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Inledning 

Handlingar blir mer och mer icke-fysiska idag på grund av de nya framväxande 
digitala miljöerna. Av den anledningen behövs ett nytt sätt för att kunna hantera 
och redovisa arkivinformationen på, och för att säkra dess användbarhet, tillförlit-
lighet och autencitet.  

År 1903 och år 2008 kom två stora författningslanseringar vad gäller arkivin-
formation. Den första tillkom i samband med att proveniensprincipen introducera-
des i Sverige av riksarkivarie Emil Hildebrand. Strax efter proveniensprincipens 
intåg utfärdades arkivförfattningen SFS 1903:56. Denna författning innehöll föru-
tom proveniensprincipen, som handlar om bevarandet av ett arkivs helhet och dess 
ursprungliga ordning, också en förteckningsplan över hur ett arkiv ska förtecknas. 
Förteckningsplanen fick senare namnet allmänna arkivschemat.1 Under första 
halvan av 1900-talet hade den svenska statsförvaltningens organisation en pap-
persbaserad arkivbildning som passade att förtecknas enligt allmänna arkivsche-
mat.2 Men under årtiondena därefter började succesivt nya arbetsformer att träda 
in i myndighetsväsendet som hade sitt ursprung i näringslivet. Med en ökad rat-
ionalisering och med den digitala arkivbildningens inträde föddes nya villkor som 
den gamla metoden inte kunde hantera klanderfritt. Det gav upphov till att Riks-
arkivet startade en utredning i slutet på 1990-talet för att utarbeta en ny metod för 
de nya förhållandena.3 Deras arbete resulterade i lanseringen av den nya arkivför-
fattningen RA-FS 2008:4. Resultatet blev en arkivredovisning som är processori-
enterad, det vill säga informationsredovisningen har fått en struktur enligt verk-
samhetens processer.  

Den här undersökningen har haft som grundläggande syfte att fördjupa förstå-
elsen av den processorienterade arkivredovisningen i relation till funktionsoriente-
rade organisationers verksamhet.  

                                                
1 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 4 f; Gränström, C., m.fl. (1997), Arkivlagen: Bak-
grund och kommentarer, s. 25.  
2 Riksarkivet (2007), Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3.  
3 Smedberg, S. (2012), ”Sverige”, 234, 247.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen var att undersöka implementeringen och tillämpning-
en av den processorienterade arkivredovisningen vid fem svenska lärosäten som 
har universitetsstatus. Anledningen till att jag valde undersöka lärosäten beror på 
att de till stora delar har en äldre organisationsstruktur. Det här gav en större möj-
lighet att se svårigheter och konsekvenser med en processorienterad arkivredovis-
ning i en verksamhet som bedrivs inom en traditionell hierarkisk funktionsorgani-
sation som dessutom är decentraliserad.  

Vad som har varit orsaken till framväxten rent allmänt av en processorienterad 
arkivredovisning har studerats i den tidigare forskningen och har även till en vis del 
diskuterats vidare i slutdiskussionen. Men själva undersökningen har haft avsikten 
att undersöka implementeringen och tillämpningen av det nya arkivredovisnings-
sättet dels generellt utifrån en äldre organisationsstruktur, dels specifikt utifrån en 
lärosäteskontext – utifrån följande frågeställningar:  
 
I. Hur ser relationen ut mellan en processorienterad arkivredovisning och en 

funktionsorienterad organisations verksamhet?  
II. Hur ser förhållandet ut mellan proveniensprincipen och en processoriente-

rad arkivredovisning?  
III. Vilka är konsekvenserna av införandet av en processorienterad arkivredovisning?  

Utöver dessa frågeställningar undersöktes även Riksarkivets påstående där de sä-
ger att: ”Den nya modellen för arkivredovisning innebär inte att myndigheten 
måste ha en processorienterad organisation. Däremot behöver man anlägga ett 
processynsätt på informationshanteringen.”4 I Riksarkivets påstående finns be-
greppet processynsätt, som är en central idé vid tillämpningen av den nya arkivre-
dovisningen i en äldre organisations verksamhet. Den nya arkivredovisningen är 
egentligen mest lämpad för en modern organisation med en processorienterad 
verksamhet och därför fanns det ett behov av att undersöka detta också.  

Uppsatsens disposition 
Efter inledning och syfte framställs kapitlet om tidigare forskning. Där berörs 
först den svenska traditionella arkivredovisningen och dess problematik idag. 
Därefter följer en redogörelse över hur den nya arkivredovisningen har vuxit fram 
internationellt, vilket till sist utmynnar i en beskrivning av svenska Riksarkivets 
nya arkivredovisningsmodell.  
                                                
4 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6.  
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I teorikapitlet presenteras de teoretiska perspektiven om processorientering, 
processynsätt, process och proveniensprincip. Teoriperspektiven har valts utifrån 
undersökningens syfte och uppsatsens tre frågeställningar. Perspektiven har sedan 
använts tillsammans med de tre frågeställningarna för att dels skapa specifika in-
tervjufrågor; dels för att strukturera empirin för att frambringa ett undersöknings-
resultat för lärosäte 1–5; och dels för att fördjupa slutdiskussionen om den nya 
arkivredovisningsmodellen.  

Metod- och materialkapitlet presenterar dels Kvale & Brinkmanns metod med 
de sju stadierna för utarbetandet av intervjuundersökningen, dels undersökningens 
material och avgränsning som rör implementeringen och tillämpningen av den 
processorienterade arkivredovisningen.  

Kapitlet om lärosätenas organisation sammanfattar de fem undersökta 
lärosätena, vilket återger i det stora hela deras mer eller mindre likartade 
organisationsstruktur.  

Undersökningsresultaten för lärosäte 1–5 presenteras lärosäte för lärosäte. An-
ledningen till detta är för att ge en överskådlighet över varje undersökt lärosäte. 
Begreppen i Riksarkivets nya modell, de teoretiska perspektiven och de tre fråge-
ställningarna i syftet har endast använts för att göra empirin strukturerad och 
greppbar. De teoretiska perspektiven har inte använts i undersökningskapitlet till 
att föra en diskussion utan detta har gjorts i slutdiskussionen.  

I slutdiskussionen har undersökningens syfte och uppsatsens tre frågeställ-
ningar bearbetats.  
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Tidigare forskning 

Den forskning som rör processorienterad arkivredovisning gick inte att finna inom 
den akademiska världen i form av avhandlingar. Däremot har Riksarkivet i Sve-
rige gjort en omfattande forskning i sitt utredningsarbete angående den nya pro-
cessorienterade modellen. Australiens arkivmyndighet var dock först med att an-
vända sig av processanalyser för arkivredovisning, men själva analyserandet av 
verksamhetsprocesser har sitt ursprung från USA.5  

Problematik kring arkivredovisning 
Den gamla arkivredovisningen i Sverige har sin grund i det allmänna arkivsche-
mat som förteckningsplan. Arkivredovisningen utgjordes av en arkivförteckning 
och en arkivbeskrivning. Dessa var åtskilda instrument som dessutom stod vid 
sidan om verksamhetens dokumenthanterings- och övriga informationssystem. 
Arkivbeskrivningen bestod av löpande text som behandlade övergripande verk-
samheten och arkivet, samt uppgifter om gallring och sekretess. Arkivförteckning-
en däremot listade upp hela beståndet av handlingar i en seriestruktur (se bilaga 1).6  

Smedberg belyser en del av problematiken kring det allmänna arkivschemat 
som har sitt ursprung från 1900-talets början. Han menar att det beror på att meto-
den har utformats för att kunna tillgodose en arkivinstitutions sökbehov, vilket 
inte passar för hur dagens arkivbildare söker efter handlingar ute i sin verksamhet. 
Problematiken består också av att schemats huvudavdelningar är en uppställning i 
formella funktionskategorier från hur äldre centrala ämbetsverk fungerade en 
gång i tiden. Schemastrukturen lägger det viktigaste som protokoll och registratur 
längst upp. Det här systemet lämpade sig väl med dåtidens organisation och pas-
sade också för hur en arkivinstitution arbetar för att identifiera och hantera just 
arkivvolymer. Men det uppstår problem hos dem som har en digital arkivbildning. 
Dessutom speglar inte schemats struktur en modern myndighetsverksamhet och 
blir därför verklighetsfrånvänd för arkivbildaren. Det gör att personalen får svårt 
                                                
5 Sundberg, H. (2013), ”Process based archival descriptions – organizational and process challenges”, s. 784 
f, 787.  
6 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6, 10.  
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att relatera strukturen i schemat till sin egen verksamhet och sambanden mellan 
processerna som gav upphov till handlingarna osynliggörs. Av den anledningen 
kan man säga att arkivredovisning genom det allmänna arkivschemat har fått 
föråldrade sökingångar till informationen.7  

Det allmänna arkivschemat var anpassat till en traditionell organisationsstruk-
tur med en pappersbaserad dokumenthantering. I det traditionella sättet klassifice-
ras handlingar utifrån deras funktion och yttre form, det vill säga om det rör sig 
om till exempel protokoll, utgående eller inkommande handlingar. Arkivförteck-
ningen fick funktionen av att vara en lager- och förteckningslista över arkivets 
innehåll av fysiska volymer. En av svagheterna med allmänna arkivschemat är att 
det inte är anpassat till en elektronisk dokumenthantering med information som är 
rörlig och där den fysiska lagringen inte är permanent.8 Den digitala information-
ens rörlighet beror på att den migreras och konverteras och blir därför rörlig på ett 
sätt som inte sker med information på pappersdokument. Dessutom behöver digi-
tal information redovisas både logiskt och fysiskt över dess förvaring, som till 
exempel datafiler förvarade i en logisk mappstruktur men fysiskt lagrade på en 
server.9 Den största skillnaden mellan allmänna arkivschemat och den nya arkiv-
redovisningsmodellen är att den nya modellen inbegriper en kartläggning av orga-
nisationens verksamhetsprocesser, vilka blir till metadata för de elektroniska 
handlingarna. Eftersom det allmänna arkivschemat inte har den uppbyggnaden av 
processer, kan det inte heller förse elektroniska handlingar med en detaljerad me-
tadata. Det är orsaken till att det blir mer komplicerat att hantera elektroniska 
handlingar effektivt utifrån det äldre redovisningssättet.10  

