 

is always in a process of becoming”. Om vi betraktar en handling som levande 

och rörlig där metadata kontinuerligt appliceras istället för fast och statisk så kan 

vi bättre förstå dess kontext och relevans. Bak menar att om verksamheter endast 

applicerar metadata vid tillkomsttillfället så begränsas förståelsen för handlingens 

betydelse för samhället.54 

Sökbarheten i ett system som är uppbyggt i enlighet med functional analysis, 

där handlingar hittas genom att spåra den funktion, process och aktivitet som ge-

nererade dem anser bland annat Karen Andersson professor vid Mittuniversitetet 

inte som det bäst lämpade söksystemet. Andersson hävdar att det är endast arkiva-

rier själva som anser att systemet är användbart för att hitta information. En forsk-

ningsstudie visar att användare får problem när de ska navigera genom klassifikat-

ionsscheman, då de inte har tillräckliga förkunskaper för att förstå var någonstans 

i schemat som deras information finns.55 

                                                 
51 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: metadata [2017-05-14]. 
52  Eastwood (1994), s. 128. 
53  Bak (2012), s. 298-299. 
54  Bak (2012), s. 298-299. 
55  Singh, Klobas & Anderson (2007), s. 173. 
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Sökbarhet inom arkivredovisningssystem har diskuterats under årtionden, och 

redan 1996 argumenterade David Bearman mot att gruppera handlingar endast 

efter en kod, datum eller strukturenhet med anledning att det försvårar återsökning 

och begränsar handlingars informationsvärde. Bearman menade att inom den vir-

tuella världen så behöver inte informationshantering begränsas av de fysiska krav 

som finns i den analoga världen, där handlingar endast finns på en fysisk plats. 

Istället menade Bearman att den virtuella världen har möjlighet att visa på den 

komplexitet som finns hos handlingar. Där har man potential att följa vad som 

sker med informationen och i vilka sammanhang den återanvänds. Något som inte 

blir möjligt om man enbart applicerar metadata vid tillkomsttillfället, och man 

istället för att tillföra metadata när handlingen återanvänds i ett annat ärende utan 

betraktar handlingen som pånyttfödd och som ett unikt dokument förlorar man 

viktiga mätbara instrument som kan bidra till ny kunskap om informationen. Ex-

empelvis hur många gånger ett dokument öppnats, och i vilka andra situationer 

som det använts.56 

Användare och mottagare 

Forskarna i ”Human-computer interaction” Steve Bailey och Jay Vidyarthi under-

söker det vanligt förekommande problemet med att interna användare (organisat-

ionens egna medarbetare) inte intresserar sig för arkiven. Baileys och Vidyarthis 

resultat åskådliggör de villkor som arkivarier arbetar under. Ofta har arkivarier 

helt enkelt inte de möjligheter som krävs för att skapa en arkivhantering som un-

derlättar för användare. Det är inte ovanligt att institutioner endast har en arkivarie 

och 1000 andra anställda, och arkivarien måste engagera alla medarbetare till att 

följa regelverk, ramverk och andra dokumenthanteringsstrategier för att informat-

ionshanteringen ska bli fungerande och följa lagstiftning. Arkivarier är helt enkelt 

oförmögna att göra sitt arbete om inte andra människor stödjer dem, ett stöd som 

inte alltid går att räkna med. Baileys och Vidyarthis menar att anvisa och hota 

med krav att följa lagstiftning och reglemente endast lindrar symptomen och utgör 

inte heller ett incitament till att motivera medarbetare att lyda anvisningar. Det är 

inte ens säkert att ansvariga överhuvudtaget drabbas av några påföljder. 57  

Bailey och Vidyarthis menar att det finns två vägar som arkivarier kan välja 

för att uppnå en välfungerade informationshantering. Den första vägen är att med 

tvång pådriva organisationen att följa policy och lagstiftning, den andra vägen är 

att visa på fördelar som de föreslagna åtgärderna medför för alla inblandade. Det 

sistnämnda anses som det mest fördelaktiga. Det är alltså inte på arkivariers axlar 

som framtidens arkiv vilar, utan på medarbetares samarbetsvilja att följa anvis-

ningar. Det är troligen så att medarbetare inte gärna vill ha en ökad administrativ 

                                                 
56  Bak (2012), s. 301-303. 
57  Bailey & Vidyarthi (2010),  s. 279-281. 
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belastning med uppgifter så som att applicera beskrivande metadata eller att döpa 

filnamn efter strikta kriterier. 58 

För vem har vi en informations- och arkivhantering? Är det för interna (myn-

digheter och verksamheters egna behov) eller är det för externa användare? (de 

informationssökande medborgarna och forskarna)? Enligt Bailey och Vidyarthis 

går det att tyda i ISO 15489 (den internationella dokumenthanteringsstandarden) 

att det inte är de externa användarna som prioriteras. Istället är det organisationen 

som nämns som den främste användaren vars behov och intressen sätts i förgrun-

den. Bailey och Vidyarthis antyder att det inte torde överraska någon att arkiv-

världen så tydligt väljer sida, eftersom man länge har strävat efter att bli erkänd 

som en jämbördig enhet bredvid HR, ekonomi och IT-enheter inom organisations-

strukturer.59 

Vid införande av ett nytt arkivhanteringssystem inom organisationer har det 

blivit en norm att även driva tesen om att information är en resurs för organisat-

ionen. Och det är ifrån den tesen som också arkivhanteringen byggs upp, som 

Bailey och Vidyarthis uttrycker det ”from the top down determined by the needs 

of the organization, and not one built from the bottom up based on the needs of its 

users”. När arkivhanteringen har valt sida till att fokusera på organisationens be-

hov, så är det utifrån den vägen som också alla sökverktyg och metadata-scheman 

formuleras. Bailey och Vidyarthis ifrågasätter således möjligheten för om det är 

sannolikt att arkivvärlden kan tjäna två krävande herrar, varav slutsatsen blir att 

för att kunna göra det så krävs det att man öppnar upp även för att undersöka 

människors individuella behov, istället för att kräva att externa användare ska an-

passa sina behov efter organisationers.60  

Bailey och Vidyarthis föreslår en utveckling av sökverktyg med hjälp av så 

kallad HCI, Human Computer Interaction, som används i kombination med kog-

nitiva användarstudier för att fastställa hur människor tar till sig information. För-

hoppningarna är att man därefter använder människors inneboende förutsättningar 

och kapacitet för att behovsstyra systemutvecklingen. Författarnas lösning ämnar 

inte konkurrera ut system som uppfyller organisationers behov, men kan ses som 

ett möjligt alternativt separat program som tillfredsställer externa användare i en 

värld där deras utrymme länge varit minimalt.61  

Vem som är den förväntade mottagaren av myndigheters arkivredovisning 

och informationshantering är något som Maria Kallberg har undersökt i sin av-

handling. Kallberg har undersökt ett antal svenska kommuner och bland annat 

sökt svar på frågan om arkivlagstiftning åtföljs inom den svenska offentliga för-

valtningen i takt med att allmänna handlingar i allt större utsträckning hanteras 

                                                 
58  Bailey & Vidyarthi (2010), s. 279- 281. 
59  Bailey & Vidyarthi (2010), s.282. 
60  Bailey & Vidyarthi (2010), s. 282-283. 
61  Bailey & Vidyarthi (2010), s. 285. 
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digitalt. Resultatet som presenteras är att arkivlagstiftning åsidosätts till förmån 

för vad Kallberg kallar den interna verksamhetsnyttan, vilket innebär att organi-

sationer väljer att fokusera på att effektivisera sin egen verksamhet. Anledningen 

till att så sker är enligt Kallberg att det inom verksamheterna råder en brist på för-

ståelse för lagstiftning, samt obefintligt intresse att medverka till att information 

bevaras som en del i kulturarvet.
 62

  

En av Kallbergs slutsatser är att den offentliga förvaltningen väljer att priori-

tera sina egna behov och målsättningar, vilket är i strid med den lagstiftning som 

säger att arkiven bevaras som en del av nationens kulturarv och följaktligen ska 

vårdas för att kunna säkerställa ett långsiktigt användande. Syfte med informat-

ionshanteringen i Kallbergs undersökning blir istället att effektivisera systemet, 

samt att man sätter den egna dagliga rutinen i centrum, och det långsiktiga beva-

randet faller mellan stolarna.
63

 

Kallberg menar även att arkivmyndigheter har förlorat sin förmåga att styra 

informationshanteringen inom offentlig förvaltning, eftersom den tekniska ut-

vecklingen har bidragit till att elektronisk information har ett stort värde för verk-

samheterna. Värdeökningen på information har lett till att affärsinriktade synsätt 

har vunnit mark inom informationshantering, vilket i sin tur medfört att synen på 

arkivet som en del av nationens kulturarv har minskat drastiskt. Kallberg menar 

även att när arkivmyndigheterna överför ansvar för arkivhantering på myndighet-

erna, så lägger man över ansvaret för den långsiktiga bevaringen på aktörer som 

har en helt annan syn på information. Trots att det är föreskrivet i lagstiftning om 

att informationen ska bevaras, så visar Kallbergs undersökning att så inte är fal-

let.
64

 

Tidigare när arkivmaterial levererades till arkiven för långsiktig förvaring 

blev arkivmaterialet historiskt källmaterial, och arkivarien hade ofta en bakgrund 

som historiker, idag betraktas arkivmaterial inte längre som historiskt källmateri-

al, utan som informationsbärande resurser viktiga för affärsverksamheten inom 

den offentliga förvaltningen. Kallberg menar att denna förändrade syn på arkiven 

medför att förståelsen inom berörda parter om vad lagstiftningen innebär för den 

dagliga informationshanteringen har halkat efter, kulturarvet och medborgarnas 

insynsrätt blir inte en högt prioriterad fråga inom verksamheter idag.
65

 

Granskning av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

Ett flertal svenska studentarbeten har undersökt hur den nya arkivredovisningen 

har implementerats och mottagits av statliga myndigheter. Ett arbete har varit av 

särskild relevans för den här studien, nämligen Tomas Holmgrens uppsats Proces-

                                                 
62  Kallberg (2013), s. 7-8 och 109. 
63  Kallberg (2013), s. 118-119. 
64  Kallberg (2013), s. 118-119. 
65  Kallberg (2013), s. 119-120. 
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sorienterad arkivredovisning: Ny arkivredovisningsmodell tillämpad i fem 

svenska lärosäten. Holmgren har granskat hur fem svenska lärosäten tillämpat den 

nya redovisningen. Holmgren undersöker bland annat hur redovisningen imple-

menterats, samt om den reformerats efter de olika verksamheternas skilda behov 

och förutsättningar. Resultatet som Holmgren presenterar visar på att alla under-

sökningsobjekten valde att modifiera modellen efter sina egna särskilda förutsätt-

ningar i sin arkivredovisning. Holmgren undersöker även hur proveniensprincipen 

fungerar i relation till den nya redovisningen, och konstaterar att den bör fungera 

bättre än under det allmänna arkivschemat, då den verksamhetsbaserade arkivre-

dovisningen medverkar till att ge en bättre insyn i var, när och hur arkivhandlingar 

uppstår. Svagheten i det nya systemet enligt Holmgren är att processkartläggning 

alltid blir en subjektiv handling, där olika individer har olika uppfattningar vad 

som är en process. Detta kan leda till att liknande processer tolkas på olika sätt 

mellan lärosäten, men att så även kan ske inom samma organisation. Något som 

även Holmgrens undersökning visar på, att alla lärosäten har tolkat liknande pro-

cesser och aktiviteter på olika sätt.66   

Holmgren tar även upp ett annat problem som är ett av redovisningens stora 

svagheter, det vill säga att den ständigt måste hållas uppdaterad, vilket gör den 

sårbar inför omorganisationer. Denna sårbarhet kräver att organisationer med de-

taljerade processkartläggningar antingen har stor framförhållning, eller att de helt 

enkelt väljer bort en hög detaljnivå till förmån för en så övergripande som möjligt. 

Det sistnämnda kan bedömas värdera en organisations effektivitetsnivå snarare än 

en komplett informationshantering.67 

En detaljerad processkartläggning kan med större tydlighet visa på samband 

mellan handling och aktivitet när detaljnivån visar på i vilken typ av process, del-

process och aktivitet som en viss handling har uppstått. Denna detaljrikedom med-

för troligtvis att en användare av arkiven får större möjlighet att tillhandahålla sig 

information. Däremot ställs det hårdare krav på att verksamheter aktivt underhål-

ler processkartläggningen och uppdaterar den efter förändringar, något som kan 

bli resurskrävande. Lärosätena i Holmgrens undersökning har valt att skapa en 

mer övergripande och generell processkartläggning för att begränsa kraven på 

omarbetning och översyn av processerna.68 Denna effektiviseringsstrategi av 

själva processkartläggnings-arbetet kan höra hemma i vad Holmgren kallar orga-

nisationens interna målsättning. Arkivverksamheten inom organisationen är allt 

som oftast fokuserad på att tillgängliggöra och strukturera informationshantering, 

och organisationens interna målsättning kan vara att effektivisera verksamheten. 

Det blir därför troligt att en organisations behov kommer att gå före arkivverk-

samhetens intressen, och när en effektiviseringsstrategi får styra över informat-

                                                 
66  Holmgren (2014), s. 64-67. 
67  Holmgren (2014), s. 45 och 51-52. 
68  Holmgren (2014), s. 52. 
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ionshanteringen så är det rimligt att anta att även processkartläggningsarbetet rat-

ionaliseras.69  

I uppsatsen Processen bakom processerna: En studie av Riksarkivets arbete 

med att ta fram en ny modell för arkivredovisning har Anna Hjelmqvist undersökt 

hur introduktionen av den nya redovisningen gått till. Hjelmqvist har med hjälp av 

intervjuer lyckats måla en bild av vad det bakomliggande syftet varit med den nya 

redovisningen. Bland annat att äldre arkivredovisningssystemet med det allmänna 

arkivschemat inte ansågs funktionellt i dagens myndigheter. Arkivredovisningen 

fick lida eftersom systemet inte fungerade i praktiken. Återsökning i arkiven blev 

ytterst begränsad och arkivschemat verkade inte som tänkt. Riksarkivet behövde 

utforma ett system där sökbarheten förbättrades, samt att det efterfrågades en tyd-

ligare insyn och överblick av hur och var handlingar uppstod inom den offentliga 

förvaltningen. Särskilt viktigt kom att bli att säkerställa att lagstiftning åtföljdes.70 

Ett mål som den nya redovisningen skulle leva upp till var att modellen skulle 

bli användbar för alla myndigheter. Hjelmqvists undersökning visar på att målet 

kunde uppnås genom att Riksarkivet skulle bygga arkivredovisningen runt myn-

digheternas egna strukturer och förutsättningar. Vad man inte ville göra var att 

påtvinga verksamheterna en modell som inte passade deras egna behov. Arkivre-

dovisningen skulle hjälpa organisationerna att själv få formulera det viktigaste för 

dem när det gällde att redovisa sin information, för att på så sätt underlätta både 

för verksamheterna att förenkla sin redovisning och att skapa gynnsamma förut-

sättningar att lagstiftning åtföljs.71 

Hjelmqvist visar även i sin undersökning att bakgrunden till att Riksarkivet 

valde just en processinriktad arkivredovisning var för att det ansågs vara ett sy-

stem som kunde hålla över tid, samt klara av att omarbetas inför eventuella om-

struktureringar och omorganisationer. Men processynsättet ansågs även från Riks-

arkivet sida vara ett verktyg att effektivisera organisationer. Något som Hjel-

mqvists studie visar vara en motiverande faktor för organisationerna. Det blev en 

anledning för många organisationer att införa en processkartläggning, inte för att 

tydliggöra informationshanteringen, utan för att rationalisera den egna verksam-

heten.72 

Vidare visar Hjelmqvists arbete på att Riksarkivet medvetet har undvikit att 

referera till internationella standarder, istället valde man att tydliggöra en kravpro-

fil som ska säkerställa kraven som finns på lämpliga återsökningsmöjligheter. 