ADB-upptagningar (automatisk databehandling) som tillkommit i elektro-
niska administrativa system blir svårt att förteckna på ett traditionellt sätt. Därför 
behöver arkivförteckningen som är en del av arkivredovisningen, dels integreras 
elektroniskt i verksamhetssystemet, dels baseras på själva verksamheten med dess 
processer.11 Anledningen till detta är för att klargöra de olika sambanden mellan 
handlingarna, ärendehanteringen, de olika verksamhetssystemen och den övriga 
verksamheten.12  

                                                
7 Smedberg, S. (2000). ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och utveckling”, s. 8 f, 11.  
8 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6.  
9 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 54, 
62.  
10 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 6, 
8, 18; RA-FS 2008:4, 6 kap., 7–9, 15 §§.  
11Jansson, P. m.fl. (2002), Arkivredovisningsprojektet, s. 16, 19.  
12 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6.  
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Verksamhetsprocesser i arkivredovisning 
Intresset för analyser av verksamhetsprocesser kom i början av 1990-talet i led-
ning av Pittsburghs-projektet i USA. De kritiserade den hierarkiska organisations-
strukturen och visade istället på processen som organisationsfaktor. Då var det 
inte arkivprofessionens intresse som låg i fokus utan den ekonomiska vinningen 
genom att optimera verksamheten. Processanalyser gjordes för att verksamhetens 
processer och arbetsflöden skulle kunna kontrolleras och utvecklas. Metoden be-
nämns Business process reengineering (BPR) och går ut på att revidera och där-
med effektivisera en verksamhets kärnprocesser.13 För att kunna använda BPR i en 
organisation måste man först och främst bygga upp en passande IT-infrastruktur i 
verksamheten i relation till dess processer och information.14 BPR har idag ersatts 
av Business process management (BPM) som har ett mer holistiskt synsätt. BPM 
används vid utvecklandet av organisation, verksamhet eller informationsresurser. 
Det har även skett en utveckling av själva kopplingen mellan verksamhetsproces-
ser, IT och informationshantering och karaktären av BPM är multidisciplinär som 
inbegriper flera verksamhetsområden.15  

I början av 1990-talet utarbetades i USA ett processorienterat synsätt som ti-
digare nämnts, men själva kombinationen av processorientering och arkivprofess-
ionens intressen tog fart i Australien. Den australienska arkivprofessionen var 
ledande i att arbeta fram standarder för dokumenthanteringssystem som är anpas-
sade för nätverkssamhället. År 2001 publicerades manualen för Designing and 
Implementing Recordkeeping Systems (DIRKS) som var en utveckling av den 
föregående standarden AS 4390 Records Management.16 Manualen är en arbets-
metodik i åtta steg och kan sammanfattas som en strukturerad process för design-
andet och implementeringen av dokumenthanteringssystem.17 Metoden innebär 
bland annat ett genomförande av analyser av verksamhetsprocesser och ett identi-
fierande av dokumenthanteringskrav och -system, alltifrån registrering av hand-
lingar till bevarande.18 DIRKS utredningsmodell ligger till grund för standarden 
AS 5090 – Work Process Analysis for Recordkeeping som till slut blev en SIS-
                                                
13 Sundberg, H. (2013), ”Process based archival descriptions – organizational and process challenges”, s. 784 
f, 787; Sahlén, T. (2012), ”Förenta staterna”, s. 333.  
14 Al-Mashari, M. & Zairi, M. (1999), ”BPR implementation process: an analysis of key success and failure 
factors”, s. 96.  
15 Sundberg, H. (2013), ”Process based archival descriptions – organizational and process challenges”, s. 787; 
Willaert, P. m.fl. (2007), “The process-oriented organisation: a holistic view – developing a framework for 
business process orientation maturity”, s. 3 f.  
16 Sahlén, T. (2012), ”Australien”, s. 372 f.  
17 NSW Government State Records webbsida > Recordkeeping in the NSW public sector > Advice: Desig-
ning, implementing and managing systems > DIRKS Manual > Introducing the DIRKS Methodology > The 
DIRKS methodology and manual [2013-12-17].  
18 NSW Government State Records webbsida > Recordkeeping in the NSW public sector > Advice: Desig-
ning, implementing and managing systems > DIRKS Manual > Introducing the DIRKS Methodology > The 
DIRKS methodology and manual [och även] > Characteristics and functionality of recordkeeping systems 
[2013-12-17].  
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standard, nämligen ISO/TR 26122:2008 Information and Documentation – Work 
Process Analysis for Records.19 Denna SIS-standard är en guide över analyser av 
verksamhetsprocesser vad gäller dokumentens tillkomst, hur de fångas in och han-
teras i ett system. Standarden behöver dock kompletteras med ytterligare standar-
der som bland annat ISO 15489-1 och ISO 15489-2.20 Dessa två standarder som 
lanserades år 2001 är ett resultat av Australiens internationella samarbete och 
handlar om dokumentation och dokumenthantering men behandlar inte själva ar-
kivhanteringen av handlingar. I ISO 15489-1 sägs förutom att en handling ska 
återge det som kommunicerats, beslutats om, eller den aktivitet som genomförts, 
också ska kunna sammanlänkas med metadata som behövs för handlingens an-
svarsutkrävande och proveniens.21 Det här fordrar en dokumentation över verk-
samheten med dess processer som i sin tur kan knytas till handlingarna. Även me-
tadata som visar på handlingars relationer till andra handlingar behövs. Svenska 
Riksarkivet började arbetade fram detta under 1990-talet i sin processorienterade 
arkivredovisningsmodell.  

Arkivprofessionen i Australien arbetade fram en arkivredovisningsmodell un-
der 1960-talet som benämns Commonwealth Record Series (CRS). Den bestod av 
två delar, där den ena redovisar kontexten och den andra redovisar serier och 
själva handlingarna. Modellen började utvecklas mera under 1980-talet och fokus 
låg då på att strukturen för handlingarna istället skulle utgöras av verksamhetens 
funktioner och aktiviteter. Tio år senare, under 1990-talet, reviderades denna mo-
dell ytterligare till att bestå av de tre elementen: organisation, verksamhet med 
dess processer samt handlingar. Detta gjorde att redovisningssystemet blev mer 
stabilt. Organisationen som ofta är föränderlig, blev mer separerad från själva 
verksamhetsprocesserna i redovisningssystemet, eftersom verksamhetsprocesser 
är mer stabila över tid.22 Stabiliteten ligger i att man kopplar handlingarna till 
verksamhetens processer och inte till den ofta föränderliga organisationen. Oav-
sett om en organisation förändras så är många gånger kärnprocesserna desamma.  

Det australienska systemet – Victorian Electronic Records System (VERS) – 
lanserades år 2000 och består i grova drag bland annat av ett metadataset och 
ramverk för hanteringen av elektroniska dokument för långtidsbevarande.23 År 
2003 kom ett strategidokument som beskriver den modul eller funktion som kaps-
lar in metadata till dokumenten:  

                                                
19 Sahlén, T. (2012), ”Australien”, s. 374.  
20 ISO/TR 26122 (2008), Information and Documentation – Work Process Analysis for Records, s. 1.  
21 Sahlén, T. (2012), ”Australien”, s. 373; ISO 15489 (2001), Information and Documentation – Records 
Management Part 1 – General, s. 1, 7.  
22 Sahlén, T. (2012), ”Australien”, s. 366 f.  
23 Sahlén, T. (2012), ”Australien”, s. 376.  
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The VERS Encapsulated Object (VEO [module]) contains a very extensive collection of me-
tadata that documents the record’s context, history, and technical details […] This metadata 
prevents the loss of context, authenticity, and integrity […].24  

VERS modul påminner om svenska Riksarkivets beskrivning i regelkommentaren 
till den nya arkivredovisningen från år 2009:  

Arkivredovisning, verksamhetssystem och system för bevarande kan vara integrerade med 
varandra på olika sätt. I integrationen fungerar arkivredovisningen som en behållare för meta-
data som följer och styr handlingarna under deras livscykel från framställning till överläm-
nande till arkivmyndighet.25  

Svenska Riksarkivets arkivredovisningsmodell är en behållare för metadata och 
det australienska systemet har en modul som innehåller metadata, med andra ord 
båda är behållare som är till för att innehålla metadata. I VERS nämns inte pro-
cessorienterad arkivredovisning/arkivbeskrivning men i deras metadataspecifikat-
ion finns uppgifterna eller elementen som ingår i en sådan. Elementet: ”Business 
Procedure Reference”26 har definitionen: ”A textual description relating the trans-
action to a business process description”27 och syftet med detta element är: ”This 
element references the business process from which the transaction was genera-
ted. It may be used to search on particular business processes.”28 Metadataelemen-
tet i VERS visar klart och tydligt att det handlar om att klassificera en handling 
som tillkommit utifrån en transaktion som skett i en specifik ärendeprocess för att 
kunna tillgodose ett framtida sökbehov. Det här är även innebörden av Riksarki-
vets processorienterade arkivredovisningsmodell. Nedan presenteras först den 
svenska modellens tillkomstprocess och därefter ges en övergripande beskrivning 
av modellens beståndsdelar för att till sist sättas in i sin avsedda kontext.  

Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell 
Riksarkivet benämner den nya arkivredovisningsmodellen både som verksam-
hetsbaserad och processorienterad. Till en början använde de endast ordet proces-
sorienterad men efterhand benämndes modellen alltmer som verksamhetsbaserad. 
På grund av denna undersöknings teoretiska förhållningssätt med proveniensprin-
cipens koppling till processer, och att det finns ett motsatsförhållande mellan pro-

                                                
24 PROS 99/007 (2003), Introduction to the Victorian Electronic Records Strategy (VERS), s. 25.  
25 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 6.  
26 PROS 99/007 (2008), Specification 2: Victorian Electronic Records Strategy (VERS) Metadata Scheme, s. 
114.  
27 PROS 99/007 (2008), Specification 2: Victorian Electronic Records Strategy (VERS) Metadata Scheme, s. 
114.  
28 PROS 99/007 (2008), Specification 2: Victorian Electronic Records Strategy (VERS) Metadata Scheme, s. 
114.  
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cessorienterad och funktionsorienterad organisation, används benämningen pro-
cessorienterad arkivredovisning för att tydliggöra dessa samband.  