Anledningen till att Riksarkivet inte nämner eller rekommenderar internationella 

standarder har att göra med att man inte ville begränsa regelverket efter standarder 

                                                 
69  Holmgren (2014), s. 60. 
70  Hjelmqvist (2013), s. 43. 
71  Hjelmqvist (2013), s. 37. 
72  Hjelmqvist (2013), s. 38. 
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då man ansåg att ett användande av internationella standarder kan begränsa myn-

digheternas valfrihet gällande sin egen specifika informationshantering.73  

Riksarkivet ställningstagande mot ett rekommenderande av standarder togs 

emot med viss kritik, och kritiken som framfördes gick ut på att föreskrifterna 

borde kopplas till aktuella internationella standarder. Hjelmqvists resultat är 

sålunda att det absolut viktigaste inför utvecklandet av en ny arkivredovisnings-

modell var arkivbildares möjlighet att modifiera modellen utifrån egna behov. Det 

grundläggande målet för Riksarkivet var att efterfölja lagstiftning, och för att göra 

det fick man ge vika för att inte ställa för höga krav på myndigheterna. Krav från 

Riksarkivets sida att myndigheterna använde sig av internationella standarder ute-

blev, med anledning att det kan försvåra för arkivbildare att anpassa redovisning-

en efter sina egna villkor.74  

Ett annat examensarbete som även har följt den inledande implementeringen 

av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är Lina Wibergs uppsats Prove-

niensprincipen i den verksamhetsbaserade arkivredovisningen där författarens 

syfte bland annat har varit att närmare studera hur de inledande förslagen till den 

nya arkivredovisningsmodellen bemöttes av myndigheter. Wibergs undersökning 

visar på att det funnits en medvetenhet redan från början att processer betraktas 

som föränderliga, och att det därför tillkommer behov av att modifiera arkivredo-

visningen då den baseras på definierade och avgränsade processer. Wiberg poäng-

terar även i sin undersökning att det finns fog för att den nya redovisningen inte 

uppfyller ett av Riksarkivets främsta mål, nämligen att arkivredovisningen ska 

vara anpassningsbar efter olika verksamheter.75 

Istället för att processbeskrivningen ska vara anpassningsbar efter organisat-

ionens egna behov och föreställningar så ligger det istället i den verksamhetsbase-

rade arkivredovisningens natur att organisationer anpassar sig efter modellen. Ef-

tersom processkartläggning är en obligatorisk del i arbetet med att upprätta den 

nya redovisningen så fordras det att organisationer som inte tydligt uppfattar sin 

verksamhet som processorienterad nu tvingas till att forcera fram ett process-

synsätt.76 

Wiberg framhäver även i sin undersökning att flera myndigheter önskade i 

Riksarkivets föreskrifter hänvisningar till internationella standarder för arkivredo-

visning, och att det i utformningen till arkivredovisningen finns uppenbara ge-

mensamma nämnare till erkända arkivstandarder men någon uttalad rekommen-

dation står inte att finna från Riksarkivet. Wiberg avslutar sin undersökning med 

att fråga varför Riksarkivet inte tar tillfället i akt att använda sig av de strukturer 

                                                 
73  Hjelmqvist (2013), s. 41-46. 
74  Hjelmqvist (2013), s. 41-46. 
75  Wiberg (2012), s. 38. 
76  Wiberg (2012), s. 38-39 
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som internationella arkivvetare har utarbetat för att säkerställa att framtida doku-

menthantering blir så bra som möjligt.77 

                                                 
77  Wiberg (2012), s. 41-44. 
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Metod 

Den här undersökningen försöker bland annat bidra till en ökad förståelse för hur 

den nya redovisningen mottagits av arkivarier, och hur olika statliga myndigheter 

har hanterat implementeringen. Störst vikt har lagts vid att undersöka hur arkiva-

rierna själva uppfattar att den nya redovisningen fungerar. Deras svar har analyse-

rats och placerats in i en större diskussion om arkivbeskrivning och de utmaningar 

som existerar på fältet.  

Underliggande syfte har varit att vidare analysera huruvida redovisningen till-

lämpas med ett life cycle- eller records continuum-perspektiv. Life cycle bedöms 

vara en teori mer anpassad för en tid då pappershandlingar dominerade arkiv-

funktionerna, och handlingar hanteras utifrån var någonstans i livscykeln de anses 

befinna sig. Enligt records continuum-perspektivet är arkivhandlingar inte platta, 

statiska objekt som befinner sig i ett specifikt tillstånd utan är istället komplexa 

informationsbärare som ständigt kan förändras. Den nya verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen kan användas för att visa på detta, då den ämnar belysa hand-

lingars mångfacetterade förhållanden. Inte bara genom att placera handlingar i 

processer och i ett större sammanhang, utan även att med hjälp av varierande me-

tadata-element kan man ytterligare utöka kunskapsnivån för vad handlingarna 

betyder för samhället och den kontext de befinner sig i.  

Intervjumodell 

Metodval har fallit på att intervjua arkivarier på fyra statliga myndigheter som 

även har likartade kärnverksamheter. Förhoppningarna har varit att utläsa på vil-

ket sätt arkivarierna själva uppfattar att redovisningen fungerar i just deras verk-

samhet, men även hur de själva anser redovisningen fungerar överlag, vad för typ 

av utmaningar man står inför med redovisningen ur ett långsiktigt perspektiv, 

samt hur arkivarierna ser på framtida förståelse och sökbarhet inom den verksam-

hetsbaserade arkivredovisningens ramverk. För att insamla den data som krävs för 

att ge svar på frågeställningarna så används en kvalitativ intervjumetod. Eftersom 

kvalitativa intervjuer kan bidra med utförliga svar på hur arkivarier upplever att 

den nya arkivredovisningen fungerar.78 
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Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann är den kvalitativa forskningsinter-

vjun ett professionellt samtal där kunskap produceras genom samspelet mellan 

forskare och informant. Konversationen är utformad i enlighet med forskarens 

syfte att komma fram till ny kunskap inom ett specifikt intresseområde. Genom att 

noggrant lyssna och ställa frågor skapas en inramning för att framställa ny kun-

skap.79 

Intervju som metod kan ta flera skepnader. Den skepnad som forskaren be-

dömer bäst lämpad för sin undersökning kan även styra den resultatbild och den 

kunskapsproduktion som sker under intervjutillfället. Kvalitativ forskningsinter-

vju anses kräva att forskaren har god kännedom om sitt intresseområde, samt en 

hög förmåga att anpassa intervjusituationen efter den information som informan-

ten delar med sig av. En kvalitativ intervju fordrar således att forskaren kan ge-

nomföra ett metodiskt tillvägagångssätt men också vara beredd på att även överge 

sin metodik till förmån för en fri spontanitet när situationen kräver det. Enligt 

Kvale och Brinkmann finns det inte något enkelt svar på vad som är rätt och fel 

beträffande utförandet av en kvalitativ forskningsintervju, istället blir lösningen 

ofta ”det beror på”.80 

I denna uppsats har alla informanter informerats om att varken myndigheten 

de arbetar vid eller deras egen identitet kommer att avslöjas. En intervjuguide med 

ett visst antal frågor har utformats, och har i stora mått fungerat som en riktlinje 

vid intervjutillfällena. Istället för ett alltför strikt ramverk centrerat kring intervju-

guiden har ett intuitivt tillvägagångssätt och en semistrukturerad intervjumodell 

varit vägledande genom datainsamlingsprocessen. För att åstadkomma ett resultat 

som ger svar på frågeställningarna och som följer i linje med syftet har intervju-

guiden utformats enligt en blandning av en explorativ modell och en hypotesprö-

vande modell.81 

En explorativ intervju ska vara ostrukturerad, där ett ämnesområde utforskas 

ur ett större perspektiv. I den här studien används däremot en semistrukturerad 

intervjumodell. En hypotesprövande intervjumodell följer istället en något strik-

tare struktur, med avsikten att genomföra en komparativ analys mellan olika 

grupper, vilket ställer särskilda krav på likartade frågor och ordningsföljd. Den 

tudelade intervjumodellen motiveras av att uppsatsens syfte och frågeställningar 

är uppdelade efter arkivariers olika synsätt på arkivredovisningens möjligheter 

och fallgropar, med betoning både på inställning till arbetsuppgifter, redovisning-

ens användbarhet samt sökbarhet ur långtidsperspektiv. Den explorativa modellen 

tar hänsyn till att arkivarier har olika förutsättningar och intresseområden, och är 

en tillåtande metod för att utforska ett ämne ur ett bredare perspektiv. Den hypote-

sprövande modellen används för att utforska problematiken för det arkivveten-

                                                 
79  Kvale & Brinkmann (2009), s. 18-19. 
80  Kvale & Brinkmann (2009), s. 32. 
81  Kvale & Brinkmann (2009), s. 116 och 121-122. Se den här undersökningen sida 20. 
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skapliga fältet i sin helhet, vilket kräver striktare konturer och frågeställningar för 

att slutligen sammanfattas i en komparativ analys.82 

Intervjuerna har skett vid ett tillfälle vid varje lärosäte, och tagit mellan en 

och två timmar. Vid alla intervjuer användes en dator för att ordagrant skriva ned 

informanternas svar. Jag har använt metoden vid andra intervjutillfällen och upp-

lever den som effektiv. Inte bara får intervjuerna en textuell form omedelbart, 

vilket sparar tid, men besparar även informanterna från att vara med om en ban-

dad inspelning. Enligt min mening kan bandade inspelningar verka integritets-

kränkande och hämmande och påverkar informanternas villighet att vara så öppen 

som möjligt i sina svar. 

 

Undersökningsområde 

Informanterna i undersökningen är fem stycken (två vid ett lärosäte, annars en vid 

resterande tre lärosäten), och alla informanter är arkivarier verksamma vid fyra 

olika universitet och högskolor av varierande storlek. Fyra undersökningsobjekt 

ansågs som ett passande antal för att skapa förutsättningar för att genomföra jäm-

förelser och upptäcka avvikelser. Fler än fyra bedömdes som för många för att 

passa ramarna för uppsatsen då arbetet hade blivit för stort och för tidskrävande 

för att kunna presentera något resultat. 

Informanterna i undersökningen har anonymiserats, och för att tillåta så hög 

nivå av anonymitet som möjligt så förekommer ytterst lite information om myn-

digheterna i studien. Något fokus på universiteten och högskolornas storlek eller 

inriktning i samhället har inte varit aktuellt, med anledning att en gränsdragning 

behövdes för att under rimliga förutsättningarna kunna genomföra en studie. 

Denna avgränsning anses även lämplig även ur ett anonymitetsperspektiv då in-

formationen om varje myndighet hålls på en låg nivå. 

Däremot är det inte uteslutet att yttre faktorer som exempelvis myndighetens 

position och roll i samhället på någon nivå påverkar arkivariers inställning till 

verksamheten, och i sin tur hur väl arkivfunktionen fungerar inom myndigheten.  
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Undersökning 

Undersökningens forskningsfrågor är (1) På vilket sätt uppfattar undersökningens 

arkivarier att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen fungerar i deras verk-

samhet? (2) Hur effektiv anses redovisningsmodellen? (behöver den revideras och 

omarbetas eller är den hållbar ur ett längre perspektiv?) (3) Hur anses den verk-

samhetsbaseradearkivredovisningen fungera för verksamheter som har verksam-

hetsområden som inte är tydligt processorienterade? (4) På vilket sätt bedömer 

arkivarier redovisningens sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv? (5) Ansluter sig 

undersökningens arkivarier till någon av life cycle- och records continuum mo-

dellerna?  

Arkivarier vid lärosäten har ställt upp som undersökningens informanter, då 

lärosäten bedömdes vara ett lämpligt undersökningsområde eftersom de är statliga 

myndigheter med flera aktiviteter med tydlig processorientering, men även med 

en kärnverksamhet som inte har det (forskning). 

Den empiriska undersökningen presenteras enligt intervjuguidens struktur, 

där alla lärosätens sammanfattade svar presenteras under fem delmoment. Resul-

taten av forskningsfrågorna presenteras i momenten i nummerordning, forsknings-

fråga ett i moment ett, fråga två i moment två och så vidare.83  

Tidigare forskning relateras kontinuerligt till studiens resultat som en integre-

rad del i alla delmoment. Så väl lärosäten som informanter benämns A, B, C, D 

nedan. Vid lärosäte B, C och D intervjuades en informant, vid lärosäte A två 

stycken vid samma tillfälle, svaren från de bägge informanterna vid lärosäte A 

integreras. Det teoretiska perspektivet integreras i det empiriska resultatet, och 

avslutas med en analysdel över hur/om life cycle- och records continuum-

perspektiv anses råda. 

Informanternas svar har bearbetats för att underlätta läsbarhet, vid enstaka till-

fällen infogas direktcitat. 

                                                 
83 Forskningsfråga 1 besvaras av frågorna (i intervjuguiden bilaga 1): 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 15. Forskningsfråga 

2: 8, 9, 15. Forskningsfråga 3: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 25. Forskningsfråga 4: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 

25. 
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Inledning – arkivfunktionens roll vid lärosätet 

Inledningsvis berättar studiens informanter om hur de ser på arkivets position vid 

sin institution. Informanterna vid lärosäte A anser att lärosätets arkivfunktion har 

kommit att få allt mer framträdande ställning inom lärosätet. Det upplevdes tidi-

gare att arkivet varit i skymundan, och att få av lärosätets övriga medarbetare har 

haft någon medvetenhet om vad arkivets roll i organisationen var. Det har genom 

åren sakteligen förändrats, och arkivet uppmärksammas mer och mer. Detta beror 

enligt informanterna A på att bevarandet av forskning har blivit en allt viktigare 

fråga för lärosätet. Vid lärosäte A arbetar arkivarierna inom verksamheten aktivt 

med organisationens ledning för att öka synligheten för arkivverksamheten. Troli-

gen beror arkivets förändrade ställning på att synen på hur forskningsinformation 

ska bevaras, då det uppstått ett behov av en tydligare struktur och system för be-

varande av forskningsinformation. Informanterna A menar att ”forskare vill göra 

rätt för sig, och arkivet kan hjälpa dem med att göra just det.”84 

Vid lärosäte B har arkivfunktionen en central stödfunktion. Informant B me-

nar att arkivet är stommen i verksamheten, och att även lärosätets ledning är med-

vetna om behovet av en god informationsförvaltning. 85  

Vad gäller lärosäte C så upplever informanten att arkivet länge har varit för-

bisett, hos ledning så väl som övriga medarbetare. Informant C talar om svårighet 

att få gehör för de behov och utmaningar som arkivet står inför. Kommunikation 

bedöms som icke fungerade, och chefer visar ingen förståelse för arkivfrågor som 

exempelvis sökbarhetsbehov för studenter och allmänhet, eller ger prov på någon 

medvetenhet om efterlevnad av lagar och föreskrifter. 86 

För lärosäte D har arkivet en central roll och informant D betonar att ledning 

och övriga medarbetare är införstådda i att en effektiv arkivhantering bidrar till en 

ökad verksamhetsnytta. Informant D menar att alla verksamheter behöver en väl-

organiserad informationshantering, en så kallad informationsbank som understöd-

jer verksamhetens behov. Arkivfunktionen hos lärosäte D behandlas som en in-

formationsresurs som också är en integrerad och viktig del i verksamheten. Flerta-

let av enheterna inom Lärosäte D är alltid inkluderade inför beslut gällande in-

formationshanteringen, vilket bidragit till medvetenheten kring arkivets betydelse 

för lärosätet, och arkivet är alltid delaktig vid beslutsfattande instanser.87 

Liknande resultat står att finna i Ida Grönroos uppsats Yrkesroll i förändring? 

En studie av ett antal statsanställda arkivariers upplevelser av införandet av en 

verksamhetsbaserad arkivredovisning undersökt arkivariers förändrade yrkesroll. 

I studien undersöker Grönroos synen på arkivfunktionen och arkivariers egna syn-

sätt på sitt yrke. Resultatet som Grönroos presenterar visar att arkivariens position 

                                                 
84 Intervju med informant A (2017). 
85 Intervju med informant B (2017). 
86 Intervju med informant C (2017). 
87 Intervju med informant D (2017). 
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ofta är kopplad till myndighetens egen självsyn. Kulturen som råder inom myn-

digheten påverkar således även medarbetares självbild och uppfattningar om frå-

gor om status och makt. Grönroos resultat kan även kopplas till vad denna studie 

visar på, nämligen att arkivarier och arkivfunktionens ställning är en direkt påföljd 

av myndighetens uppfattning om informationshantering och myndighetsarbete.88  

Grönroos resultat speglar arkivfunktionens ställning vid exempelvis lärosäte 

A, som enligt informanterna har genomgått en förändring, då arkivets betydelse 

för verksamheten på senare tid har ökat. Lärosätets ledning har börjat uppmärk-

samma att det finns ett behov av öppenhet och tydlighet, vilket har fått som direkt 

effekt att arkivet har definierats som en nyckel när det gäller att uppnå en tillförlit-

lig informationshantering. Även vid lärosäte B har tilltron till informationshante-

ring hos myndighetens ledning länge varit hög, och informant B menar att arkiv-

funktionen således har en god ställning. Hos lärosäte C ser det tämligen an-

norlunda ut då det istället saknas ett engagemang för informationshanteringen som 

helhet. Det har medfört att arkivfunktionen inte erhåller det stöd som behövs för 

att verksamheten ska nå framgång.89  

Fråga 1 – Förändringar och konsekvenser av den nya redovisningen 

Informanterna A som bägge har arbetat vid lärosätet innan den nya redovisningen 

infördes berättar att arbetssituationen innan och efter implementering är oföränd-

rade. På frågan om hur arkivarier uppfattar att den verksamhetsbaserade arkivre-

dovisningen fungerar i sin verksamhet menar informanterna vid lärosäte A att det 

som skiljer sig från tidigare var att redovisningsmodellen kräver revidering. In-

formanterna A lyfter fram behovet av att ständigt vara uppmärksam på vad som 

ska förändras i kommande revidering, och det är ett kontinuerligt arbete att uppda-

tera styrdokument.90  

Informant B har arbetat vid lärosäte B innan redovisningen infördes, och rap-

porterar inte heller om några anmärkningsvärda förändrade arbetsuppgifter efter 

implementeringen 2013. Arbetet med redovisningen tar någon timme då och då 

vid någon institution, när en förteckning med tillhörande mall görs. Informant B 

utesluter inte att mer arbete kommer att krävas och att allting inte rullar på helt 

perfekt i nuläget, men att ingen inom arkivfunktionen heller hade väntat sig det.91  

Informant C hade inte arbetat vid lärosäte C innan den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen infördes, då en konsult anlitades för att upprätta redovisning-

en.92 

                                                 
88  Grönroos (2012), s. 48. 
89 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
90 Intervju med informant A (2017). 
91 Intervju med informant B (2017). 
92 Intervju med informant C (2017). 
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Informant D har varit arkivarie sedan innan den verksamhetsbaserade arkiv-

redovisningen infördes, och anser att det inte är någon skillnad från tidigare. Läro-

säte D har alltid verkat proaktivt och har sedan 2000-talet arbetat med process-

kartläggning. Informant D menar att det länge funnits en medvetenhet inom arkiv-

funktionen hos lärosäte D om att den äldre arkivredovisningen inte var en funge-

rande redovisningsmodell, då verkligheten inte blev synbar. Lärosäte D har såle-

des arbetat med ett processynsätt redan innan den nya modellen, vilket har med-

fört att bytet egentligen inte resulterat i någon större förändring.93  

På frågan om hur redovisningen fungerar svarar informant B att den fungerar 

förvånansvärt bra med enbart lite gnissel och ytterst lite klagomål. Alla inom läro-

säte B verkar ha accepterat systemet. Anledningen till att det fungerar är enligt 

informant B att det ser ut som att institutionens dokumenthantering fungerar, men 

eftersom lärosätet är stort är det även möjligt att eventuell nonchalans inte upp-

täckts.94  

Vid lärosäte C anser informanten att den nya redovisningen fungerar när ar-

kivfunktionen får in den, det stora problemet är att handläggare inte överlämnar 

handlingar. En anledning till att det ser ut så kan vara att handläggare glömmer 

bort, eller helt enkelt inte vill lämna ifrån sig informationen, vilket resulterar i att 

den inte finns i systemet. Informant C menar att det har blivit en bättre medveten-

het inom organisationen för informationshantering, men vet inte om det har något 

att göra med den nya redovisningen. ”Möjligen är det så att det är en långsam atti-

tydförändring som är i rörelse”.95 

Informant D ser positivt på tiden efter implementeringen och menar att ton-

vikten vid systemet är att all information kartläggs och upptäcks. Det är inte bara 

ärenden som blir synliga i systemet, då redovisningen till sin natur medverkar till 

en enhetlig integration av all information. Informant D anser att den nya redovis-

ningen är nödvändig om organisationer vill ha en seriös informationsstyrning, 

eftersom den ger en bild av hur verksamheten ser ut.96  

Vid lärosäte A upplevs den nya redovisningen som något knepig, där process-

tänket och nya begrepp inte har anammats till fullo. Arkivarierna trivs bättre med 

gamla begrepp som rör den tidigare arkivredovisningsmodellen. Överlag uppvisar 

informanterna A skepsis gentemot den nya redovisningen.97 

Återkommande revideringar är något som alla lärosäten arbetar med. Lärosäte 

A och C har reviderat klassificeringsstrukturen ett flertal tillfällen, och C har åter-

igen en större revidering inplanerad. Lärosäte B uppger att kommande revidering-

ar är behövligt, och även lärosäte D anser att revideringar både nu och i framtiden 

                                                 
93 Intervju med informant D (2017). 
94 Intervju med informant B (2017). 
95 Intervju med informant C (2017). 
96 Intervju med informant D (2017). 
97 Intervju med informant A (2017). 
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är nödvändiga då organisationer är dynamiska och kommer att genomgå föränd-

ringar.98  

Lärosäte A och C har båda anlitat konsulter för att genomföra implemente-

ringen av redovisningen. Informant A upplevde att konsulten inte riktigt hade rätt 

kännedom om verksamheten för att kunna genomföra en fullt fungerade imple-

mentering. Informant C arbetade inte vid lärosätet innan implementering men då 

två revideringar skett, och en tredje inväntas finns det anledning att tro att även 

här förmådde inte konsulten att skapa en redovisningsmodell som passade verk-

samheten. Informanter vid lärosäten B och D var själva med och implementerade 

redovisningen, och vid lärosäte B har ingen revidering behövts än så länge. In-

formant B betonar att det är viktigare att ”lägga till” än att byta ut strukturenheter, 

för att inte förstöra tidigare arbete. Hos lärosäte D planeras inför en omfattande 

framtida revidering. 99  

Några av undersökningens informanter hävdar att det inte varit lätt för konsul-

ter att helt och hållet analysera verksamheten för att kunna bekräfta var aktiviteter 

sker som avsätter handlingar. Det har visat sig vara en längre startsträcka för de 

lärosäten som anlitat konsulter vid implementering, då svårigheten har varit att 

hitta en klassificeringsstruktur som hänger ihop med verkligheten. Men även läro-

säte B och D uppger att revideringar är något oundvikligt, så frågan är om det är 

konsulterna som är problemet, eller om det är ett nödvändigt förlopp som alla or-

ganisationer genomgår innan en fullt fungerande struktur kan uppnås.100   

Enligt Riksarkivet ska ”klassificeringsstrukturen vara en renodlad verksam-

hetsbeskrivning som är stabil över tid”, men som denna undersökning visar så har 

inte något lärosäte skapat en klassificeringsstruktur som inte behöver revideras.101 

Konsekvenserna av den ständigt reviderade klassificeringsstrukturerna blir något 

för framtiden att reda ut, men troligtvis underlättar det inte för återsökning att pro-

cesser ständigt omvärderas och omformuleras. Ett exempel kan vara återsökning 

inom diariet, då i många fall myndigheterna använder klassificeringsstrukturens 

punktnotationer som diarienummer, och där en enkel kodbeteckning ska avslöja 

vilken form av handling och var någonstans i systemet den är skapad. Om punkt-

notationen kontinuerligt förändras bör rimligen kontentan i originalidén att an-

vända sig av klassificeringsstrukturens koder gå förlorad. Kanhända behövs detal-

jerade beskrivningar för att kunna förstå vissa processers punktnotationer, vilket 

istället komplicerar systemets användbarhet och överskådlighet.  

Tidigare forskning av Karen Anderson har visat att användare har problem 

med att förstå ett klassifikationsschema utan tillräckliga förkunskaper, och om 

                                                 
98 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
99 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
100 Intervju med informant B, D (2017). 
101  Riksarkivet (2012), s. 18. 
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klassificeringsstrukturer genomgår kontinuerlig revidering blir användbarheten av 

redovisningen troligtvis begränsad.102 

Fråga 2 – Processynsätt inom informationshantering 

Vad gäller forskningsfrågan om hur effektiv redovisningsmodellen anses vara och 

hur arkivfunktionen har arbetat med den nya redovisningen säger informanterna A 

att lärosäte A inte har något processynsätt, vilket anses vara problematiskt ef-

tersom redovisningsmodellen är baserad på processer. För att använda klassifice-

ringsstrukturen måste man enligt informanterna anamma ett processynsätt, vilket 

kan bli svårt för organisationer som inte uppfattar sin verksamhet som processer. 

Informanterna A berättar att klassificeringsstrukturen ständigt måste vara under 

utveckling och revidering då vissa saker inte går att pressa in i processer. Det ide-

aliska enligt informanterna hade varit att man kunde hitta processer som passar 

men det går inte alltid, ”då måste man pressa in det”. Som exempel lyfter infor-

manterna fram att verksamhetsområdet ”kommunicera” inte är en tydlig pro-

cess.103 

Lärosäte A har dragit ned på processer då vissa anses vara hopplösa att diarie-

föra. Exempelvis processer som rör forskning. Flera olika processer hamnar i 

samma ärenden. Informanterna A menar att en annan anledning till att lärosäte A 

upplevt problem med processynsättet är att implementering av processkartlägg-

ning och klassificeringsstruktur utfördes av en konsult. Konsulten hade inte till-

räcklig kunskap om verksamheten vilket medförde att resultatet inte blev igen-

kännbart av arkivarierna.104   

När organisationen utvecklas förändras processerna och kan inte pressas in i 

klassificeringsstrukturen. Det kan även resultera i för ”snäva” processer, vilket 

medför att inget hamnar i den processkategorin. Informanterna A anser att det blir 

svårt att få en färdig klassificeringsstruktur av en utomstående konsult. Man kan 

inte förvänta sig att den fungerar direkt. Istället menar informanterna A att det är 

när man börjar använda klassificeringsstrukturen som man vet om den fungerar. 

Under ett löpande arbete får man en överblick över var handlingarna hamnar i 

klassificeringsstrukturen, och om det efter en period framkommer att inga hand-

lingar passar in i en viss process så kan den tas bort. Eller om det motsatta sker så 

kan en process behöva delas upp.105 

Det uppfattas inte vara något större jobb att revidera klassificeringsstrukturen, 

då är det istället är dokumenthanteringsplanen som kräver mer arbete. Klassifice-

ringsstrukturen är själva ingången till dokumenthanteringsplanen, där gallringsbe-

slut och annat fastställs. Dokumenthanteringsplanen är mer krävande med anled-

                                                 
102  Singh, Klobas & Anderson (2007), s. 173. 
103 Intervju med informant A (2017). 
104 Intervju med informant A (2017). 
105 Intervju med informant A (2017). 
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ning av att det tillkommer mycket handlingar, och man inventerar kontinuerligt 

och letar efter nya typer av handlingar. Det är ett resultat av att arkivet syns mer i 

organisationen och får mer förfrågningar om vad för typ vissa handlingar är. In-

formanterna A menar att arkivarierna arbetar en hel del med rådgivning och har 

en intensiv kontakt med institutionerna, vilket har resulterat i att man stöter på nya 

handlingstyper som inte tidigare var kända.106 

Sammanfattningsvis upplever informanterna vid lärosäte A att redovisningen 

inte fungerar bra, med anledning att man måste modifiera informationen för att 

den ska passa in i systemet. Däremot kan redovisningen vara bra på det sättet att 

den ger interna medarbetare och allmänhet en tydlig bild över vad verksamheten 

gör. Den ökade transparensen syns direkt i diariet då ärenden registreras efter 

klassificeringsstrukturen. För själva arkivet blir det något som troligen kommer att 

tillkomma när de inför e-arkiv, vilket de inte har.107   

Informanterna A anser däremot att processynsättet är svårbegripligt. Samma 

handlingar kan existera på flera ställen och processer kan även gå in i varandra. 