Utredningsprocessen 
Svenska Riksarkivets utredningsarbete angående den processorienterade arkivre-
dovisningen började ta fart under 1990-talet, då de insåg att arkivredovisningen 
ute hos landets myndigheter hade stora brister. Vid inspektionerna framkom det 
att den digitala informationen inte hade förtecknats. Skälet var att redovisningssät-
tet enligt allmänna arkivschemat som då användes inte hanterar dagens elektro-
niska dokumenthantering. Riksarkivet tillsatte projektet – InfoTek-Red – som 
inledde sitt arbete med att utföra en enkätundersökning ute bland myndigheterna. 
Man gjorde det för att få en klar bild över hur tillståndet faktiskt var med arkivredo-
visningen.29 Enkäten bekräftade deras tidigare utförda inspektioner som visade att:  
• ”Arkivredovisningen uppfattades som föråldrad och något som gjordes för att 

tillfredsställa arkivmyndigheterna.”30  
• ”Flera myndigheter menade att diarierna fyllde funktionen som sökinstrument.”31  
 
Enkätundersökningen visade att det fanns ett missnöje ute på myndigheterna. Den 
gängse uppfattningen var att redovisningen med allmänna arkivschemat endast 
gjordes för att det skulle göras utan att det fanns någon egentlig nytta med det. 
Dessutom använde flera av myndigheterna inte arkivredovisningen som ett sökin-
strument, utan de ansåg att diarierna fyllde den funktionen. Problemet med att 
bara använda diarierna som sökinstrument är att de inte omfattar hela handlings-
beståndet, eftersom de endast rör själva ärendehandläggningen. Det här låg till 
grund varför Riksarkivet i slutet av 1990-talet började utreda frågan om en ny 
arkivredovisningsmodell.32  

Den nya arkivredovisningsmodellen utarbetades med hjälp av två projekt. Det 
första började år 1997 vars namn var InfoTek-Red, vilket var begynnelsen av ut-
redningsarbetet av arkivredovisningen och som var ett delprojekt av InfoTek (In-
formationstekniken och dess påverkan på arkivens offentlighet). Det andra pro-
jektet hade namnet NAP, vilket står för Nya arkivprinciper. NAP startades år 2003 
och var ett återupptagande av arbetet med den nya arkivredovisningsmodellen, 
som InfoTek-Red förut hade påbörjat. NAP höll på fram till år 2009 då det av-
vecklades.33 Det förslag som utarbetades om den nya arkivredovisningen fick 
namnet Konsekvensbeskrivning med textkommentarer och dateras 2007-11-30. 

                                                
29 Riksarkivet (2007). Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3.  
30 Riksarkivet (2007). Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3.  
31 Riksarkivet (2007). Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3.  
32 Riksarkivet (2007). Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3.  
33 Gränström, C. m.fl. (1997), Arkivlagen: Bakgrund och kommentarer, s. 117 f; Riksarkivet (2007), Remiss. 
Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 3 f.  
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Förslaget lämnades ut på remiss 2008-02-29. Detta utmynnade i ett fattat beslut 
2008-12-09 till att bli föreskriften RA-FS 2008:4. Från det beslutsdatumet fick 
Sveriges myndigheter möjlighet att tillämpa den processorienterade arkivredovis-
ningsmodellen om de ville. Från 2013-01-01 är det krav på att alla statliga myn-
digheter ska använda det nya processorienterade sättet att redovisa arkiv på, som 
då ersatte det gamla sättet enligt allmänna arkivschemat.34  

Ny arkivredovisningsmodell 
Följande redogörelse är en generell beskrivning av Riksarkivets arkivredovis-
ningsmodell som utredningsarbetet resulterade i (se bilaga 2). Arkivredovisningen 
i sin helhet består av följande delar:  
• arkivbeskrivning,  
• klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, 
• arkivförteckning och  
• dokumentation.35  

Förr bestod arkivredovisningen endast av arkivbeskrivning och arkivförteckning 
men idag har den utökats med klassificeringsstruktur med processbeskrivningar 
och dokumentation. I den processorienterade arkivredovisningsmodellen i 
elektroniska system har inte längre arkivbeskrivningen och arkivförteckningen så 
distinkta gränser mellan sig, eftersom uppgifterna utgörs av metadata i tabeller 
som relateras till varandra och bildar en mer sammanhängande redovisning.36  

Arkivbeskrivning 
Arkivbeskrivningen består i princip av samma uppgifter och har samma funktion 
som den äldre beskrivningen. Den omfattar i grova drag en övergripande beskriv-
ning av organisation, verksamhet och arkiv med deras samband, samt uppgifter 
om sekretess och gallring. Beskrivningen av verksamheten lyfts dock fram i 
regelkommentaren till RA-FS 2008:4 och i den nyare föreskriften RA-FS 
2008:4 är det mer specificerat vad beskrivningen ska innehålla till skillnad från 
den äldre RA-FS 1997:4.37  

                                                
34 Lundquist, L. (2008), ”Processorienterad arkivredovisning snart färdigprocessad”, s. 8; Riksarkivet (2007), 
Remiss. Konsekvensbeskrivning med textkommentarer, s. 1; RA-FS 2008:4, s. 1; Riksarkivet (2012), Redovisa 
verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning, s. 46.  
35 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 10 f; RA-FS 2008:4, 6 kap., 3 §.  
36 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 10 f.  
37 RA-FS 1997:4, 6 kap., 1, 2 §§; RA-FS 2008:4, 6 kap., 5, 6 §§; Riksarkivet (2009), Regelkommentar för 
Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 25.  
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Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar 
En ny beståndsdel eller uppgiftskategori som tillkommit till arkivredovisningen är 
klassificeringsstrukturen som är en verksamhetsbeskrivning (se bilaga 3). Den 
representerar verksamheten och visar dess verksamhetsområden, såsom styrande 
och stödjande verksamheter samt kärnverksamheter. Detta ger en övergripande 
bild av hela verksamheten. Processerna i de tre olika verksamhetsområdena som 
avsätter handlingar (handlingsslag) ska också finnas med i strukturen, vilket fast-
ställer kopplingen mellan verksamhet och handling (handlingstyp). Utifrån denna 
koppling mellan verksamhetsprocessen och handlingslaget kan klassificerings-
strukturen användas när handlingstyper klassificeras för upprättandet av arkivför-
teckningen. Hela klassificeringsstrukturen är uppdelad systematiskt enligt struk-
turenheterna: verksamhetsområde, process och ibland delprocess. Klassificerings-
strukturen ersätter nu allmänna arkivschemats struktur som förr användes som 
förteckningsplan och diarieplanen som användes för att klassificera ären-
den/handlingar.38 Processerna som ingår och representeras i klassificerings-
strukturen ska även redogöras i text eller grafiskt som processbeskrivningar. 
Dessa redogör för vad som initierar och avslutar processen samt de aktiviteter 
som den består av.39  

Arkivförteckningen 
Den nya arkivförteckningen är en redovisning av verksamhetens information och 
består av uppgifter som handlingsslag, handlingstyp och förvaringsenhet. Hand-
lingsslag är en ”mängd av handlingar som tillkommer genom att en process ge-
nomförs upprepat”,40 och handlingstyp är en ”handling som tillkommer genom att 
en aktivitet genomförs upprepat”.41  

En process består av många aktiviteter. Varje process genererar ett handlings-
slag och i den processen finns många aktiviteter som i sin tur genererar sina re-
spektive handlingstyper. Till exempel ett lärosäte som har processen Hantera an-
tagning till utbildning, i den processen finns då bland annat aktiviteterna: ta emot 
ansökan, göra urval och informera sökanden. Det skulle kunna generera hand-
lingsslaget: antagningshandlingar och inom denna kategori finns då handlingsty-
perna: ansökan till utbildning, beslut om antagning och antagningsbesked. Med 
andra ord, ett specifikt handlingsslag består av olika handlingstyper.42 Slutligen 
redovisas förvaringsenhet som kan vara en traditionell arkivbox med handlingar. 

                                                
38 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för ärenderegistre-
ring, s. 67; Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 
2008:4, s. 17, 27 ff.  
39 RA-FS 2008:4, 6 kap., 15 §.  
40 RA-FS 2008:4, 2 kap.  
41 RA-FS 2008:4, 2 kap.  
42 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 20 f.  
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Men i den digitala världen kan förvaringsenheten bestå av exempelvis en fysisk 
hårddisk med elektroniska handlingar där filerna har en logisk mappstruktur.43  

Sammantaget redovisar arkivförteckningen arkivbildarens befintliga informat-
ionsmängd genom handlingsslag, handlingstyper och förvaringsenheter. Dessa 
uppgifter och de om sekretess och gallring får arkivförteckningen att fungera som 
ett hjälpmedel för hantering och styrning av verksamhetens information, både den 
befintliga och den som kommer att produceras.44  

Dokumentation 
Hur arkivredovisningen ska tolkas och användas måste dokumenteras. Den redo-
görelsen ska säkerställa sökvägarna till myndighetens verksamhetsinformation 
över tid. I dokumentationen beskrivs hur arkivredovisningens delar hänger sam-
man och hur de olika informationselementen relateras till varandra, samt en 
mängd förklaringar av benämningar, beteckningar, förkortningar osv. Det är tänkt 
att dokumentationen ska göra det möjligt för allmänheten att kunna förstå arkivre-
dovisningen och göra den till ett användarvänligt sökinstrument.45  

Processorienterad arkivredovisning 
Tanken med Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell är att den 
ska vara som ett nav i dokument- och ärendehanteringen. Modellen hanterar pap-
persdokument och elektroniska dokument likväl som sammanställningar av upp-
gifter ur egna eller andra myndigheters databaser. Att modellen ska kunna fungera 
som ett nav innebär att arkivredovisningen, verksamhetssystemen och systemet 
för bevarande integreras i varandra. Integrationen är förutsättningen eftersom det 
handlar om elektroniska system. I verksamhetssystemen finns dokument- och in-
formationsflöden som till slut ska styras in i systemet där de ska bevaras. Arkivre-
dovisningen i systemet får funktionen av att vara behållaren för metadata som 
beskriver dokumenten och informationen och på så vis kan handlingarna styras 
under hela deras livscykel.46  

Riksarkivet kom ut 2011 med en förstudie om e-arkiv och e-diarium där de 
belyser sambandet mellan arkivredovisningen och registreringen. Handlingar som 
genereras genom en verksamhetsprocess och bildar ett handlingsslag i arkivredo-
visningen får ett antal uppgifter knutna till sig. Dessa uppgifter ska finnas i ären-

                                                
43 RA-FS 2009:1, 2 kap., 1 §, 4 kap., 15 §; Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter 
om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 54, 56.  
44 RA-FS 2008:4, 6 kap., 16 §; Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksar-
kivets föreskrifter om arkivredovisning, s. 23.  
45 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 19 
f, 22 f; Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om 
arkivredovisning, s. 28.  
46 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 5 
f.  
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dehanteringssystemet, och när enskilda ärenden registreras i systemet knyts dessa 
uppgifter till det enskilda ärendet i form av metadata. Det får till följd att ärendet 
sätts in i verksamhetens kontext och att det kan hanteras, organiseras och återsö-
kas effektivt.47 Det här visar skillnaden mellan en pappersbaserad dokumenthante-
ring då handlingar förtecknas i efterhand, och i en elektronisk där förtecknandet 
sker när dokumentet skapas i systemet.  