Det finns tydliga processer där handlingar på ett tydligt sätt hamnar tillsammans, 

men det finns även otydliga och små processer för små verksamhetsområden, 

vilka försvinner lätt in och blir svåra att processkartlägga. Informanterna A tycker 

att det är svårt att få in allt i en process. I slutändan handlar det om att handlingar-

na ska gå att hitta, vilket blir knepigt om man måste trycka in en fyrkantig boll i 

ett runt hål. Informanterna A menar att klassificeringsstrukturen påminner om en 

f-serie108 med olika ämneskategorier, och ifrågasätter även om det går att hitta 

handlingar om hundra år när dagens system fokuserar på överskådlighet i så stor 

omfattning. 109 

Lärosäte B hade inget processynsätt i organisationen innan den verksamhets-

baserade arkivredovisningen infördes, och har inte heller några planer på att införa 

ett. Informant B anser att det inte är lätt att anamma ett processynsätt för alla delar 

inom organisationen, man får anstränga sig för att kunna betrakta alla kurser som 

processer. Exempelvis blir det problematiskt att betrakta forskning och seminarie-

serier som processer. Informant B menar att allting kan vara en process beroende 

på hur man ser på det, men att det blir en tvingande del i arbetet att anamma pro-

cessynsätt då allt uppenbarligen inte är processer, med en tydlig början och slut.110 

Informant B anser att den nya redovisningen är en förbättring från det gamla 

systemet, men att den inte lämpar sig för lärosäten. Lärosäten behövde flertalet f-

serier där man lättare kunde få översikt. Den nya redovisningen är strukturerad så 

                                                 
106 Intervju med informant A (2017). 
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att information handlar tillsammans med sitt kontextuella sammanhang, och inte 

bara på grund av samma dokumenttyp.111  

Arkivfunktionen vid lärosäte B anlitade ingen konsult, utan har själva utfor-

mat den nya redovisningen. Vid implementering uteslöts processanalyser, ef-

tersom samma typer av processer ser olika ut beroende på institution. Med anled-

ning av att allt ser olika ut så har man behövt detaljstudera verksamheterna för att 

klargöra vad för typ av processer som finns och vad de avsätter för handlingar. 

Ytligt sett har institutionerna spridda verksamhetsområden, men har i grunden 

ungefär samma processer.112  

Klassificeringsstrukturen är utformad för att vara väldigt övergripande, vilket 

har visat sig fungera då man inte behövt revidera sedan implementeringen. Infor-

mant B anser att det är ett gott tecken, och att man nog gjorde rätt från början, 

men att man kommer att revidera den. Arkivfunktionen har samlat på sig note-

ringar om vad som ska ändras, men att en revidering först blir aktuell om några år. 

Viktigast är att följa organisationen och dess uppdrag för att i så fall göra föränd-

ringar om någon omorganisation sker.113  

Lärosäte C hade inget processynsätt innan redovisningen infördes, och man 

har inte några planer på att anamma ett. Istället har processynsättet bemöts av 

skepsis från ledningshåll som hellre betraktar organisationen utefter verksamhets-

områden. Informant C lyfter fram att det har varit utmanande att skapa förståelse 

inom lärosäte C för att införa gemensamma rutiner och processer, eftersom ”alla 

har gjort på sitt sätt, och att ingen vill ändra på sig”. 114 

Den nya redovisningen har implementerats av en konsult, och arbetet inom lä-

rosätets arkivfunktion med redovisningen är kontinuerlig då man har genomfört 

två mindre revideringar av klassificeringsstrukturen. Inom den närmaste tiden 

väntar en mer omfattande revidering då man blivit varse att klassificeringsstruk-

turen inte speglar verksamheten för att kunna fungera.115 

Processbeskrivningarna är övergripande menar informant C, ibland kan de 

även vara för övergripande, ibland inte tillräckligt. En del specialärenden passar 

inte in, eller så börjar de i en process och blir klar i en tredje process. Exempelvis 

har man en process för att anta doktorander, en annan process för att utbilda fors-

karstudenter och en tredje process för att examinera dem. Allting är egentligen en 

och samma process, vilket får som effekt att det kan bli stora utmaningar att passa 

in vissa handlingstyper i dessa tre processer. Informant C menar således att det 

finns flera sätt att beskriva processerna på, och att det behövs revidering när man 

inser att det första systemet inte fungerar.116  

                                                 
111 Intervju med informant B (2017). 
112 Intervju med informant B (2017). 
113 Intervju med informant B (2017). 
114 Intervju med informant C (2017). 
115 Intervju med informant C (2017). 
116 Intervju med informant C (2017). 
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Informant C tror att tanken bakom den verksamhetsbaserade arkivredovis-

ningen och processynsättet är god, men att den inte fungerar i praktiken. Teore-

tiskt sett kan modellen bidra till en ökad insyn i verksamheten, men i verkligheten 

fungerar det inte då man måste tvinga fram ett processynsätt som inte finns. Hand-

lingstyper måste redovisas i processer, men kan vara för avvikande för att passa in 

någonstans. Informant C menar att det egentligen inte är någon skillnad mellan 

det gamla systemet med det allmänna arkivschemat och den nya redovisningen 

eftersom det fortfarande handlar om att hitta en ibland godtycklig plats för doku-

ment.117 

Lärosäte D har haft ett processynsätt redan innan den nya arkivredovisningen 

implementerades118 Under mitten av 2000-talet bedömde informant D att en pro-

cesskartläggning av informationsredovisningen kunde bidra till en ökad effektivi-

sering av verksamhetens informationshantering.  Eftersom man redan hade en 

tidig version av en processkartläggning behövde den revideras när Riksarkivet 

färdigställde den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Informant D menar att 

det inte var särskilt krävande att implementera modellen då processynsättet redan 

fanns i verksamheten. Den nya arkivredovisningen anses vara mer funktionell för 

att bidra med ett helhetsperspektiv över verksamheten.119  

Processbeskrivningarna varierar i detaljeringsgrad, helt beroende på vilken 

typ av verksamhet som kräver hög detaljnivå. Detaljering är överlag enligt infor-

mant D problematiskt. Det är rent ut sagt olämpligt med för många processer för 

att beskriva vad som utmynnar i handlingar. Viktigt är att fokusera på vad som 

faktiskt resulterar i information. Informant D upplever att man inte är färdiga med 

processkartläggningen, och att det krävs ett fortlöpande arbete med att revidera 

och förbättra processbeskrivningarna. I vissa fall krävs en mer utförlig detaljering 

då alla aktiviteter inte inkluderats, men man bör även göra tydligare gränsdrag-

ningar mellan olika processer. Informant D är noga med att påpeka att informat-

ionen alltid är det viktigaste, inte verksamhetsprocesserna.120 

Informant D menar att det är en utmaning att ständigt revidera processer. Det 

krävs att lärosätet har en långsiktig syn på revidering, vilket behövs i en dynamisk 

organisation där det är svårt att tydligt avgränsa informationsdelar. Det är särskilt 

problematiskt att avgöra hur ofta revidering behövs. Revidering blir en behovs-

styrd uppgift, som ständigt finns med i baktanken vid arkivfunktionens dagliga 

arbete.121  

Verksamhetsområden är viktiga avgränsare, men det är inte alltid tydligt var 

liknande information ska hamna. Exempelvis kan det uppstå problem inom verk-

                                                 
117 Intervju med informant B (2017). 
118 Lärosätet har inte varit delaktigt i Riksarkivets pilotprojekt för processbaserad arkivredovisning. 
119 Intervju med informant D (2017). 
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samhetsområdet forskning ”planera och ansöka om forskningsmedel”, när det 

även finns motsvarande processer inom stödprocesserna hantera ekonomi. Om 

handläggare inte gör rätt från början försvinner information in i fel processer. In-

formant D betonar att informationen ska hamna rätt, och att det ska finnas en tyd-

lighet med var den uppstått. 122  

Informant D erkänner att ett processynsätt inte alltid är enkelt, eftersom en 

processkartläggning kräver noga definierade och avgränsade processer, något som 

inte alltid är en självklarhet. För att säkerställa att så sker med bland annat hand-

lingar som inte tillhör en tydlig process så arbetar arkivfunktionen hellre med att 

revidera handlingstyper och klassificeringsstruktur än att använda en ”slasktratts-

funktion”. Andra grepp som arkivfunktionen har tillämpat för att förenkla inform-

ationshanteringen är att undvika otydliga begrepp. Handlingsslag och förvarings-

enhet är exempel på vad informant D upplever som diffusa koncept som tillkom-

mit med redovisningen. Istället för vaga formuleringar hade informant D önskat 

att Riksarkivet varit mer tydliga med hur redovisningen fungerar i praktiken, re-

dogörelse i stil med ”från ax till limpa”.123 

Slutligen upplever informant D att den verksamhetsbaserade arkivredovis-

ningen fungerar bra i hänsyn till att visa på handlingars autenticitet. Verksamhet-

erna återspeglas i redovisningen och processerna hänger ihop med handlingarna. 

Redovisningsmodellen är ett bevis över de informationsflöden som existerar inom 

en verksamhet.124 

Lärosäte A, B och C upplever att processynsättet är till sin natur tvingande. 

Informanterna vid A, B och C berättar att lärosätet de arbetar vid inte hade ett 

övergripande processynsätt vilket har fått som effekt att det blev svårt att göra och 

arbeta med processer och processkartläggning för informationshanteringen. Svå-

righeten har visat sig i att avgränsa processer från varandra, att processkartlägga 

vissa verksamhetsområden som inte är tydliga processer, eller att hitta processer 

som passar för alla handlingstyper. Vid lärosäte A och C har man accepterat att 

det inte alltid går att hitta rätt process för en handlingstyp, vilket resulterat i att 

man ”pressar” in handlingar i processer som inte upplevs som naturligt förekom-

mande. Informant B vittnar om att klassificeringsstrukturen vid lärosäte B är väl-

digt övergripande, för att i så stor mån som möjligt inkludera alla sorters proces-

ser.125  

Informant C anser att redovisningen är god i tanken men att den inte fungerar 

i praktiken eftersom processbeskrivning blir en subjektiv åtgärd, och inte heller 

passar för alla verksamhetsområden. Även informant A upplever redovisningen 

som teoretiskt bra med möjlighet att visa en mer transparent bild av verksamhet-

                                                 
122 Intervju med informant D (2017). 
123 Intervju med informant D (2017). 
124 Intervju med informant D (2017). 
125 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
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en, men att den praktiska tillämpningen inte är funktionell. Informant B anser att 

redovisningen inte passar för lärosäten, som behöver en annan typ av redovis-

ningsmodell för att ge mer översikt.126   

Det är bara informant D som visar tilltro till modellens funktionalitet. Läro-

säte D hade ett processynsätt innan den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

implementerades, och informant D har visat en positiv inställning till redovisning-

en. D erkänner ändå liknande problematik som A, B och C, nämligen hur proces-

ser avgränsas från varandra och hur pass övergripande klassificeringsstrukturen 

bör vara. Arkivfunktionen vid lärosäte D anser däremot att problemet med otyd-

lighet om i vilken process olika handlingstyper ska hamna går att lösa med att 

revidera handlingstyperna och klassificeringsstrukturen.127   

Åsikterna går isär mellan informanterna beträffande redovisningens funktion-

alitet. Alla informanter är däremot överens om att redovisningen ser bra ut på 

pappret, men det är informant D som visar på störst tilltro till att den är funktions-

duglig.128 

Huruvida processynsättet är användbart för informationsredovisning är en 

omdiskuterad fråga. Tomas Holmgrens undersökning visar på att det har varit 

problematiskt att anamma ett processynsätt för organisationer som till sin natur 

inte tolkar sin verksamhet utifrån processer. Holmgren konstaterar däremot att 

arkivfunktionen bör kartlägga verksamheter utifrån processer, med anledning av 

att arkivarier arbetar med hela verksamhetens informationsflöde. Processynsätt 

menar Holmgren är en naturlig del inom alla verksamheter, och där mindre avdel-

ningar inom verksamheten kan få problem med att se helhetsbilden.129  

Den här studien varken bekräftar eller dementerar om processer är naturliga 

eller ej, utan avser istället att ge en bild av hur arkivarier själva uppfattar hur pro-

cessynsättet i sin verksamhet fungerar. Eftersom tre av fyra informanter upplever 

processynsättet som tvingade, och således inte naturligt så finns det fog för att 

ifrågasätta påståendet om att processer är naturliga. Informant D som ansåg att 

processynsättet var nödvändigt nämnde aldrig heller begreppet naturligt, utan var 

tydlig med att det krävs ett ordentligt förarbete för att kartlägga verksamhetspro-

cesserna.130   

Ett annat av Holmgrens resultat är att en processkartläggning alltid blir en 

subjektiv handling131, vilket även denna studie pekar på. Två lärosäten har haft 

problemet med konsulter som inte har haft tillräcklig kunskap om verksamhetens 

informationsflöde, och således skapat processer utifrån den information de hade. 

Resultatet har blivit en redovisningsmodell som inte fungerade utifrån verksam-

                                                 
126 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
127 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
128 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
129  Holmgren (2014), s. 58-59. 
130 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
131  Holmgren (2014), s. 14. 
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hetens behov och med processer som inte kändes igen av lärosätets egna arkiva-

rier.132   

En subjektiv processkartläggning behöver däremot inte enbart gälla för kon-

sulter, utan för alla medarbetare. Frågan om vad som överhuvudtaget är en pro-

cess är inte okänd, vilket leder till tolkningsproblematik över hur man på enklast 

möjliga mån beskriver en verksamhets processer.  

Tidigare i denna studie lyftes fram vad som inom den internationella arkiv-

teorin kallas för ”functional mysticism”, vilket är ett kritiskt begrepp mot idéföre-

ställningen om att informationsflödet i en verksamhet uppstår ur naturligt före-

kommande processer. Functions anses inte vara tydligt definierade av den inter-

nationella arkivvetenskapen, vilket har medfört problem för arkivarier att genom-

föra en functional analysis. Processkartläggning är den svenska motsvarigheten 

till functional analysis, och även här har en tolkningsproblematik uppstått över 

vad processer egentligen är. 

Den internationella arkivteorin för även en kontinuerlig diskussion huruvida 

functional analysis är en modell som fungerar i praktiken. I likhet med några av 

denna studies arkivarier ifrågasätter den verksamhetsbaserade arkivredovisning-

ens praktiska tillämpning. Greg Bak lyfter fram liknande problem som informan-

terna presenterar, nämligen svårigheter att avgränsa processer från varandra, att 

processerna inte är naturligt förekommande eller ens existerar i processform. Vil-

ket medför att arkivarier tvingar in dem i ett processynsätt som inte avspeglar 

verkligheten. Bak visar på att lösningen ofta har blivit att skapa klassificerings-

strukturer med övergripande och måttlig detaljeringsnivå, för att på så sätt passa 

in redovisningsmodellen efter en någorlunda verklighet. Den lösa detaljeringsni-

vån och övergripande klassificeringsstrukturer är något som alla informanter 

framhåller som den enda vägen. En för hög detaljeringsgrad inom redovisning 

bedöms begränsa förståelsen för informationsflödet, och försvåra eftersökning.  

Även Holmgren diskuterar frågan om en övergripande eller en detaljerad pro-

cesskartläggning. En hög detaljeringsgrad kan innebära att informationen blir be-

griplig för användare, men kräver att myndigheten ständigt uppdaterar och revide-

rar processkartläggningen, eftersom informationsflöden ständigt förändras i alla 

verksamheter. Holmgren diskuterar om myndighetens interna målsättning (att 

effektivisera informationshanteringen) får gå före en högre detaljeringsgrad av 

processer. Alla informanter i den här studien bekräftar att det är resurskrävande att 

revidera processerna, och att det är ”bättre” att använda en övergripande process-

kartläggning som passar verksamheter som genomgår förändringar. Det är bara 

informanterna A som undrar vad konsekvenserna blir när myndigheter använder 

sig av en alltför övergripande processkartläggning. 

                                                 
132 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
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Lina Wiberg skriver i sin uppsats om att en grundläggande tanke med att im-

plementera den verksamhetsbaserade arkivredovisningen var att den skulle vara 

verksamhetsbaserad, det vill säga anpassad efter verksamhetens egna processer 

för att göra det lättare att utforma en arkivredovisning. Wiberg menar att eftersom 

redovisningen kräver att verksamheter uppfattar sina informationsflöden som pro-

cesser blir det egentligen inte en verksamhetsbaserad arkivredovisning, utan en 

tvingande redovisning.133 

Fråga 3 – Processkartläggning utan processer 

Fråga tre syftar på hur modellen anses fungera för verksamheter som har verk-

samhetsområden som inte är tydligt processorienterade. Informanterna vid läro-

säte A lyfter fram att det har uppstått frågetecken kring hur verksamhetsområden 

som inte har en tydlig början och ett slut ska processkartläggas. Forskning är ett 

sådant exempel, eftersom forskning i regel inte är tydligt avgränsad. Informanter-

na berättar att samma forskning kan pågå i flera år och vara grundad på samma 

finansiella underlag vilket försvårar för alla att avgöra när ”forskningen är slut”, 

den har inget tydligt led från ax till limpa. Enligt informanterna A finns inom lä-

rosätet ett nyvaknat intresse för att tydliggöra forskningsinformation, och tanken 

är att skapa en projektdatabas för att underlätta översikt och sökbarhet. Forsk-

ningsinformationen har alltid sett ut på samma sätt enligt informanterna, men ar-

kivet har inte alltid varit delaktiga i att hantera den. Det är däremot något som 

genomgår förändring inom lärosäte A, där arkivfunktionen deltar i olika plattfor-

mar där forskare ska få möjlighet att få råd och hjälp för hur forskningsinformat-

ion ska bevaras. Forskningsfrågan är svår menar informanterna eftersom den krä-

ver en aktiv arkivariegrupp som finns till för forskare med aktivt stöd och insat-

ser.134   

Bevarandefrågan gällande forskningsinformation är utmanande. Informanter-

na A menar att rådata är gallringsbart, om den inte faller inom Riksarkivets före-

skrifter för forskningsdokument med kulturellt, vetenskapligt och allmänt värde. 

Informanterna A uppfattar att begreppen är något svårtolkade. Om informationen 

går förlorad blir den mycket svår att återskapa, och idag ligger mycket i forskar-

nas egna händer att avgöra om data ska bevaras. Finns det en vilja hos forskarna 

att göra rätt så bevaras informationen, men det skiljer sig från person till person 

anser informanterna. Idag tenderar forskare vid lärosäte A att vilja bevara i allt 

större utsträckning, och arkivfunktionen ställer upp med råd och hjälp vid be-

hov.135   

                                                 
133  Wiberg (2012), s. 38-39. 
134 Intervju med informant A (2017). 
135 Intervju med informant A (2017). 
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Informanterna A berättar att det inte har funnits någon plan för hur forsk-

ningsdata ska bevaras, istället måste man vända sig till forskargruppsledare för att 

leta efter specifik data. Således är det inte arkivet som kan hjälpa utan ansvariga 

forskare per institution. Det gör att det kan bli svårt att söka fram, där inget riktigt 

knyter ihop bearbetningsdata med sökfunktionen för lärosäte A. Informanterna A 

anser att det är synd, och berättar att det har förekommit otaliga diskussioner om 

hur man kan lösa problemet men att någon konkret lösning ännu inte är utarbe-

tad.136   

Angående metadata-riktlinjer för forskare så anser informanterna A att arkiv-

funktionen behöver arbeta med att ta fram mer utförliga metadatariktlinjer. Läro-

säte A har ett pågående arbete med forskningsdokumentation, där det finns förslag 

om att använda en elektronisk loggbok som ska vara gemensam för lärosätets alla 

institutioner. Informanterna A menar att metadata inte är något som man arbetar 

med i stor utsträckning, och tror att det är något som blir mer aktuellt för elektro-

niska arkiv, något man inte har i dagsläget.137    

Gällande forskningsinformation vid lärosäte B så diarieförs inte allt, men in-

formant B understryker att informationen utan tvekan är betydelsefull. Undervis-

ningen är väldokumenterad på andra sätt, men forskningen saknar samma rutiner. 

Informant B anser att det är en utmaning att få in forskningsmaterial då det inte 

fungerar rutinmässigt. Det är forskaren själv som är den som kan svara på vad 

som ska bevaras, vilket medför att det ligger helt och hållet på forskares eget ini-

tiativ att forskningsinformationen ska finnas med i lärosätets informationshante-

ring och således bli sökbar.138   

Det finns även juridiska utmaningar med frågor om vem som äger vad beträf-

fande forskningsdata. Informant B menar att dessa frågor är mer komplicerade än 

eventuella tekniska utmaningar. Svårigheter uppstår när det inte finns en tydlighet 

om vad som ska sparas, samt vad som händer om en forskare byter universitet och 

tar med sig ”sitt” material. Sådana problem finns inte beträffande typiskt myndig-

hetsmaterial. Det finns även gallringsbestämmelser som säger att forskningsdata 

kan gallras efter 10 år, vilket många institutioner gör utan arkivfunktionens vet-

skap. Informant B anser att viss data egentligen skulle fordrat en närmare utred-

ning innan gallring. Lärosäte B borde bevara mer forskningsdata än vad man gör 

hävdar informant B, och i nuläget försöker arkivfunktionen starta ett projekt för 

att skapa bättre förutsättningar för insamling av forskningsmaterial. Lärosäte B 

har en önskad målbild om att ha ett tydligare system för att bevara forskningsin-

formation, vilket man ännu inte lever upp till.139 
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På frågan om hur man ser på metadataapplicering gällande forskningsinform-

ation svarar informant B att varje institution sköter metadataapplicering, där det 

ingår vissa kriterier så som institutionsnamn och projektnamn, men att mer än så 

har det inte funnits varken riktlinjer eller krav på. Informant B deltar för tillfället 

vid ett alldeles nytt projekt där man kommer att fastställa nya metadatakrav för 

just forskningsdata. Projektet befinner sig precis i startgroparna och informant B 

berättar att man inte har funderat så mycket på hur man ser på metadataapplice-

ring överlag, och den expertgrupp man nu deltar i försöker att utreda vilken typ av 

metadataelement som kommer att vara viktig. Informant B tror att det blir en stor 

utmaning att renodla begrepp eftersom det är väldigt subjektivt hur metadataele-

menten tolkas. Därtill blir situationen än mer utmanande då arkivfunktionen och 

lärosäte B inte tidigare tänkt tanken på att applicera metadata. När man nu försö-

ker utveckla ett fullt fungerande system måste man vara beredd på vissa fallgropar 

på vägen. Informant B betonar vikten med att vara konsekvent i hur man applice-

rar metadata, för att i så stor mån som möjligt undvika att tillvägagångssättet blir 

alltför subjektivt.140 

Det finns inget pågående projekt för att arbeta med forskningsinformation hos 

lärosäte C. Det finns heller inget intresse eller förståelse inom ledning eller 

forskarkår för att upprätta riktlinjer eller styrdokument gällande bevarande av var-

ken forskningsinformation eller metadataapplicering. Forskare motsätter sig även 

att diarieföra sina forskningsansökningar. Informant C anser att det är svårt att 

kommunicera med lärosätets forskare då de ofta hänvisar till att de har en så kal-

lad akademisk frihet, även om just det begreppet inte har med saken att göra. Att 

följa lagkrav är inte motivationsfaktor att förbättra lärosätets informationshante-

ring menar informant C.141 

Metadata som arkivfunktionen vid lärosäte C använder sig av i nuläget är vad 

man finner ”i lådan”, så som årtal och handlingstyp. För diarieförda handlingar 

finns information om årtal och diarienummer. Informant C menar att tanken 

bakom en detaljrik metadata-applicering är god, men att ”vi har speciella typer av 

handlingar, och det är ingen idé att ha någon mer metadata än det vi har”.142  

Informant D lyfter fram att forskningsinformation faller utanför den verk-

samhetsbaserade arkivredovisningens kärnaspekt – processynsättet, eftersom 

forskning inte är en tydlig process. För att försöka finna en lösning så har lärosäte 

D en ständig kommunikation med forskare. Genom att föra en dialog om hur man 

ska redovisa forskningsinformationen på lämpligt sätt har lärosätet utvecklat en 

redovisningsmodell som fungerar. Processerna inom forskning är inte statiska och 

uppenbara, och hur forskning bedrivs förändras hela tiden. Institutionerna måste 

kunna ta emot information som måste registreras korrekt, annars kan ingen an-
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vända den. Motivationen hos anställda handlar mycket om att det måste finnas en 

medvetenhet om att saker och ting måste tas om hand, för verksamhetens egen 

nytta, något som blivit allt mer självklar.143  

Metadata appliceras utifrån en mall som baseras på processkartläggningen, 

där identifierade aktiviteter är en viktig del för metadataapplicering. Inom arkiv-

funktionen vid lärosäte D anses metadataapplikation ständigt vara i behov av en 

fortlöpande utvärdering, där alla beståndsdelar inom arkivredovisningen bör vara 

öppna för revidering. Överlag anser informant D att metadataapplikation är ett 

viktigt och utmanande arbete, och i nuläget arbetar lärosätet med att utveckla en 

standard som passar för sin forskningsprofil. Alla institutioner har egna behov och 

krav på metadataapplikation, som även enligt informant D måste sättas i förbin-

delse med internationella metadatastandarder. Informant D menar att den nya pro-

cess-redovisningen har närmat sig idén bakom metadata-standarden ISAD (G), 

men att den svenska lagstiftningen motsätter sig att påtvinga standarden på myn-

digheterna. 144  

Öppenhet och kommunikation är nyckelord för lärosäte D. När implemente-

ringen av den verksamhetsbaserade redovisningen försiggick fordrades en stor 

utbildningsinsats, som är ständigt fortlöpande. Handläggarna som registrerar in-

formation upplevde förändringen som svår, men genom utbildning och stöd så har 

medvetenheten ökat och det finns större förståelse för systemet. Lärosäte D har 

organiserat en administrativ förvaltningsgrupp inom informationshantering, där 

representanter från alla institutioner ingår och man har avstämningar och lyssnar 

på synpunkter, tillhandahåller support, öppnar upp för dialog där man ger stöd och 

inhämtar synpunkter. Samarbete med IT-funktionen inom lärosätet bedöms som 

särskilt viktigt för att kunna bygga flexibla system som är redo att hantera nya 

handlingstyper. Det krävs medvetenhet inom organisationen att informationshan-

teringen måste utvecklas och ständigt vara föränderlig för nya förutsättningar. 145 

Informant D menar att för att skapa incitament till en god informationshante-

ring så är det inte tillräckligt att uppmana till att medarbetare måste följa lagstift-

ning, utan att man istället bör lyfta fram verksamhetsnyttan. 146 

För alla lärosäten har det inte varit enkelt att hantera forskningsinformation 

överlag, det är en komplex verksamhet som producerar allmänviktig information, 

men där informationen inte helt kan överskådliggöras med hjälp av den nya arkiv-

redovisningen. Eftersom forskningen inte tydligt nog sker i processer, så blir den 

inte heller kartlagd ordentligt. Arkivförteckningen blir verkningslös beträffande 

synliggörande av hur forskningen avsätter information. 
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Problemet relaterar starkt till att forskning inte tydligt är en process, vilket har 

resulterat i att processkartläggningen blir tvingande och ”onaturlig”. Informant B 

anser däremot att det går att använda ett processynsätt även när det inte är uppen-

bara processer det är frågan om, men att det inte är en enkel väg. Vidare betonar 

informant B att processynsätt blir knepigt att använda på just lärosäten med an-

ledning att de bedriver verksamhetsområden som inte tydligt är processoriente-

rade, speciellt forskningen. Även lärosäte A understryker att forskning inte är en 

tydlig process, vilket gör det svårt att redovisa forskningsinformation överhuvud-

taget. Forskningen tenderar att hamna utanför informationsförvaltningen, och in-

formationen riskerar att gå förlorad. Det finns överlag en stor tilltro hos alla läro-

säten till de sökverktyg man tillämpar, och det är inte heller någon som på allvar 

lyfter frågan om att externa användare ska få fria tyglar att söka information. Ar-

kivfunktionen är således inte bara ett sökverktyg utan även en grindvakt. 147  

Vid lärosäte C finns inte något intresse överhuvudtaget för att integrera forsk-

ningsinformation i större utsträckning inom informationsförvaltningen. Här är 

troligen inte problemet överlag att forskningen inte går att beskriva i en tydlig 

processkartläggning, utan att forskningskulturen vid lärosäte C inte upplever sig 

delaktig i ett myndighetsarbete som traditionellt kräver redovisning av arbete.148  

Forskningsinformationen har vid lärosäte D har tagit en stor plats vid inform-

ationskartläggningen, problematiken med att den inte är tydligt definierad har 

framkommit alltmer genom arbetet med processer. Lösningen vid lärosäte D har 

varit en öppen kommunikation med forskarna om hur de bedriver sitt arbete. 149  

Just när det gäller information som inte tydligt uppstår ur processer så ser 

alltså lösningen inte enkel ut. Lärosäte A och D betonar en tydlig och kontinuerlig 

kommunikation, vilket nog är en resurskrävande insats för att klargöra hur forsk-

ningsinformationen hanteras. Det framkommer att arkivfunktionerna vid lärosäte 

A och D har utvecklats som en stöttepelare för att säkerställa att forskningen kan 

bevaras. Liknande insatser är på gång även hos lärosäte B, men intresse saknas 

helt hos lärosäte C. 150  

Eventuellt har den nya arkivredovisningen medfört att en medvetenhet upp-

stått inom lärosäten som bedriver forskning att forskningsinformation lätt går för-

lorad om inga åtgärder vidtas. Forskningens vara eller icke vara är inte överskåd-

lig i den nya arkivredovisningen, där forskning inte tydligt nog har en början och 

ett slut. Informationen är ständigt tillkommande och forskarna själva måste oupp-

hörligen avgöra om den ska bevaras eller ej. Forskningsinformationen har tidigare 

tillhört ett oklart ansvarsområde, men denna studie visar att arkivfunktionen i allt 

större utsträckning kan börja avlasta forskare gällande bevarandefrågor.  
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Klassificeringsstrukturen kan tala om att forskning bedrivs, och försöka cen-

trera kring allmängiltiga processer inom verksamhetsområdet forskning, men ef-

tersom forskning är ett område där information inte alltid syns så har arkivarier 

hittat andra tillvägagångssätt för att fånga upp informationen. Vilket är ett måste 

för verksamheter som hanterar information som uppstår utan tydliga processer. 