                                                
47 Riksarkivet (2011), Förstudium om e-arkiv och e-diarium, s. 10, 12.  
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Teori 

I följande teorikapitel presenteras de teoretiska perspektiven om processoriente-
ring, processynsätt, process och proveniensprincip.  

Processorientering, processynsätt och process 
Riksarkivet påstår att: ”Den nya modellen för arkivredovisning innebär inte att 
myndigheten måste ha en processorienterad organisation. Däremot behöver man 
anlägga ett processynsätt på informationshanteringen.”48 Riksarkivets påstående 
inbegriper tre processperspektiv som definieras här: processorientering, process-
synsätt och den gemensamma nämnaren process.  

Processer är inget nytt påfund eftersom de alltid finns där någon form av 
verksamhet bedrivs. Den brittiske filosofen och nationalekonomen Adam Smith 
var förmodligen den förste som började beskriva processer på mitten av 1700-talet 
i sitt verk – An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776).49 Verket handlar bland annat om att identifiera och effektivisera tillverk-
ningsprocessernas arbetsmoment, vilket görs genom att dela upp arbetet i olika 
moment.50 I alla verksamheter finns processer men dessa är nödvändigtvis inte 
medvetet skapade. Processerna är snarare enheter som naturligt har utformats av 
den faktiska verksamheten. Av den anledningen kan man säga att fokuserandet på 
processer är detsamma som att fokus läggs på det som verkligen sker i verksam-
heten.51 En process har flera dimensioner. Dels kan den definieras som en sekvens 
av aktiviteter internt i en organisation, där aktiviteterna tillsammans utgör proces-
sen för att generera något som är avsikten med verksamheten, dels kan processen 
vara nätverkslik, det vill säga aktiviteterna som utgör processen finns mellan flera 
fristående organisationer som verkar samordnat mot samma mål.52 Definitionen av 
process inkluderar också dess uppkomst och dess upphörande. En process avgrän-
                                                
48 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6.  
49 Nationalencyklopedin, webbversion, sökord: Adam Smith [2014-03-03].  
50 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 70.  
51 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 20 f, 
41. 
52 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. (2011), Integrerad organisationslära, s. 69 f, 251 f.  
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sas alltid med en tydlig början och ett tydligt avslut, eftersom en verksamhetspro-
cess är relaterad till exempelvis en kunds behov. Det leder till att processen initie-
ras av kunden och när samma kund blir tillfredsställd avslutas processen. Definit-
ionen inbegriper även processens beståndsdelar. En process kräver information 
och resurser för att processens ingående aktiviteter ska kunna fungera och gene-
rera ett resultat. Informationsutbytet inom en process mellan dess aktiviteter är en 
förutsättning för att resurserna ska kunna hanteras effektivt och för att processen 
kanske överhudtaget ska kunna genomföras.53  

Alla verksamheter har egentligen en naturlig processorientering i sin grund-
läggande existens, men eftersom processer i så hög grad är osynliga förbises de 
ofta. När en verksamhet organiseras för att den ska styras och bedrivas, då skapas 
olika avgränsningar och ansvarsområden som gör att processerna fragmenteras. 
Till exempel, avdelningschefer i en organisation blir ofta ansvariga för bara en 
mindre del av processen och resultatet blir att verksamheten delas upp i olika 
funktioner istället. Processer kräver ett aktivt identifieringsarbete för att de ska 
kunna ses och bejakas i dess helhet. Innebörden med processorientering i en verk-
samhet är att återställa dess fragmenterade processer till deras naturliga och ur-
sprungliga avgränsningar och därmed organisera verksamheten utifrån processer-
na till hanterbara enheter. Avsikten med att utgå från processernas naturliga ord-
ning är att effektivisera verksamheten, så att resurser och kompetens kan utnyttjas 
mer effektivt.54 Återställningsarbetet genomför man genom att etablera ett pro-
cesskontor som är en enhet i organisationen som förvaltar verktyg och metoder för 
återställningen.55 Processkontoret består både av processägare som designar pro-
cessen och ansvarar för att den får gå tvärs igenom organisationens funktioner på 
bästa möjliga sätt, och av processledare med team som verkar för att processens 
helhetsperspektiv realiseras i den praktiska verksamheten.56  

Processynsättet handlar däremot om ett synsätt, som visar på sättet att se på 
sin omvärld. Ett synsätt inbegriper subjektivitet och fordrar inte objektivitet eller 
att det måste vara något allmänt överenskommet. Om ett synsätt utesluter alterna-
tiva och kombinatoriska synsätt, handlar det snarare om en övergång till ett para-
digm som har en helt annan grund.57 Två paradigm i den här undersökningen är 
dels det traditionella funktionsorienterade, dels det processorienterade paradigmet. 
En stor skillnad mellan de två paradigmen är hur verksamheten uppfattas av per-
sonerna i dem. De som verkar i en funktionsorienterad organisation ser mer ur ett 
funktionsperspektiv, vilket får till följd att den del av organisationen som de är 
                                                
53 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 62.  
54 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 20 f, 
23, 41, 149.  
55 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 302.  
56 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 289 f, 
300.  
57 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 86.  
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verksamma i, får företräde på bekostnad av de andra funktionerna.58 Medan i en 
processorienterad organisation finns en helhetssyn som bland annat innebär att 
informationen är tillgänglig och används av var och en.59 Det leder till en medve-
tenhet och insikt om organisationens helhet.  

Innebörden av ett processynsätt i ett lärosäte är att inom den funktionsoriente-
rade organisationen betraktas verksamheten horisontellt, det vill säga på tvären av 
organisationens funktioner, istället för vertikalt längs med dem. En verksamhet 
bedrivs i processer och dessa går tvärs över de vertikala och organisatoriska grän-
serna. Synsättet innebär ett perspektivskifte från verksamheten inom varje enhet 
eller funktion i organisationen, till att betrakta en större del av organisationens 
verksamhet. I en lärosäteskontext skulle det kunna röra sig om processförloppet 
av en lärartillsättning. Processen börjar med att ett beslut tas på institutionen om 
att en ny lärare behövs; senare på central nivå tas ett myndighetsbeslut hos rektorn 
och processen avslutas med att den nya läraren anställs på institutionen. Det är ett 
processförlopp sett utifrån och in som passerar igenom organisationens funktion-
er. Processynsättet innebär att bejaka ett helt processförlopp och att betrakta verk-
samheten ur ett helhetsperspektiv.60  

För att återkoppla till vad Riksarkivet menar med att den nya arkivredovis-
ningsmodellen inte kräver en processorienterad organisation, utan att den kräver 
ett processynsätt på informationshanteringen.61 Det innebär att man ska kunna 
hantera och redovisa information eller handlingar enligt de faktiska och naturligt 
förekommande processerna som finns i en verksamhet.  

Proveniensprincipen 
Arkivvetenskapen har alltid haft som mål att kunna analysera handlingars upp-
komst och spåren som handlingarna lämnar efter sig när de används i en verksam-
het.62 Proveniensprincipen är därför den mest centrala delen i hela arkivteorin. 
Den har anor från Frankrike i början av 1800-talet och den vidareutvecklades ge-
nom åren i Preussen och Tyskland. Till slut fick proveniensprincipen en teoretisk 
status i och med att den holländska arkivhandboken, ”Manualen”, kom ut år 
1898.63 Proveniensprincipens utvecklingsprocess och dess historia är inget som 
detta teorikapitel omfattar utan jag definierar principen efter hur den används idag.  
                                                
58 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. (2011), Integrerad organisationslära, s. 193.  
59 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 149.  
60 Statens kvalitets- och kompetensråd (2004), Processbaserad verksamhetsstyrning i staten – från ärende till 
medborgare, s. 15, 18 f; Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-
02-11.  
61 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivre-
dovisning, s. 6.  
62 Menne-Haritz, A. (2001), ”Access – the reformulation of an archival paradigm”, s. 73.  
63 Weibull, C.G. (1930), ”Arkivordningsprinciper. Historisk återblick och nyorientering”, s. 53–59.  
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Proveniensprincipen är en central teori vid studiet av arkivredovisning. Varför 
principen är central för arkivredovisning kan ses först och främst när den kom till 
Sverige år 1903, eftersom den påverkade hur man använde arkivförteckningen 
(allmänna arkivschemat). Det vill säga, ett arkiv fick en arkivförteckning för att 
avgränsa sig från andra arkiv.64 Den andra orsaken kan ses i hur principen verkade 
för att samband bevarades mellan handlingar och serier som bildats under arkiv-
bildningen. Det gav möjligheter till nya sökingångar som skapats av arkivbilda-
ren själv. Principen kan därför ses som att den består av en yttre respektive en 
inre proveniens.65  

Den yttre proveniensen innebär att alla handlingar som genererats ur en myn-
dighets verksamhet ska hållas samman som en helhet och frånskilda från andra 
arkivbildares arkiv. Arkivbildare är en organisatorisk enhet som avsätter hand-
lingar genom sin administrativa verksamhet då de upprättas hos, eller inkommer 
till, organisationen.66  

Den inre proveniensen innebär att den inre strukturen eller den inre ordningen 
av hela handlingsbeståndet bevaras, eller med andra ord, att den struktur som ar-
kivbildningen genererat under arkivbildningsprocessen bibehålls. Avsikten med 
att bevara den inre ordningen är att kunna se organisatoriska och processuella 
samband mellan handlingar.67  

Den ovanstående beskrivningen av proveniensprincipen är en definition uti-
från svensk praxis som framförallt grundar sig på ett pappersbaserat system och 
som redovisas enligt det allmänna arkivschemat. Principen får ett tydligare uttryck 
i den processorienterade arkivredovisningen vilket beskrivs längre fram.  