Fråga 4 – Sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv 

Under denna rubrik besvaras frågan om hur arkivarier bedömer redovisningens 

sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv, samt arkivarierna arbetar med metadata. 

Vid Lärosäte A finns flera sökingångar in i arkivet, bland annat används olika 

verksamhetssystem som W3D3 (system för diarieföring), Agresso (affärssystem), 

Ladok (system för studentuppgifter), Platina (ärendehantering) och även arkivför-

teckningen. Informanterna A ser inga problem med att man tillämpar flera sökvä-

gar då allting inte finns i det system som används mest, nämligen W3D3. Alla 

system nyttjas däremot inte, men informanterna anser det ändå vara viktigt att 

hålla dem igång så att informationen hålls sökbar. I överlag är lärosätets arkiv-

funktion det främsta sökverktyget för externa användare, det anses inte heller på-

verka arbetsbelastningen att hämta information när det efterfrågas.151 

Vad gäller framtida behov beträffande sökfunktionen tror informanterna vid 

lärosäte A att det aldrig kommer att bli särskilt enkelt för externa användare att 

leta ”på egen hand”, då det finns sekretessbelagda uppgifter i systemet. Det kom-

mer alltid att behövas trösklar som förhindrar insyn. Vidare menar informanterna 

A att vi står inför en lång utvecklingskurva mot att förbättra och utveckla sökvä-

gar, ”digitala arkiv är en sådan ny företeelse, men det kommer att ta tid innan vi är 

där”.152 

Främsta sökverktyg för lärosäte B är arkivfunktionen och W3D3. Enligt in-

formant B hittar arkivarierna handlingar utan problem, men troligtvis kommer 

vanliga användare alltid att behöva assistans. Den nya förteckningsmodellen är 

inte sämre än den gamla beträffande sökbarhet. Men informant B betonar att en 

ordentlig utvärdering om den nya redovisningens användbarhet vid eftersökning 

nog kan ske först om 20 år.153  

När det är fråga om det informant B kallar för ”viktiga handlingar” så diarie-

förs dessa och skannas direkt in i diariet, vilket medför att de även blir lättillgäng-

liga via sökord. I nuläget pågår det ett initiativ inom lärosätet att försöka diarie-

föra så mycket som möjligt. Detta får som effekt att den interna verksamheten 

lättare kan hitta handlingar i W3D3.154 

                                                 
151 Intervju med informant A (2017). 
152 Intervju med informant A (2017). 
153 Intervju med informant B (2017). 
154 Intervju med informant B (2017). 
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Informant C påstår att det främsta sökverktyget för lärosäte C alltid kommer 

att vara W3D3 och diarienummer, bortsett från examensbevis och kursplaner 

vilka man kan söka efter online. I W3D3 finns även en sökfunktion, men där har 

alla inte behörighet. Externa användare kan bara söka via en sökportal där man 

kan se diarienummer och ärendemening. Användare kommer inte åt något annat 

än att man får information om att ärendet existerar. Drömscenario enligt informant 

C är en sökfunktion som är likt Google, där det går att få fram ett korrekt resultat 

även genom felstavningar eller när man söker på synonymer.155 

Sökfunktionen för lärosäte D är centrerat kring ett dokumenthanteringssy-

stem. I detta registreras både ärenden och handlingar som inte tillhör ärende. Det 

finns enkla sökvägar och avancerade sökvägar. Den enkla sökvägen är anpassad 

efter hur en vanlig användare söker, exempelvis på årtal eller fritext. Den avance-

rade sökvägen riktar sig mot de användare som vet ärendeidentitet och andra sök-

begrepp. Arkivfunktionen för lärosätet är det centrala sökverktyget som externa 

användare kan vända sig till, då interna har tillgång till dokumenthanteringssy-

stemet.156    

Informant D är mycket nöjd med sökfunktionen via dokumenthanteringssy-

stemet. Klassificeringsstrukturen eller processbeskrivningen används inte som 

sökverktyg, men enligt informant D så skulle det vara möjligt att använda den för 

det ändamålet. Till skillnad från det allmänna arkivschemat så kan en användare 

få förståelse var någonstans i klassificeringsstrukturen som informationen bör 

finnas. 

Frågan är om klassificeringsstrukturen och redovisningen generellt sett kom-

mer att användas som återsökningsverktyg. Det är bara informant D som visar 

tilltro till att den har potential för det, men eftersom D i likhet med övriga lärosä-

ten har fungerande system för återsökning så är det mindre troligt att redovisning-

en används till just det syftet.157   

När det handlar om hur informanterna tror att framtida externa och interna 

användare kommer att söka så är A och D inne på liknande spår. Bägge lyfter 

fram att sökfunktioner ständigt måste utvecklas allteftersom användares krav för-

ändras och även i takt med tekniska framsteg.158 

Det finns överlag en stor tilltro hos alla lärosäten till de sökverktyg man till-

lämpar, och det är inte heller någon som på allvar lyfter frågan om att externa an-

vändare ska få fria tyglar att söka information. Arkivfunktionen är således inte 

bara ett sökverktyg utan även en grindvakt som skyddar särskilt värdefull inform-

ation. 

                                                 
155 Intervju med informant C (2017). 
156 Intervju med informant D (2017). 
157 Intervju med informant D (2017). 
158 Intervju med informant A, D (2017). 
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Steve Bailey och Jay Vidyarthi menar att sökverktyg ofta är utarbetade efter 

verksamhetens interna behov, och inte för potentiella externa användare. Allt från 

metadataelement till sökfunktioner handlar om att tillfredsställa den interna nyt-

tan. Så ser även verkligheten ut för den här studiens verksamheter. Det främsta 

sökverktyget för alla lärosäten är verksamhetssystem som även har andra funkt-

ioner än att verka som sökverktyg. Däremot har systemet inbyggda sökfunktioner, 

och alla de tre lärosäten som använder sig av W3D3 lovordade systemets funkt-

ionalitet att verka som sökverktyg. Lärosäte D har ett annat system med stor beto-

ning på sökbarhet som lärosätet också var mycket nöjda med. Informant D var den 

enda av informanterna som ansåg att vanliga användares sökbehov borde tillgodo-

ses av systemet.159   

Eftersom sökverktyget från början är utformat att tjäna verksamheten som ett 

ärendehanteringsverktyg, och bara i andra hand verkar som sökverktyg är det 

tänkbart att verksamhetens behov främjas först. Om motsatsen vore fallet hade 

verksamhetens sökfunktion utformats efter externa användares behov och sök-

mönster, inte efter diarienummer och ärendemening.  

Vanliga externa användare känner troligtvis inte ens till vem som var hand-

läggare för ett visst ärende, eller vad för typ av ärendemening som bör användas 

vid sökning. Arkivarien med sin kunskap om organisationens verksamhet och 

kännedom om hur söksystemen fungerar är och förblir troligen i framtiden det 

viktigaste sökverktyget för externa användare.  

Angående metadataapplicering visar det sig att alla informanter inte riktigt är 

klara med hur deras lärosäte bör hantera frågan. För lärosäte A och B har ämnet 

nyligen blivit aktuellt och båda lärosätena jobbar med att utveckla riktlinjer. Läro-

säte D har kommit längst och arbetar med att tydliggöra en policy för hur institut-

ionen ska använda metadata. Intresset för metadataapplicering är däremot svagt 

hos lärosäte C. Informanten berättar att det inte finns något engagemang från led-

ning, institutioner eller arkivfunktionen överlag att tillämpa metadataapplicering 

annat än ”årtal och diarienummer”.
160

  

Den arkivvetenskapliga diskussionen om vad för typ av metadata som är be-

hövlig har pågått i decennier. David Bearman argumenterade emot att vid metada-

taapplicering endast nöja sig med kod, datum och strukturenhet. Det fungerade väl 

för handlingar i en pappersvärld, men om man i en elektronisk tidsålder endast 

använder sig av dessa metadataelement så tar man inte heller tillvara på de möj-

ligheter som erbjuds, och arkivvetenskapen stagnerar medan den tekniska utveckl-

ingen trummar på. Bearman tycker att arkivarier ska använda sig av den virtuella 

världens möjligheter att visa på att handlingar är mer än bara en kod och ett da-

tum. Med metadata kan man ge en bild hur en handling har använts och återan-

                                                 
159 Bailey & Vidyarthi (2010), s. 282-283; Intervju med informant A (2017). 
160 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
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vänts, och sammanlänka den med andra handlingar för att ge en fylligare bild av 

verkligheten. Istället för att vid endast ett tillfälle tillföra metadata som årtal, dia-

rienummer och ärendemening så kan metadataapplicering bli något som kontinu-

erligt tillförs i takt med att handlingen används i olika sammanhang. Greg Bak 

anser att arkivvetenskapen borde anamma de verktyg som idag används inom so-

ciala medier, så som taggning och länkning. Dessa verktyg är i dag accepterade 

inom vissa fält och borde således inte vara svåra att även använda vid metadata-

applicering.161  

Informanten vid lärosäte B berättade att förståelsen av metadataelement är 

subjektiv, vilket ställer höga krav på att de element som används blir tydligt defi-

nierade. Även informant D talade om att metadataelementen bör vara särskilt ut-

formade att passa deras lärosäte, och att det inte heller fullt ut går att anamma in-

ternationella metadatastandarder.
162

  

Lina Wiberg ifrågasätter varför Riksarkivet inte fullt ut rekommenderar inter-

nationella metadatastandarder, för att på så sätt underlätta för myndigheter att för-

stå hur man ska arbeta med frågan. Informant D visar däremot på förståelse för 

Riksarkivets val eftersom svensk lagstiftning tillåter statliga myndigheter ett visst 

självbestämmande gällande hur man bedriver sin verksamhet. Metadatakrav kan 

således bli för tvingande. Men eftersom det i nuläget finns myndigheter som likt 

lärosäte C inte alls har något intresse av att utveckla en policy för metadata-

applicering (vilket på lång sikt kan vara hämmande för förståelse för information-

en), kunde ett tydligare krav på en metadatastandard från Riksarkivet medverka 

till en utökad förståelse för betydelsen av metadata. När ansvaret överlämnas till 

myndigheterna att själva framställa en fungerande metod för metadataapplicering 

riskerar frågan att helt ignoreras.163  

Sammanfattningsvis var det enbart informant D som visade på ett intresse för 

metadata generellt, informanter A och B ansåg att det var nödvändigt men att det 

ännu var så nytt att man egentligen inte hade något grepp om hur man ska hantera 

frågan.
 164

  

 

Fråga 5 –  Life cycle eller records continuum? 

Vad arkivhandlingar är, hur de ska användas och hur de ska beskrivas är i mångt 

och mycket arkivteorins kärnämne. Life cycle eller records continuum visar på 

olika svar på kärnämnets huvudfrågor. I den här studien definieras life cycle och 

records continuum-perspektiven med hur arkivarierna ser på metadata-

applicering. Ett records continuum-perspektiv kräver betydligt mer kontextuell 

                                                 
161 Bak (2012), s. 298-303. 
162 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
163 Wiberg (2012), s. 41-44. 
164 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
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metadata än life cycle, som istället präglas av att definiera handlingar utifrån var 

på cykeln arkivhandlingen befinner sig. Hur arkivarierna vid undersökningens 

lärosäten ser på metadata-applicering blir för undersökningen ett verktyg för att 

placera in arkivarierna i något av de teoretiska perspektiven life cycle- eller re-

cords continuum.  

Vid frågan om hur arkivarierna ser på metadata svarade bland annat infor-

manterna vid lärosäte A att eftersom lärosätet inte har e-arkiv, så har metadata-

applicering inte varit ett prioriterat ämne. Informanterna A ansåg att metadata blir 

betydligt viktigare när man har ett e-arkiv, och att det i framtiden kommer att vara 

en ännu mer angelägen fråga. Informanterna A menade även att eftersom lärosätet 

inte har ett e-arkiv är det svårt att få en riktig uppfattning om hur metadata ska 

hanteras överhuvudtaget. Informanterna A lät även förstå att ”metadata inte är en 

av våra favoritgrenar”.165 

Även informant B uttryckte att metadata nog kommer att bli en stor fråga för 

framtiden, men att det i nuläget fortfarande var oklart om hur metadata ska använ-

das. Som nämnts tidigare i studien så hade både lärosäte A och B pågående meta-

data-projekt för sammanställande av metadata-element för forskningsdata. Infor-

mant B larmade om svårigheterna med att standardisera metadata-element då sub-

jektiva tolkningar påverkade hela utredningsfasen. Svårigheten med att finna be-

grepp som passar för metadata-applicering var något som även informant D lyfte 

fram, då lärosäte D ansågs befinna sig i framkant för utvecklingen av metadata-

applicering. Informant D var även mycket angelägen om att snarast finna en lös-

ning för hur arkivfunktionen ska arbeta med metadata, och att frågan ständigt är 

uppe för diskussion.166 

Lärosäte C visade som nämnts tidigare inget intresse för att utveckla lärosätets 

användning av metadata, utan bedömde att ”det som stod i lådan” var det som 

användes. Och att lärosätet inte behövde mer utförlig metadata.167  

Informant D visade störst intresse för metadata överlag, och var drivande i att 

utveckla metadata-användning vid lärosätet. Synsättet på metadata bör däremot 

inte tolkas som att informant D är en anhängare av records continuum-

perspektivet, eftersom informanten vid tre tillfällen nämnde begreppet ”livscy-

keln”, och hur handlingarnas position i livscykeln påverkade metadata-applicering 

och hanteringen överlag. Informanter A och B visade inte något större engage-

mang eller intresse för metadata, även om deras lärosäten aktivt arbetar med me-

tadata. Intrycket som intervjutillfället gav visade snarare på att informanterna sköt 

frågan på framtiden, och kommande arkivarier.168  

                                                 
165 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
166 Intervju med informant A, B, C, D (2017). 
167 Intervju med informant C (2017). 
168 Intervju med informant A, B, D (2017). 
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Records continuum-perspektivet anses ofta vara pro-aktivt, där handlingarna 

ska klassificeras omgående och genomgående. De är inte statiska och befinner sig 

på en punkt och plats, utan är dynamiska. Handlingarna blir aldrig ”inaktuella”. I 

ett life cycle-perspektiv är däremot handlingens livstid linjär och förutbestämd. 