Proveniensprincipens internationella definition kan i generella drag delas 
upp i tre begrepp: respect des fonds, respect of original order och provenance. 
Det finns olika diskussioner om hur dessa ska tolkas men här ges endast en be-
skrivning och tolkning som jag anser passa den svenska processorienterade ar-
kivredovisningsmodellen.  

Respect des fonds: The whole of the records, regardless of form or medium, organically cre-
ated and/or accumulated and used by a particular person, family, or corporate body in the 
course of that creator's activities and functions.68  

Respect of original order: […] maintaining the ordering and grouping of records used by 
the creating organization or individual so that they reliably reflect the creator’s business and 
recordkeeping activities.69  

                                                
64 Smedberg, S. (2000), ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och utveckling” s. 7 f.  
65 Gränström, C. m.fl. (1997), Arkivlagen: Bakgrund och kommentarer, s. 24 f.  
66 Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 32 f; Gränström, C. 
m.fl. (1997), Arkivlagen: Bakgrund och kommentarer, s. 24 f.  
67 Ewald, F. (1997), ”Arkivbildarbegreppet och proveniensprincipen under press?”, s. 36; Gränström, C. m.fl. 
(1997), Arkivlagen: Bakgrund och kommentarer, s. 24 f.  
68 International Council on Archives (2000), ISAD (G): general international standard archival description: 
adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, s. 10.  
69 Evans, J. m.fl. (2011), ”Archival Arrangement and Description”, s. 131.  



 24 

Provenance: The relationship between records and the organizations or individuals that 
created, accumulated and/or maintained and used them in the conduct of personal or corpo-
rate activity.70  

Den tolkning som jag håller mig till säger att proveniensprincipen är en övergri-
pande princip där respect des fonds och respect of original order ingår som un-
derprinciper. Den tolkningen gör respect des fonds till den yttre proveniensen ge-
nom att bevarandet rör en arkivbildares hela mängd av handlingar som utgör en 
helhet. Respect of original order hör till den inre proveniensen och betonar upp-
rätthållandet av handlingarnas ordning som skapats av arkivbildaren för att spegla 
verksamhetens aktiviteter.71 Begreppet provenance visar på själva relationen mel-
lan handlingar och mellan organisationer. Den begreppsförklaring som Internat-
ional Council on Archives har gjort av provenance visar även på att handlingar 
kan ha kopplingar till flera organisationer och ingå i ett nätverk. Handlingarna får 
då en multiproveniens.72 Både provenance och respect of original order utgör den 
inre proveniensen tillsammans, men det finns en grundläggande skillnad mellan 
dem. Respect of original order är mer fysisk i den meningen att det handlar om att 
ordna och arrangera fysiska handlingar, medan provenance är en tankekonstrukt-
ion över handlingars logiska relation till organisationens administrativa kontext73 
som genererade dem ur verksamhetsprocesser. Det är denna relation mellan hand-
lingar och organisationens verksamhetsprocesser som ger upphov till provenien-
sen, det vill säga handlingars ursprung. Orsaken till det är att handlingar är pro-
cessbunden information. Det innebär att handlingar genereras ur verksamhetspro-
cesser och av den anledningen sammanlänkas de till dessa processer.74 Cook me-
nar att det är i den här relationen eller processen som själva proveniensens hjärta 
finns och som måste bevaras.75 Proveniensen är därför de verksamhetsprocesser 
som utförs med hjälp av handlingar.76 En verksamhetsprocess kräver information 
för att processens ingående aktiviteter ska kunna fungera. Själva informationsut-
bytet inom processen mellan dess aktiviteter är ofta en förutsättning för att resur-
ser ska kunna hanteras effektivt så att aktivitetens avsikt ska kunna genomföras .77 
Eller som Öberg uttrycker det: ”A process consists of activities and activities con-

                                                
70 International Council on Archives (2000), ISAD (G): general international standard archival description: 
adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, s. 11.  
71 Douglas, J. (2010), ”Orgins: Evolving Ideas about the Principle of Provenanace”, s. 23 f; jfr Horsman, 
Peter (1994), ”Taming the elephant: An orthodox approach to the principle of provenance” i: The principle of 
provenance: Report from the First Stockholm conference on the archival principle of provenance, September 
2–3, 1993. Stockholm: Swedish National Archives.  
72 Douglas, J. (2010), ”Orgins: Evolving Ideas about the Principle of Provenanace”, s. 31 f.  
73 Cook, T. (1992), ”The Concept of the Archival Fonds in the Post-Custodial Era: Theory, Problems and 
Solutions”, s. 32.  
74 Thomassen, T. (2001), ”A First Introduction to Archival Science”, s. 374.  
75 Cook, T. (1992), ”The Concept of the Archival Fonds in the Post-Custodial Era: Theory, Problems and 
Solutions”, s. 33.  
76 Menne-Haritz, A. (2001), ”Access – the reformulation of an archival paradigm”, s. 74.  
77 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 62.  
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sist of transactions. When the transaction needs verification the transaction will 
lead to the creation of information.”78 Öbergs beskrivning visar tydligt på vad den 
inre proveniensprincipen verkligen syftar till, nämligen till aktiviteternas transakt-
ioner. Det är allmänt känt att handlingars värde inte endast ligger i den informat-
ion som finns i själva handlingen, utan det finns även ett värde över beviset på 
vilken process som framställde handlingarna.79 Därför behöver handlingar vara 
kopplade till de transaktioner som gav upphov till dem så att de kan tjäna som 
bevis för dessa transaktioner.80  

Det finns en skillnad mellan dokument och handling (record). Ett dokument 
som uppkommit i en transaktion, det vill säga att information använts i någon 
form för ett ändamål som resulterade i ett dokument, är inte en handling förrän 
den kan sättas in i en relation med andra handlingar. Dokument är mer fristående 
information medan handlingar har en kontext som utgörs av sambanden mellan 
handlingar och de aktiviteter som ingår i deras ursprungsprocess.81 Därmed blir 
aktiviteternas transaktioner som utgör processen och handlingarnas relationer till 
varandra, den inre proveniensen. Den yttre proveniensen är den organisatoriska 
ramen där allt detta äger rum. Den yttre och inre proveniensen är helt avgörande 
vad gäller metadatakvaliteten över handlingars användbarhet, tillförlitlighet och 
autencitet. En handlings användbarhet beror på om den kan återsökas, plockas 
fram och tolkas samt att den kan relateras till den transaktion som genererade den. 
En handlings tillförlitlighet hänger på hur korrekt den återger transaktionen och 
kontexten som gav upphov till den. En handlings autencitet bygger på de bevis-
uppgifter som bekräftar att den är vad den säger sig vara och av vem och när hand-
lingen tillkom.82  

Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell redovisar tre olika 
typer av verksamhetsprocesser enligt RA-FS 2008:4, nämligen styrande, stöd-
jande och kärnverksamhetsprocesser.83 Dessa utgör grunden i Riksarkivets klassi-
ficeringsstruktur som strukturerar upp hela redovisningen. Det gör att den nya 
arkivredovisningen håller sig närmare proveniensen än vad allmänna arkivsche-
mat gör med sina formella funktionskategorier som grundar sig på en äldre orga-
nisationsstruktur och inte på verksamhetsprocesser.  

                                                
78 Öberg, L.M. (2007), Traceable Information Systems – Factors That Improve Traceability Between Inform-
ation and Processes Over Time, s. 14.  
79 Zhang, J. (2012), ”Archival Representation in the Digital Age”, s. 52.  
80 Öberg, L.M. (2007), Traceable Information Systems – Factors That Improve Traceability Between Inform-
ation and Processes Over Time, s. 14.  
81 Duranti, L. (1997), ”The archival bond”, s. 216.  
82 Riksarkivet (2013), Vägledning och funktionella krav, s. 61 f.  
83 RA-FS 2008:4, 6 kap., 8 §.  
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Metod och material 

Kvalitativ metod 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka implementeringen och tillämp-
ningen av den processorienterade arkivredovisningen vid ett antal svenska lärosä-
ten. Den metod som jag har ansett vara mest lämplig för undersökningen är en 
kvalitativ intervjuundersökning, eftersom den information jag sökte fanns hos de 
verksamma arkivarierna i de undersökta lärosätena. Jag har följt Kvale & Brink-
manns sju stadier för utarbetandet av intervjuundersökningen. Dessa sju stadier 
består av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rappor-
tering. Tematiseringen har rört avsikten med undersökningens syfte och dess 
ämne. Planeringen bestod av den praktiska planen som utarbetades utifrån den 
kunskap som har sökts och som behövdes för genomförandet av undersökningen 
och i samklang med moralisk hänsyn. Intervjun genomfördes enligt det manus 
med frågor och förhållningssätt som har utarbetats. Utskriften baserades på de 
intervjusamtal som har transkriberats plus korrespondensen via e-post mellan mig 
och informanterna 1–5. Analysen består dels av att empirin har strukturerats enligt 
teoriperspektiven och Riksarkivets modellbeskrivning, dels att undersökningsre-
sultaten har diskuterats utifrån teoriperspektiven och angränsande ämnen. Verifie-
ringen har fastslagit validiteten och reliabiliteten för intervjuresultaten. Rapporte-
ringen har tagit form i uppsatsen genom att resultaten har presenterats och diskute-
rats vetenskapligt i relation till den tidigare forskningen och till det teoretiska för-
hållningssättet som antagits. Resultaten har presenterats etiskt och pedagogiskt.84  

Intervjustudien har haft tematiseringen: den processorienterade arkivredovis-
ningens implementering och tillämpning och arkivredovisningens relation till 
verksamheten i en funktionsorganisation. I planeringsarbetet har intervjufrågorna 
utarbetats dels utifrån teoriperspektiven, dels utifrån de tre frågeställningarna.  

I planeringen valde jag en semistrukturerad intervjuform för att öppna upp 
möjligheten med att föra en dialog. Intervjufrågorna hade öppna frågor för att få 
mer fullständiga och uttömmande svar. Alla informanter fick samma frågor men 

                                                
84 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 87 ff, 118, 196 f, 263 f, 266 f.  
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frågorna var inte fastspikade utan de fungerade mer som en hjälp för samtalet. Jag 
ställde följdfrågor om något upplevdes som otydligt eller som något intressant. 
Det gavs utrymme för informanterna att utveckla samtalet så länge det rörde sig 
inom ämnets gränser.  

Informanterna bestod av arkivarier från fem svenska lärosäten. Jag valde arki-
varier som informanter, eftersom de har arbetat och fortfarande arbetar med infö-
randet och användandet av den processorienterade arkivredovisningen och besitter 
därför en värdefull kunskap.  

Innan intervjuerna skickade jag ut e-brev där det klargjordes om informerat 
samtycke, det vill säga, de fick en kortfattad redogörelse över undersökningen och 
dess syfte och att de kunde dra sig ur projektet närhelst de önskade, samt att de 
var medvetna om att hela intervjun spelades in. De fick frågorna sända till sig så 
att de kunde ha en viss förberedelse, men jag klargjorde också att intervjun hade 
ett utrymme för att utveckla samtalet inom ämnets gränser. Det meddelades även 
att arkivarierna likväl som lärosätena är anonyma och att arbetsmaterialet behand-
las konfidentiellt. Till sist utlovades radering av ljudinspelningarna när arbetet var 
slutfört, men transkriberingarna har sparats.  

Utskrifterna baserades på tre intervjuer som utfördes via telefon medan två in-
tervjuer skedde ansikte mot ansikte. Fyra av samtalen spelades in men vid en in-
tervju togs bara anteckningar på grund av tekniska komplikationer. Intervju-
materialet transkriberades men det har inte återgetts ordagrant med pauser, beto-
ningar och emotionella uttryck.  

I de fall där transkriberingarna inte hade tillräcklig information, har korre-
spondens använts i form av e-postsfrågor.  

Undersökningens empiri har strukturerats teoretiskt. Den teoretiska struk-
turen utgår från Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell och 
från teoriperspektiven om processorientering, processynsätt, processer och pro-
veniensprincipen. Undersökningsdelen presenterar lärosäte för lärosäte, för att 
särskilja och på så vis kunna belysa de enskilda resultaten. Däremot i slutdis-
kussionen ställs resultaten mot varandra för att belysa likheter och olikheter. Jag 
har medvetet uteslutit teoretiska diskussioner i undersökningsdelen för att und-
vika teoretiska upprepningar och har istället valt att koncentrera mig på den teo-
retiska diskussionen i slutdiskussionens kapitel.  

Verifieringen av reliabiliteten anser jag vara god, då det borde vara möjligt att 
genomföra samma intervju fast av en annan person och vid en annan tidpunkt och 
ändå få liknade svar. Intervjupersonernas svar har inte varit medvetet styrda, utan 
jag har verkat för att skapa en så neutral intervjuupplevelse som möjligt. Givetvis 
har det funnits en påverkan av min person, men jag anser ändå att detta minime-
rats. De tre telefonintervjuerna har förmodligen en högre reliabilitet än de två in-
tervjuerna som genomfördes ansikte mot ansikte. Jag kan tänka mig detta därför 
att en telefonintervju kanske upplevs mer neutral än om den genomförs ansikte 
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mot ansikte. Jag tror även att reliabiliteten har gynnats av att jag utlovade anony-
mitet för både informanterna och de lärosäten de är verksamma i och att jag lo-
vade radera ljudinspelningarna när arbetet var slutfört.  

Verifieringen av validiteten anser jag vara god i det avseendet att den metod 
som jag använt har undersökt vad som påståtts ha undersökts. Med andra ord, att 
undersökningens syfte med frågeställningar har legat till grund för intervjufrå-
gorna som skapat undersökningens empiri. Dessutom har empirin strukturerats ur 
ett teoretiskt ramverk som också är valt utifrån syftet och frågeställningarna. På 
grund av att den processorienterade arkivredovisningsmodellen inte riktigt har 
etablerat sig fullt ut i lärosätena blir validiteten på vissa håll sämre. Ibland har in-
formanterna gjort antaganden som inte alla gånger är grundade på erfarenhet. Men 
oftast i dessa situationer har de uttryckt klart och tydligt att de bara är antaganden.  

Material, avgränsning och problematisering 
Material och avgränsning har rört både implementeringen och tillämpningen av 
den processorienterade arkivredovisningen. Implementeringen rör mer det initiala 
skedet av införandet av det nya redovisningssättet, medan tillämpningen är mer 
relaterad till när det nya sättet har börjat bilda mer fasta strukturer i hanterandet av 
det nya sättet. Det inbegriper övergången från det gamla till det nya sättet att redo-
visa arkivinformation på. Undersökningen begränsades till lärosäten med universi-
tetsstatus som har en traditionell decentraliserad funktionsorienterad organisation.  

På grund av Riksarkivets beslut att detta skulle implementeras med en början 
vid årsskiftet 2012/2013, är den nya modellen fortfarande i implementeringsfasen. 
Det kan å ena sidan ses som en svaghet då inget av lärosätena har hunnit förteckna 
något arkiv än utifrån modellen. Av den anledningen kan en del svar endast få en 
status av antaganden. Vissa lärosäten har kommit längre än andra men inget läro-
säte är helt färdigt. Arkivinformationen behöver några år på sig för att modellen 
ska kunna tillämpas fullt ut. Men å andra sidan har materialet den styrkan, att det 
är tillämpningen av modellen i implementeringsfasen som har undersökts.  
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Lärosätens organisation 

Dagens högre lärosäten präglas av akademiska traditioner, delegationsordningar 
och beslutsrutiner i en funktionsorienterad organisation. Den har sitt ursprung från 
den tyske Max Webers idéer (1864–1920). Han utvecklade ett byråkratiskt system 
vid förra sekelskiftet som kan ses i dagens funktionsorienterade organisationer. 
Byråkratin tar sig uttryck bland annat i att organisationen får en hierarkisk upp-
byggnad med befattningshavare i den högre nivån, vilka har ansvar för de under-
liggande nivåerna. Alla nivåer består av olika funktioner som är tydligt åtskilda 
ansvarsfördelningar och specialiseringar. Samordningen mellan organisationens 
enheter, det vill säga mellan de olika funktionerna, sker genom de anställdas relat-
ioner med överordnade och/eller de underordnade.85 Utöver den funktionsoriente-
rade organisationen har lärosätena också en decentraliserad organisation på grund 
av deras olika institutioner.  

Den följande beskrivningen sammanfattar de fem undersökta lärosätenas or-
ganisation, vilket innebär att vissa särskiljande delar och benämningar faller 
bort. I det stora hela har samtliga lärosäten mer eller mindre samma organisat-
ionsstruktur. Sett från hierarkins topp består den av: styrande verksamheter 
såsom styrelse, rektor och ledning och under dessa kommer olika ämnesövergri-
pande fakulteter och längst ned kommer institutioner där utbildning och forsk-
ning äger rum som kärnverksamheter. Den stödjande verksamheten utgörs av en 
gemensam förvaltning.  

Mer specifikt är det lärosätets styrelse som är det högsta beslutande och sty-
rande organet, som har överblick och inseende i hela organisationen och dess 
verksamhet. Styrelsen som ofta benämns universitetsstyrelsen har ansvar för att 
lärosätets uppgifter fullgörs enligt lag. De beslut som tas görs enligt högskoleför-
ordningen och rör den övergripande verksamheten, organisationen och den interna 
resursfördelningen. Man kan säga att under styrelsen finns rektorn och på ena 
sidan ligger kärnverksamheten med utbildning och forskning, och på andra sidan 
ligger lärosätets förvaltning som stöder hela kärnverksamheten. Rektorn är lärosä-
tets myndighetschef och främsta företrädare som leder verksamheten och ansvarar 
för att styrelsens beslut verkställs. Vid rektorns sida finns en prorektor som funge-
rar som ställföreträdande rektor. Lärosätets ledning består av rektorn, prorektorn, 
                                                
85 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. (2011), Integrerad organisationslära, s. 49 f, 192.  
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vicerektorer (i vissa fall) samt universitetsdirektören som är en förvaltningschef 
över stödverksamheten. Rektorn har ett ledningsråd som är ett stödjande och 
rådgivande organ för strategiska frågor. Det utgörs av förutom lärosätets ledning 
även av vicerektorer och studentrepresentanter, samt av dekaner som också är 
ordförande i de olika fakultetsstyrelserna/nämnderna. Under rektorn finns även 
tillhörande bibliotek.  

På nivån under lärosätets styrelse, rektor och ledning finns kärnverksamhetens 
olika vetenskapliga ämnesområden som bedrivs inom utbildning och forskning. 
Dessa ämnesområden organiseras på olika sätt med nämnder eller styrelser bero-
ende på vilket lärosäte det rör sig om. Alla närbesläktade ämnesområden bildar en 
fakultet och varje fakultet har en nämnd eller något liknande med en dekan som 
ordförande där de övriga ledamöterna till stor del har vetenskaplig kompetens. 
Fakultetsnämnderna har beslutsbefogenheter som ansvarar för sina respektive 
ämnesområden och de har under sig varje ämnestillhörande institution (avdelning 
eller skola). De flesta lärosäten har flera fakulteter men det finns även de med en 
enda stor fakultet. En fakultet har under sig flera institutioner, avdelningar eller 
skolor beroende på lärosäte. Dessa är basenheterna i hela organisationsstrukturen. 
Inom institutionen bedrivs lärosätets kärnverksamhet med utbildning och forsk-
ning och chefen för institutionen benämns prefekt. Det finns också centrumbild-
ningar med tvärvetenskaplig utbildning och forskning och där kan flera fakultets-
områden och lärosäten ingå. En sådan centrumbildning är dock inte en institution 
utan står under en fakultetsnämnd eller en institutionsstyrelse.  