Metadata är inte avgörande för att förklara vad handlingen är, eftersom handling-

en också är var den befinner sig i livscykeln.  

I den här studien finns det spår av en vilja att genomföra en arkivhantering i 

en records continuum-anda, men eftersom tekniken inte hunnit ifatt alla lärosäten 

har det inte blivit aktuellt att i största allmänhet fundera över de val man gör. Me-

tadata förblir en sak för framtiden. Lärosäte B hade däremot ett e-arkiv, men in-

formant B hade inte funderat så mycket på metadata. Informant D var intresserad 

av metadata, men använde ändå begrepp som var tydligt förknippade med life 

cycle-perspektivet. 169  

Sammantaget bekräftar denna studie det som även Maria Kallberg visar på, 

nämligen att life cycle-perspektivet är rådande även vid lärosäten. I nuläget visar 

inte någon informant på att ha omfamnat ett records continuum-perspektiv. Det är 

möjligt att life cycle-modellen är dominerande på grund av den sedan länge själv-

klara faktorn att svenska statliga myndigheter levererar ”inaktuellt” material till 

Riksarkivet för fortsatt förvaring. Handlingars fixerade värden som förespråkas av 

life cycle-perspektivet är en accepterad norm hos svenska arkivarier, vilket inne-

bär att även om den verksamhetsbaserade arkivredovisningen tillåter ett records 

continuum-perspektiv så förblir life cycle det accepterade synsättet på vad arkiv-

handlingar egentligen är. 170 

                                                 
169 Intervju med informant A, B, D (2017). 
170  Kallberg (2013), s. 118. 



 60 

Slutdiskussion 

I Riksarkivets vägledningsskrift från 2012 är det skrivet att en myndighets proces-

ser avspeglar hur myndigheten förverkligar det offentliga uppdraget. I skriften 

understryks att redovisningen ska visa på samband mellan handlingar och de pro-

cesser och aktiviteter som skapat dem, vilket gör att redovisningen blir ett verktyg 

för att säkerställa att handlingar är autentiska. Handlingars autenticitet vilar på att 

deras ursprung kan bindas till den process som skapade den.171  

Kärnan i den nya redovisningen blir således processerna. Det är genom dem 

som en myndighet visar att man fullföljer sitt uppdrag, och redovisningen kan 

bidra till ökad transparens mellan myndighet, allmänhet och uppdragsgivaren re-

geringen. Redovisningens funktionsduglighet vilar därför på att processkartlägg-

ningen stämmer överens med myndighetens verksamhetsområden.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur arkivarier ser på den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Arkivteoretiska teman om arkivbe-

skrivning, sökbarhet, långsiktighet och life cycle- och records continuum-

perspektiv har använts för att analysera hur arkivarier upplever att arkivhantering-

en fungerar efter implementeringen av den nya redovisningen. Forskningsfrågorna 

har varit följande:  

 

1. På vilket sätt uppfattar undersökningens arkivarier att den verksamhets-

baserade arkivredovisningen fungerar i deras verksamhet? 

2. Hur effektiv anses redovisningsmodellen (behöver den revideras och 

omarbetas eller är den hållbar ur ett längre perspektiv)? 

3. Hur anses den verksamhetsbaseradearkivredovisningen fungera för 

verksamheter som har verksamhetsområden som inte är tydligt processori-

enterade? 

4. På vilket sätt bedömer arkivarier redovisningens sökbarhet ur ett lång-

siktigt perspektiv? 

5. Ansluter sig undersökningens arkivarier till någon av life cycle- och re-

cords continuum modellerna?  

Nedan följer en slutdiskussion om resultatet i relation till en arkivteoretisk de-

batt. 

                                                 
171  Riksarkivet (2012), s. 8-17. 
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Processbeskrivning utan processer och redovisningens funktionalitet 

Studien har visat att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen har uppfattats 

problematisk att applicera på verksamhetsområden som inte är tydliga processer. 

För lärosäten har verksamhetsområdet forskning varit särskilt utmärkande som 

svårt att processkartlägga, då alla lärosäten har upplevt svårigheter med att besk-

riva forskning utifrån redovisningens mall.  

Resultatet är ur ett internationellt perspektiv inte överraskande, då den inter-

nationella motsvarigheten till den verksamhetsbaserade arkivredovisningen –  

functional analysis uppvisar liknande problem. Greg Bak lyfter fram att vissa 

verksamheter producerar information som är värd att bevara, men eftersom in-

formationen inte uppstår ur ett tydligt processynsätt så räcker inte arkivredovis-

ningen till. Lösningen blir istället att tvinga in verksamhetsområdena i processer 

som egentligen inte överensstämmer med verkligheten. Tre av fyra lärosäten er-

känner att de använder till viss del ett tvingande tillvägagångssätt för att placera in 

verksamhetsområden i redovisningsmodellen. Den ”tvingande” aspekten av pro-

cessynsättet har även medfört att två av informanterna anser att de har svårt att se 

modellen som en korrekt återgivning av verkligheten, vilket på sikt medför att 

modellen inte avspeglar myndighetens verksamhet som ändamålet var från början. 

Vilket även är ett resultat som korrelerar med Baks problematisering av functional 

analysis. Det största problemet enligt Bak är att arkivarier och medarbetare inte 

känner igen verkligheten i redovisningsmodellen. Något som enligt Bak kan leda 

till mindre förtroende för informationshantering då både interna och externa an-

vändare får svårighet att hitta information. 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är som nämnts genomgående i 

denna studie avsedd att spegla hur en organisation skapar information. Enligt re-

dovisningens utformning ska information uppstå ur verksamhetens processer. 

Men om en informationstyp likt forskningsinformation inte uppstår ur en process, 

måste redovisningen anpassas efter verksamhetsområdets förutsättningar. Ofta har 

denna anpassning lett till en övergripande redovisningsmodell. Det är en lösning 

som den verksamhetsbaserade arkivredovisningen även har gemensamt med 

functional analysis, där Greg Bak framhäver att övergripande processbeskrivning-

ar med ringa detaljeringsgrad används för att komma runt problemet med att pro-

cesser inte alltid är tydliga. I denna studie framhäver flera informanter att en över-

gripande processbeskrivning är det bästa, men inte av samma anledning som Bak, 

utan för att det anses vara det mest hållbara över tid. Däremot är det inte omöjligt 

att en övergripande processkartläggning kan vara en lösning på problemet med 

otydliga processer, men att det inte är en uttalad anledning till att metoden an-

vänds på det sättet.  

Lina Wiberg lyfter även fram i sin undersökning en hypotes om att redovis-

ningen i grunden inte egentligen är ”verksamhetsorienterad” utan istället rakt mot-

satt, då verksamheter måste anpassa sig efter redovisningens grundkrav – att re-



 62 

dovisa i processer som inte är naturligt förekommande i verksamheten. Tre av 

fyra informanter i denna studie erkänner sig som skeptiska till redovisningen, med 

anledning att de anser att lärosäten inte till sin natur går att beskriva utifrån ett 

processynsätt.  

Svaret på forskningsfråga 1 blir således att arkivarierna i denna undersökning 

anser att redovisningen inte fungerar perfekt, då den anses ”tvingande” eftersom 

processer inte alltid är tydliga. Endast en arkivarie ansåg att redovisningen funge-

rade bra. På forskningsfråga 3 ”Hur anses den verksamhetsbaseradearkivredovis-

ningen fungera för verksamheter som har verksamhetsområden som inte är tydligt 

processorienterade?” är även där svaret att tre av fyra arkivarier inte anser att den 

fungerar optimalt. Informant D som i överlag var positiv till modellen ansåg att i 

slutändan var redovisningen bra, men att den krävde en stor arbetsinsats att for-

mulera processbeskrivningar som överensstämde med verkligheten.  

Redovisningens effektivitet 

Tomas Holmgrens undersökning visar på att en av de största utmaningarna med 

den nya redovisningen är att den är sårbar för organisatoriska förändringar och 

kräver kontinuerlig revidering. Det har resulterat i att myndigheter har valt bort en 

högre nivå av detaljering för att begränsa kraven på revidering. Holmgren menar 

att redovisningen förlorar på att inte vara mer detaljerad, för att bättre påvisa sam-

band mellan handlingar och processer. Denna studie visar på samma problematik, 

då informanter vittnar om ett återkommande revideringsbehov. Frågan är om en 

högre detaljeringsnivå för processbeskrivningarna skulle lösa problemet med att 

tvinga verksamhetsområden in i processer, eller om det bara skulle skapa en lång 

och oöverskådlig klassificeringsstruktur med strukturenheter som knappt inrym-

mer någon information. Troligen är de övergripande processbeskrivningarna den 

bästa lösningen för tillfället. 

Två lärosäten hade använt sig av konsulter vid implementering av redovis-

ningen, och när det praktiska arbetet med redovisningen tog vid uppstod problem 

hos bägge lärosäten, då processkartläggningen inte någorlunda korrekt återgav hur 

informationsflödet såg ut i verkligheten. Det resulterade i att lärosätens arkiv-

funktion bara något år efter implementering fick påbörja ett revideringsarbete. De 

två lärosäten vars egna arkivarier implementerat redovisningen verkar ha klarat 

den första tiden utan närmare revideringsbehov, därmed utesluter ingen arkivarie i 

studien att revidering helt klart kan uteslutas. Tvärtom blir det en återkommande 

arbetsuppgift för alla lärosäten.  

Studiens resultat visar i likhet med det som Lina Wiberg hävdar i sin under-

sökning, nämligen att det fanns en medvetenhet hos Riksarkivets arkivarier att 

verksamheters processer genomgår konstanta förändringar, vilket också kräver att 

redovisningen ska revideras.  
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Svaret på forskningsfråga 2 ”Hur effektiv anses redovisningsmodellen (behö-

ver den revideras och omarbetas eller är den hållbar ur ett längre perspektiv?” Är 

att alla informanter i studien betonar att revidering är en omfattande uppgift som 

kräver att arkivarier i sitt dagliga arbete analyserar hur processkartläggningen 

fungerar, och bevakar hur informationsflöden redovisas enligt klassificerings-

strukturen. Detta för att upptäcka om revidering krävs. Ur ett långsiktigt perspek-

tiv blir modellen således inte en fast struktur, utan en i ständig omvandling och 

utveckling. Det kan verka positivt för att på bästa sätt hantera det faktum att alla 

organisationer genomgår kontinuerlig förändring, men att hävda att modellen är 

motståndskraftig mot organisatoriska förändringar är inte fullt ut korrekt. Vidare 

forskning gällande revideringsfrågan behövs för att fastställa framtida behov. 

Förstå, söka och finna 

Den ständiga revideringsfrågan leder också till frågeställningen om redovis-

ningen kan användas som ett verktyg för att öka förståelsen för en verksamhets 

förehavande, det vill säga visa på att verksamheten fullföljer sitt uppdrag och leda 

till ökad transparens. På forskningsfråga 4 ” På vilket sätt bedömer arkivarier re-

dovisningens sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv?” Framkommer det att infor-

manterna ser att det blir problem med att klassificeringsstrukturen ständigt föränd-

ras. För att underlätta förståelse måste en förklaringsmodell utformas för att för-

klara hur och varför en processkartläggning har förändrats genom åren. Det kom-

mer utan tvivel att finnas flera versioner av klassificeringsstrukturer, vilket kan 

medföra problem för återsökning om inte en utförlig förklaringsmodell medföljer 

redovisningen.  

Det behöver däremot inte vara negativt att flera klassificeringsstrukturer 

finns, då de istället kan bidra till att berätta om en verksamhets organisatoriska 

förändringar. I slutändan kan förändringarna utöka förståelsen och transparensen 

för myndigheter. Eftersom alla informanter ansåg att det främsta sökverktyget för 

deras arkivmaterial var arkivfunktionen med dess söksystem, och inte arkivredo-

visningen, så behövs mer utredning och forskning för att klargöra arkivredovis-

ningens eventuella funktion som sökverktyg. Om det visar sig att modellen inte 

har förutsättningar att verka som sökverktyg kan den istället bli ett bevis för hur 

en verksamhet har förändrats genom åren, och således bli en viktig källa för att 

granska myndigheter.  

För att redovisningen ska fungera som en källa till ökad transparens krävs det 

en medvetenhet från arkivfunktioner om att redovisningen inte bör vara en statisk 

och passiv ”tvingande” struktur. Istället bör arkivarier främja en kontinuerlig för-

ändring, men under kontrollerade former. Hur dessa kontrollerade former kan se 

ut är något för framtida forskare att formulera lösningar på.  
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Det är möjligen så att vi kan använda ett records continuum-perspektiv på en 

organisations informationsflöden, exempelvis att en organisation alltid är i ständig 

förändring, och att arkivredovisningen måste spegla det.  

Sammanfattningsvis har studiens informanter inte en sammanhållen uppfatt-

ning om redovisningens sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv. Informant B anser 

att det troligen inte kommer att bli någon större förändring mellan den gamla och 

den nya redovisningen, men att det är för tidigt att säga, och att vi snarast kan få 

svar om 20 år om redovisningen fungerar bra eller dåligt. Informant A uttryckte 

att det kan bli svårigheter eftersom den nya redovisningen ska vara så ”övergri-

pande som möjligt”. Informant C är inne på liknande spår, då redovisningens 

tvingande karaktär i slutändan inte berättar en sann bild. Informant D visade stor 

tilltro till redovisningens funktionsduglighet.  

Metadata: vad, hur och när? 

Denna studie har visat på att metadata-applicering inte har varit prioriterat hos 

vissa av lärosätena, men att flera av informanterna har förhoppningar om att frå-

gan kommer att främjas i framtiden. Frågan är hur lösningen kommer att se ut, i 

nuläget är det oklart hur metadata-elementen ska utformas, men eftersom flera 

lärosäten har fortgående utredningar om ämnet så är det en indikator på att meta-

data kommer att bli ett allt mer angeläget ämne.  

Hur vi ska använda oss av metadata kan bedömas vara en tuff nöt att knäcka. 