Lärosätets förvaltning är en stödjande funktion för att ge service åt styrelsen, 
rektorn, ledningen, fakulteterna, institutionerna, åt forskare och studenter samt till 
verksamheten i övrigt. Förvaltningens syfte är att lärosätet ska uppfylla förpliktel-
serna med sin myndighetsfunktion och fullgöra sitt arbetsgivaransvar genom att 
stödja kärnverksamheten och ge administrativt stöd åt fakulteter och institutioner.86  

                                                
86 Anmärkning: samtliga webbplatser som beskriver lärosätenas organisationer redovisas inte för att bevara 
deras anonymitet.  
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Undersökning av arkivredovisning i lärosäten 

I följande undersökningskapitel presenteras empirin från de fem intervjuerna av 
lärosätena 1–5 i följdordning.  

De intervjuade arkivarierna benämns informant och har samma sifferbeteck-
ning som det lärosäte som de är verksamma i. Lärosäte 2 hade två arkivarier som 
intervjuades samtidigt och dessa refereras som informant 2a och 2b. Intervjufrå-
gorna finns i bilaga 4.  

Undersökningsdelen är strukturerad efter I–III som baseras på frågeställning-
arna, Riksarkivets nya modell och de teoretiska perspektiven:  

 
I. Frågeställning ett har behandlat:  

a) Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell som implementerats och tillämpats.  
b) Processperspektiven: processorientering, processynsätt och process 

II. Frågeställning två har behandlat: Förhållandet mellan proveniensprincipen 
och den processorienterade arkivredovisningen.  

III. Frågeställning tre har behandlat: Konsekvenserna av införandet av process-
orienterad arkivredovisning.  

Lärosäte 1 

Fakta om lärosätet 
• 40 000–50 000 studenter 
• 6000–7500 anställda  

I. a): Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell 
Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell implementerades vid 
årsskiftet 2012/2013 och den har tillämpats sedan dess i lärosätets verksamhet. 
Nedan ger informant 1 en beskrivning över sin uppfattning av detta.  

Arkivhantering och -redovisning i en decentraliserad organisation 
Lärosäte 1 har en decentraliserad funktionsorganisation som är uppdelad i cirka 
70 institutioner där kärnverksamheten äger rum och en centraliserad förvaltning 
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där stödverksamheten sker. Varje institution fungerar som en egen arkivbildare 
med ett eget arkiv och varje arkiv är ett delarkiv av lärosätets totala arkiv. Infor-
mant 1 tror inte att delarkiven kommer orsaka något större problem för arkivredo-
visningen, eftersom klassificeringsstrukturen och processbeskrivningarna som de 
utarbetat inte är så detaljerade utan de är mer generella för att kunna omfatta pro-
cessernas variation.87 Enligt informant 1 ligger den egentliga problematiken inte i 
att organisationen är decentraliserad med olika delarkiv utan att pappershantering-
en är så utbredd i organisationen. Pappershanteringen gör det i princip omöjligt att 
sammanfoga cirka 70–80 arkivbildare. Arkivverksamheten har av den anledning-
en valt att behålla uppdelningen av delarkiv i institutionstillhörighet, därför att 
institutionens personal har behov av att använda de fysiska pappershandlingarna. 
En annan problematik är att det inte heller finns plats att hämta in delarkiven till 
lärosätets centrala arkiv.88  

Arkivredovisningsmodellen 
En stor fördel med den nya arkivredovisningen är att klassificeringsstrukturen har 
numeriska beteckningar för processerna. Informant 1 berättar att nu ordnas hand-
lingar i diarieföringen efter processer, istället för att hamna under Övrigt eller un-
der den diarieförda E-serien. Förr var de diarieförda handlingarna åtskilda från det 
icke diarieförda enligt allmänna arkivschemat. Dessutom har det ingen betydelse 
för den nya modellen om det rör sig om pappershandlingar eller elektroniska 
handlingar som bevaras på en fakultet eller en institution. De olika handlingarna 
som bevaras på de olika platserna kan kopplas ihop via den numeriska beteck-
ningen. Handlingarnas samband bevaras, eftersom processen som genererade dem 
har samma beteckning och gör inte någon åtskillnad mellan vare sig handlingstyp, 
format eller bevarandeplats.89  

Det kommer alltid finnas en viss problematik med pappershandlingar, ef-
tersom de är fysiska och utspridda i organisationen. Detta blir varken bättre eller 
sämre i och med den nya arkivredovisningsmodellen men det logiska sambandet 
blir bättre. Logiken över samband mellan handling och arkivbildarens processer 
tydliggörs och därmed skapas också en tydligare ordning.90  

En del handlingar går inte att koppla till någon process. Lösningen på det är 
att skapa en generell och en specifik icke-process i klassificeringsstrukturen. De 
generella processerna som i dagligt tal kallas för ”slasktrattar”, är för handlingar 
som rör övergripande och generella frågor och som hamnar utanför klassifice-
ringsstrukturen. Informant 1 menar att allt sådant som inte tillhör någon process 
och som är utan början och slut hamnar där. De generella icke-processerna ligger i 

                                                
87 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
88 E-post från informant 1 för lärosäte 1, 2014-03-05.  
89 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
90 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
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den översta nivån i klassificeringsstrukturen. En av dem heter till exempel Han-
tera övergripande ärenden inom området verksamhetsstöd och den ligger i verk-
samhetsområdet Stödja verksamhet. Med de generella icke-processerna får även 
handlingar som inte går att hänföra till någon process en tillhörighet till ett verk-
samhetsområde och därmed ingår handlingarna i ett sammanhang. Den specifika 
icke-processen heter Hantera avtal. Den processen skapades utifrån den juridiska 
avdelningens önskan och behov. De behövde den för att kunna hantera sina avtal 
som är av övergripande natur.91  

Upprättande av klassificeringsstruktur 
Informant 1 har upprättat klassificeringsstrukturen själv genom att använda sig av 
Top down metoden och har utgått från styrdokument beträffande dokumenthante-
ring. Informanten gjorde inga intervjuer eftersom organisationen består av för 
många personer för att det skulle kunna vara möjligt. Däremot gavs det utarbetade 
förslaget till den berörda delen av verksamhetens personal, så att de skulle kunna 
lämna sina synpunkter. Oftast blev det godkänt men vid några tillfällen fick klas-
sificeringsstrukturen justeras om efter deras önskemål. Informant 1 menar också 
att vid intervjuer är det lätt att klassificeringsstrukturen blir för detaljerad, ef-
tersom de redogör så grundligt för sina tillvägagångssätt. Det går inte att kombi-
nera allas önskemål därför att det skulle göra klassificeringsstrukturen irrelevant 
för andra institutioners arbetssätt. Klassificeringsstrukturen är en övergripande 
och generell struktur som passar hela organisationen. Den täcker in ca 70 institut-
ioners olika arbetssätt under samma processer. Idag används klassificeringsstruk-
turen som diarieplan, vilken är kopplad till ärendehanteringssystemet och diariet.92  

I. b): Processperspektiv 
Informant 1 redogör för arkivverksamhetens tolkning och användning av process-
perspektivet process.  

Processbegreppets problematik 
Lärosätets stödverksamhet har många tydliga processer med ärenden som påbör-
jas och avslutas och där råder det inget problem med processbegreppet. Informant 
1 berättar att återkommande kurser och forskningsprojekt i kärnverksamheten är 
också tydliga processer med en början och ett avslut, ”[…] men hur ska man 
kunna redovisa en högre seminarieserie som sträcker sig över mer än etthundra år, 
de passar inte in som en process […].”93 Seminarieserien har inget avslut eftersom 
serien ska bevaras obruten för kulturarvets skull. Av den anledningen tillhör inte 
                                                
91 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04; E-post från informant 1 för lärosäte 
1, 2014-03-27.  
92 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
93 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
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serien en genomförd process då den ständigt fortsätter. På det sätt som Riksarkivet 
har definierat vad en process är, resulterar i att seminarieserien faller utanför defi-
nitionen och gör serien till en påbörjad men till en ständigt pågående process utan 
avslut.94 I klassificeringsstrukturen har det därför skapats en påbörjad men ständigt 
pågående process. Den heter Genomföra seminarier och finns i verksamhetsom-
rådet Bedriva forskning. Den här typen av serier finns bara hos vissa institutioner 
och består av protokoll.95  

Det finns en process som heter Genomföra beslutsmöten under verksamhets-
området Leda verksamhet. Den processen fungerar som en gemensam förvarings-
plats. Istället för att lägga alla besluten i form av protokoll under sitt respektive 
verksamhetsområde och till processerna som de tillhör, säger informant 1 att de 
har valt att samla dessa protokoll gemensamt. En av anledningarna är för att be-
vara kulturarvet hos universitetsstyrelsens och fakulteternas protokoll. Dessa se-
rier sträcker sig tillbaks till lärosätets begynnelse.96  

II: Proveniensprincipen 
Nedan beskrivs proveniensprincipens förhållande till den nya arkivredovisningen 
som har blivit tydligare jämfört med hur det är i det äldre redovisningssättet.  

Proveniensprincipens starkare ställning 
Proveniensprincipen och i synnerhet den inre proveniensen har fått en starkare 
ställning i den nya arkivredovisningsmodellen. Informant 1 menar att samman-
hanget har blivit tydligare och det är lättare att kunna följa ett ärende, eftersom i 
den nya modellen sitter process och handlingar bättre ihop. Det gamla redovis-
ningssättet enligt allmänna arkivschemat grundar sig på en äldre organisations-
struktur med formella funktionskategorier, medan den nya modellen grundar sig 
på verksamhetsprocesser och håller sig därför närmare den inre proveniensen. 
Förr hamnade en hel del handlingar i F-serier och under Övrigt enligt allmänna 
arkivschemat, men nu binds de istället direkt i verksamhetsprocesser och samban-
det mellan verksamhet och handlingar blir därför tydligare. Det får också till följd 
att det blir enklare för personalen ute på institutionerna att förstå sin egen verksamhet.97  

                                                
94 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04; RA-FS 2008:4, 2 kap.  
95 E-post från informant 1 för lärosäte 1, 2014-03-05.  
96 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04; E-post från informant 1 för lärosäte 
1, 2014-03-05.  
97 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
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Lärosäte 2 

Fakta om lärosätet 
• 10 000–15 000 studenter 
• ca 5000 anställda  

I. a): Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell 
Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell implementerades vid 
årsskiftet 2012/2013 och den har tillämpats sedan dess i lärosätets verksamhet. 
Informanterna 2a och 2b ger en beskrivning över detta, dels med klassificerings-
strukturen, dels med diarieföringen.  