Ett flertal frågeställningar måste besvaras, som i grunden handlar om till vilket 

ändamål som metadata appliceras, och vilket synsätt på arkivhandlingar som till-

lämpas. Bland annat om metadata ska appliceras så att den verkar för verksamhet-

ens egen nytta, och på vilket sätt den även kan fungera för den externa använda-

ren. Vilken typ av metadata-element ska användas: de som främjar alla användare, 

eller bara de med specialkunskap om ämnesområdet. Ska en förväntad extern an-

vändare få redskap i form av metadata för att förstå information redan innan in-

formationen skapas, och ska metadata kontinuerligt appliceras så länge en hand-

ling existerar, eller ska metadata endast tjäna till att strikt berätta ursprungskon-

texten?  

Synen på metadata har i denna studie sammankopplats till två arkivteoretiska 

perspektiv: life cycle och records continuum. Life cycle har fastställts som ett per-

spektiv som ser arkivhandlingar som definierade utifrån var längs ”livscykeln” de 

befinner sig i. Och records continuum avser synen på arkivhandlingar som stän-

digt föränderliga utifrån en kontext de används i. Hur en arkivarie väljer att appli-

cera metadata utgår ifrån vilken arkivteoretisk modell man ansluter sig till. En life 

cycle-anhängare betonar en arkivhandlings olika stadier som viktiga metadata-

tillfällen, stadier som redan är bestämda på förhand så som ”födelse och död”. 

Records continuum-anhängare ser en arkivhandling som mer komplex, med olika 
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användningsområden där alla tillfällen en handling används i anses värda att me-

tadata-applicera.  

Enligt David Bearman begränsas en handlings användningsområde om de 

metadata-element som tillförs endast blir en kod och ett datum. Bearman menar 

att när metadata inte inkluderar att handlingar återanvänds i andra ärenden än ur 

det som det uppstod ur så hämmas möjligheterna att förstå en handlings kontext 

och betydelse i ett större perspektiv. Även Greg Bak anser att ett records conti-

nuum-perspektiv på metadata-applicering uppmuntrar till större förståelse för 

handlingars komplexitet. Eftersom digitala handlingar inte har en fysisk form och 

fast identitet kan de användas på andra sätt än fysiska. Denna komplexitet kan 

belysas med hjälp av metadata-element. I ett records continuum-perspektiv an-

vänds ofta begreppet att ”a record is always in the process of becoming”. Detta är 

ett begrepp som betonar att arkivhandlingar inte har en tydlig och överskådlig 

livscykel, eller en fast fysisk form. Arkivhandlingar har en inneboende komplexi-

tet som arkivredovisningen borde spegla. 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är i mångt och mycket ett för-

sök att förklara sambandet sinsemellan elektroniska handlingar, och deras till-

komstkontext. I en tid då fysiska dokument dominerade arkiven räckte det med att 

placera handlingarna i närheten av varandra för att visa på samband. Den verk-

samhetsbaserade arkivredovisningen är menad att verka på liknande sätt, men att 

koppla samman digitala dokument till varandra med en kodbeteckning. Kodbe-

teckningen blir handlingens identitet, men bör inte betraktas som det enda meta-

data-elementet som ska appliceras. Det är bara det grundläggande, för förståelsen 

för tillkomstkontexten. Den nya redovisningen begränsar på inget sätt möjlighet-

erna att fortsatt spegla handlingarns komplexitet och användningsområden, men i 

denna studie har ingen arkivarie visat på ett records continuum-engagemang gäl-

lande metadata-applicering. Snarare har metadata varit en icke prioriterad fråga 

för tre av fyra informanter. Den fjärde informanten ansåg metadata vara en väldigt 

viktig fråga, men anslöt sig tydligt till ett life cycle-perspektiv. Records conti-

nuum-perspektivet har således inte något fotfäste hos någon informant i denna 

studie.  

På fråga 5 ”Ansluter sig undersökningens arkivarier till någon av life cycle- 

och records continuum modellerna?” Är informanternas syn på metadataapplice-

ring avgörande för att besvara frågeställningen. En arkivarie visar på obefintligt 

intresse att utveckla metadata-applicering. Två informanter uttrycker att det finns 

ett behov för att utreda hur man ska använda sig av metadata, och en tredje anser 

att det är väldigt viktigt.  

Eftersom det inom svensk arkivteori än så länge inte finns ett uttalat ”rätt” 

svar beträffande synen på vad en arkivhandling är utifrån ett life cycle- eller re-

cords continuum-perspektiv så är det upp till arkivarien själv att välja sida. Vad 

arkivarien väljer kommer att få konsekvenser för framtiden beträffande förståelse 
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över vad arkivhandlingarna kan berätta. Det är värt att diskutera huruvida det inte 

borde ingå i Riksarkivets uppdrag att välja vilken väg svensk arkivpraktik bör gå 

gällande vilken form och skepnad myndigheternas metadatapplicering ska se ut. I 

dagsläget har Riksarkivet lämnat över ansvaret till enskilda arkivbildare att råda 

över metadataapplicering, vilket än så länge resulterat i att arkivarier inte vet vad 

som är lämpligt, och utvecklar egna system i brist på vägledning.  

Avslutande kommentarer 

Arkivarieyrket är både ett praktiskt och teoretiskt yrke. Om det praktiska tar över-

handen riskerar viktiga teoretiska frågor att bortses från, exempelvis hur metadata 

ska appliceras. Men yrkets teoretiska aspekter kan även försvåra arkivredovis-

ningen, som vi har sett med processkartläggning över verksamheter som saknar 

processer. Vad arkivteorin i grunden behöver är en balans mellan praktisk till-

lämpbarhet och teoretiska ambitioner.  

Frågan kompliceras ytterligare av det faktum att arkivvetenskapen måste 

tjäna två herrar, nämligen verksamhetens behov av den egna informationen, och 

det allmännas behov av tillgång till information. Den här studien visar på att det är 

verksamhetens behov som ofta får gå före, och att Riksarkivet själva aktivt med-

verkar till att utvecklingen fortsätter åt det hållet. Exempelvis då riktlinjerna för 

klassificeringsstrukturen och processkartläggningen presenteras av Riksarkivet 

som effektiviserande och lämpliga för verksamhetsnyttan, och lämnar metadata-

applicering åt verksamheterna själva att styra över. Den här studien visar om nå-

got att det finns utrymme för betydligt mer forskning om hur metadata bör appli-

ceras. 

Studiens informanters inställning till användare och sökverktyg är signaler på 

att verksamheten vinner. Det är inget som tyder på att informanterna inte vill 

verka för externa användares insynsrätt, men det är tydligt att ämnet inte är sär-

skilt prioriterat. Eftersom informationen är sökbar via arkivarierna och via verk-

samhetssystemen så är den allmänna uppfattningen att det är gott nog, och att vi 

därmed kan lämna ämnet därhän. Kärnfrågan för arkivarierna verkar vara att sä-

kerställa att information överhuvudtaget bevaras, vilket inte alltid är självklart, 

som vi har sett med bland annat forskningsinformation. 

Behöver verkligen arkivarier välja mellan två herrar, eller kan det gå att prio-

ritera bägge aspekter?  Räcker det inte med att arkivarien blir grindvakten till ar-

kiven, eller måste arkivpedagogiska system implementeras där sökbarhet under-

lättas för externa användare? Studiens arkivarier verkar alla som grindvakter och 

som det sökverktyg som informationssökare möter. Eftersom den nya redovis-

ningsmodellen kan bli svår att tolka för utomstående, inte minst på grund av att 

den kommer att revideras åtskilliga gånger genom åren är det möjligt att arkiva-

riekåren fortsättningsvis kommer att vara grindvakt. Karen Andersson vid Mittu-
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niversitetet menar även att klassifikationsscheman är något som arkivarierna 

själva använder sig av, och att externa användare varken är kapabla till att an-

vända systemet eller förstå det.  

Med tanke på revideringsproblematiken och de subjektiva aspekterna som 

styr processkartläggning överlag så är det inte en omöjlig hypotes att arkivredo-

visningen enbart är till för arkivarierna själva, vilket innebär att arkivarierna troli-

gen tjänar tre herrar, sin egen yrkeskår, verksamheten och de externa användarna. 

Vilket i slutändan borde göra arkivarien lyhörd för allas behov.  
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Sammanfattning 

Svensk lagstiftning kräver att myndigheter skapar förutsättningar för uppdragsgi-

vare och allmänhet att granska myndigheternas förehavanden. Arkivredovisningen 

är ett verktyg som visar på vilken information en myndighet omsätter i sin verk-

samhet. Enligt Riksarkivet bedöms den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

vara ett granskningsinstrument, och användare ska ”förstå sambanden mellan 

verksamhet och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram 

handlingar, och hantera och förvalta handlingar”, vidare påstås att redovisnings-

modellen är effektiv ur ett långsiktigt perspektiv.172 

Med avstamp i dessa påstående har studiens syfte och forskningsfrågor ut-

formats. Syftet har varit att undersöka hur arkivarier ser på den nya redovisningen 

ur flera perspektiv som relaterar till effektivitet, sökbarhet och funktionalitet. De-

ras svar har bidragit med en ökad förståelse för vad den nya redovisningen inne-

bär.  Följande frågor har besvarats: (1) På vilket sätt uppfattar undersökningens 

arkivarier att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen fungerar i deras verk-

samhet? (2) Hur effektiv anses redovisningsmodellen (behöver den revideras och 

omarbetas eller är den hållbar ur ett längre perspektiv)? (3) Hur anses den verk-

samhetsbaseradearkivredovisningen fungera för verksamheter som har verksam-

hetsområden som inte är tydligt processorienterade? (4) På vilket sätt bedömer 

arkivarier redovisningens sökbarhet ur ett långsiktigt perspektiv?  

En teoretisk utgångspunkt med tonvikt vid arkivteoretiska synsätt på arkiv-

handlingar appliceras på undersökningen och besvaras med forskningsfråga: (5) 

Ansluter sig undersökningens arkivarier till någon av life cycle- och records con-

tinuum modellerna?  

I studien har arkivarier vid lärosäten intervjuats, eftersom lärosäten har verk-

samhetsområden som inte är tydligt processorienterade, exempelvis forskning, 

men också har verksamheter som är tydligt processorienterade, såsom undervis-

ning.  

Uppsatsens slutsats om arkivariers syn på den verksamhetsbaserade arkivre-

dovisningen avspeglas i titeln ”Effektiv och transparent, men subjektiv och sår-

bar”. Arkivarierna upplevde den verksamhetsbaserade arkivredovisningen som 

subjektiv, vilket också tidigare internationell forskning understryker. Sårbarheten 

                                                 
172 Riksarkivet (2012), s. 3, och 8-17. 
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innebär att redovisningen måste genomgå kontinuerlig revidering i takt med att 

organisationer förändras. Vidare resultat är att processbeskrivning upplevs som 

tvingande på verksamhetsområden som inte är processorienterade, och att arkiva-

rier anser att det är problematiskt att skapa godtyckliga processer då konsekven-

serna blir att arkivredovisningen ger en felaktig bild av verkligheten.  

Gällande arkivariers syn på arkivhandlingar enligt ett life cycle eller records 

continuum perspektiv bekräftade studiens resultat tidigare resultat som visar att 

life cycle perspektivet är dominerande inom svenska myndigheter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

(2017-01-24) 

 

1. Hur ser du på arkivets roll inom organisationen? 

 

2. Har du arbetat här innan den verksamhetsbaserade arkivredovisningen infördes,  

och iså fall upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats, iså fall hur/positivt 

negativt? 

 

3. Hade ni processynsätt i organisationen innan ni implementerade redovisning-

en/har ni det idag?  

 

a. Om nej, hur ser ni på processanalys idag och dess del i verksamheten – tillför 

det något/positivt/negativt 

 

 b. Om ja, har ni förändrat/modifierat processynen för att anpassa er efter Riksar-

kivets modell.  

 

4. Hur tycker du att processynsättet fungerar i er verksamhet, är processbeskriv-

ningarna övergripande eller mer detaljerade, din uppfattning om det. 

 

5. Kan man beskriva processerna på annat sätt än vad som gjorts/eventuell debatt 

om hur processerna beskrivs?  

 

6. Hur länge har ni haft den verksamhetsbaserade arkivredovisningen? 

 

7. Hur tycker du att den fungerar? Bra/mindre bra, något som kan förbättras? 

 

8. Behövs den modifieras nu eller i framtiden? Hur ser du på det eventuella beho-

vet? (hur stor arbetsbelastning att modifiera)  

 

9. Hur tror du framtida revideringar påverkar informationens sökbarhet? 

 

10. Lite mer om processbeskrivningarna, hur ser du på dem, är de ”naturligt re-

flekterande av de aktiviteter som skapar handlingar”, eller hur ser du på dem? 

 

11. Har ni tydliga processer, eller har ni aktiviteter som resulterar i information 

men som inte är en ”process” och därför inte kan processbeskrivas, har ni behövt 

skapa en slasktratt? (hur ser ni på slasktrattar bra/dåligt) 
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12. Har ni annars modifierat redovisningen utifrån era egna behov? 

 

13. Har ni någon form av handlingar som inte går att härleda till processer? I så 

fall vad händer med dem (skapas de överhuvudtaget?) 

 

14. Lite om din uppfattning om processer, tycker du att det är positivt/negativt 

med att se verksamhet utifrån processer (om de anammar en processyn i organi-

sation). 

 

15. Hur mycket arbete innebär den verksamhetsbaserade arkivredovisningen för 

er? Hur ofta lägger ni tid på det? 

 

16. Hur förståeligt är det nya systemet överlag för interna användare? (och exter-

na)  

 

17. Hur tror du att interna användare kommer att söka i arkiven på lång sikt? Vad 

är ingången, klassificeringsstruktur, eventuellt metadata-element, processbeskriv-

ningar? Vad är/blir den främsta vägen in? 

 

18. Hur ser du på den vägen, är det den bästa? Finns det andra sätt, hur pass be-

hjälplig måste arkivarier vara för att underlätta sökvägar? (samma fråga fast ex-

terna användare) 

 

19. Brister i sökingångar, vad skulle råda bot på det?  

 

20. Fördelar i sökingångar, vad är bra?  

 

21. Hur ser ni på bevarande av material som inte är typiskt myndighetsorienterat i 

form av myndighetsutövning, t. ex. forskningshandlingar. På vilket sätt bevaras 

de? Och hur kan de återsökas? 

 

22. Om, och hur och varför använder ni er av metadata?  

 

23. Vad för typ av metadata använder ni er av? 

 

24. Hur ser ni på att applicera metadata överlag (besvärligt, bra, mindre bra). 

 

25. Hur ser du på hanteringen av allmänna handlingar i den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen? Tycker du att redovisningen lever upp till kraven att säker-

ställa handlingars tillgänglighet och trovärdighet över tid? 