Klassificeringsstruktur  
Det finns en problematik med att praktiskt hantera klassificeringsstrukturens pro-
cesser i en decentraliserad organisation. Förvaltningen och skolorna har tillsam-
mans elva delarkiv som använder samma klassificeringsstruktur. Den har funkt-
ionen av att vara hela arkivredovisningens överbyggnad och blir den gemen-
samma nämnaren för organisationens elva delarkiv. Informant 2a förklarar att 
samma aktivitet som utgör en process kan förekomma på tio olika skolor och utfö-
ras på tio olika sätt samtidigt. Dessutom kan aktiviteten närsomhelst förändras. Av 
den anledningen har man valt att inte konstruera en alltför djupgående klassifice-
ringsstruktur som annars skulle bli känslig för förändringar, utan istället har den 
förenklats. Klassificeringsstrukturen har ersatt diarieplanen helt och hållet och 
fungerar hitintills med de olika nivåerna av huvudprocesser och delprocesser.98  

Det finns också en annan problematik med klassificeringsstrukturen som har 
lösts genom att lägga in det som brukar kallas ”slasktrattar”. Det är noder i träd-
strukturen som inte är processer utan de rör övergripande och allmänna handling-
ar. Vissa handlingstyper särsorteras utanför sin process av praktiska skäl. Med 
andra ord, ibland vid diarieföringen är det vissa handlingar som inte går att klassi-
ficera efter en identifierad process i klassificeringsstrukturen. Handlingar som inte 
kan knytas till en process hamnar då under en av de mer allmänna och övergri-
pande noderna i strukturen. En sådan kan till exempel heta Hantera generella 
ärenden inom forskning. Informant 2a säger att de ska ha en utvärdering av dessa 
”slasktrattar”. Anledningen till detta är att om det kommer tio nya ärenden i en 
”slask”, då kanske de ska utgöra en ny process i klassificeringsstrukturen.99  

                                                
98 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
99 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
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Diarieföring och arkivbildning 
Informant 2a & 2b ger en redogörelse över lärosätets diarieföring och arkivbild-
ning. Lärosätet har tio skolor och dessa har egna delarkiv och diarier och likaså 
har förvaltningen sitt arkiv och diarium. Varje skola har cirka 15 handläggare som 
handlägger ett visst slag av ärenden och dessa har registratorsbehörighet i syste-
met, och det finns också cirka en till två med ett utökat ansvar vad gäller registra-
torsarbete. Den centrala registraturen har en huvudregistrator, en systemförvaltare 
med registratorsbehörighet och två registratorer, vilka hanterar förvaltningens 
ärenden. Diarierna på de respektive skolorna och hos förvaltningen använder 
samma system men de är åtskilda gentemot varandra när ärenden endast berör den 
egna enheten. Däremot om det rör sig om till exempel en lärartillsättning, så går 
processen över dessa organisatoriska gränser.100  

Enligt Ljungberg & Larsson kan en funktionsorganisation liknas vid ett kom-
plext stuprörssystem. Varje organisatorisk enhet eller funktion blir som ett stuprör 
som separerar sig ifrån varandra.101 I lärosäte 2 kan stuprören urskiljas som för-
valtningen och de tio skolorna. Det har påverkat hur seriebildningen och därmed 
hur diariesystemet har utformats. Idag är lärosätets serier organisatoriskt bundna, 
det vill säga, de har serier för förvaltningen och de har serier för de olika skolorna. 
En serie blir därför en representation av de ärenden/processer som har ägt rum i 
det enskilda ”röret”. Informant 2a säger att de har haft tanken om att skapa en 
särskild serie i diariet för processen om lärartillsättningen. Det är en tvärfunktion-
ell process med en början och ett slut som går igenom flera instanser (stuprör).102  

Den gamla diarieplanen har ersatts av klassificeringsstrukturen från den nya 
arkivredovisningsmodellen. Det innebär att det har skapats en ny sökingång i dia-
riet via processer. Processer är bara en del av de metadata som adderas till hand-
lingen som ska samspela i systemet, men möjligheterna är stora att den nya arkiv-
redovisningen kan fungera som ett bättre kontrollinstrument av handlingsbestån-
det för arkivhanteringen. Det beror på att klassificeringen av handlingar kan göras 
i ett tidigare skede. Handlingarna kan helt enkelt hanteras bättre utifrån metadatat 
som adderats. Fast de kan inte säga att detta blir slutresultatet av det hela, ef-
tersom de inte har förtecknat något arkiv än enligt det nya sättet. Informant 2a 
poängterar dessutom att trots att det finns ett system för informationsklassning 
kommer det alltid finnas vissa delar av verksamheten som kringgår detta.103  

På frågan om den nya modellen ger en bättre överblick på verksamheten, sva-
rade informant 2a med att de tror att det kan bli bättre, men eftersom de inte har 
förtecknat något arkiv än med det nya sättet så vet de inte. I slutänden är det hand-

                                                
100 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11; E-post från 
informant 2b för lärosäte 2, 2014-03-14.  
101 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 146.  
102 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
103 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
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lingen som man vill ha fram och då är inte kontexten det viktiga, eftersom kontex-
ten får den som söker efter handlingen på ett annat sätt än genom arkivredovis-
ningen. Ute i verksamheten frågas det alltmer om att kunna göra fritextsökningar 
som liknar Googles sätt. Det är en utveckling som blir mycket tydligare och da-
gens arkivarier måste förhålla sig till detta. Det räcker inte bara med att klassifi-
cera handlingar, utan det kräver även ett helt nytt sätt eller system att kunna han-
tera metadata på. Informant 2a spekulerar om informationen kan klassificeras i 
och med att den uppstår, då kan klassificeringen i sin tur bygga upp systemet.104 
Diariet och dokumenthanteringssystemet skulle då bli flytande och dynamiskt.  

I. b): Processperspektiv 
Informant 2a beskriver dels den övriga verksamhetens och arkivverksamhetens 
processynsätt, dels ges det exempel på processer som är tvärfunktionella i ar-
kivredovisningen.  

Processynsätt 
Lärosätet har ett processynsätt i organisationen anser informant 2a. Många gånger 
arbetar verksamheten processinriktat men organisationen i sin helhet är inte pro-
cessorienterad. Det processinriktade arbetet kan ske i tillfälliga projekt i vissa 
grupperingar och internt inom en avdelning. Till exempel kan den personal som 
hanterar examination av studenter på förvaltningen och som skapar examensbevis 
effektivisera processen på eget initiativ. De kartlägger då den enskilda processen 
själv. Arkivverksamheten försöker därför ha en ständig dialog med den övriga verk-
samheten om allt som kan påverka klassificeringsstrukturen och processerna i den.105  

Processynsättet skiljer sig mellan hur den övriga verksamheten och arkivverk-
samheten ser på processer. Informant 2a säger att de är tydliga med sig själva och 
gentemot verksamheten att deras processkartläggning är deras bild av verksam-
heten som används för arkivredovisning. Arkivverksamhetens processkartlägg-
ning är ingen ren blåkopia på hur lärosätet bedriver sin verksamhet utan kartlägg-
ningen visar mer på verksamheten ur ett processorienterat dokumentperspektiv.106  

Tvärfunktionella processer och arkivredovisning 
Informant 2a ger två exempel på tvärfunktionella processer. Det första exemplet 
har med lärartillsättning att göra. Behovet av att anställa en lärare är något som 
kan ske ute på en institution, men detta måste beslutas på en central nivå i orga-
nisationen. All lärartillsättning regleras via högskoleförordningen och ställer 
därför ett myndighetskrav på den processen. I det här fallet börjar processen 

                                                
104 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
105 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
106 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
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med att tillsätta lärare ute på institutionen och därför tas ett beslut om det där. 
Sedan fortsätter processen till den centrala administrativa förvaltningen för att 
kunna nå rektorn. Hos rektorn tas ett beslut på central nivå för att myndighets-
kravet ska upprätthållas. Processen går här tvärs igenom organisatoriska gränser 
med det resultatet att handlingen involveras i flera processer. Egentligen hör 
handlingen hemma hos både den styrande verksamheten där rektorn är verksam 
och hos kärnverksamheten där institutionen initierade processen om att anställa 
en ny lärare. Lärosäte 2 har en grundprincip som reglerar detta. Den säger att 
den instans som tar beslutet ska bevara originalhandlingen och de andra involve-
rade får endast kopior. I exempelfallet var det skolan som tog beslutet att till-
sätta en lärare, och rektorns senare beslut är endast ett steg i processen för inrät-
tandet av den nya lärartjänsten.107  

Det andra exemplet på tvärfunktionella processer är universitetsstyrelsens ar-
bete som avsätter protokoll. Det är en handlingstyp som i det här fallet inkluderar 
ett flertal ärenden. Protokollet kan vara kopplat till exempelvis tio olika processer 
om varje ärendetyp är en särskild process. Det kan innebära tio olika avslut i tio 
olika ärenden/processer i en enda handlingstyp. Frågan är: till vilken process hör 
handlingstypen? Problemet är att den hör till alla involverade processer. Av den 
anledningen berättar informant 2a att de har valt en praktisk väg att redovisa detta 
på, då det inte är möjligt att redovisa efter den tillhörande processen. De har skap-
at en förvaringsplats åt dessa protokoll i klassificeringsstrukturens verksamhets-
område Leda verksamhet med processen Fatta verksamhetsbeslut. I den förva-
ringsplatsen sorteras protokollen ihop till en serie på ett traditionellt sätt och inte 
efter vilken verksamhetsprocess de tillhör.108  

III. Konsekvenser 
Informant 2a och 2b ger nedan en beskrivning över en del konsekvenser av dels 
själva modellen, dels av det arbete som gjordes med att införa den processoriente-
rade arkivredovisningen.  

Införandets konsekvenser av den nya arkivredovisningsmodellen 
Informant 2b säger att på grund av att den nya modellen är mer designad för digi-
tal information så har det lett till att arkivredovisningens perspektiv har breddats. 
Det handlar mer om informationsredovisning och ett öppet och tillgängligt arkiv, 
istället för ett slutet och otillgängligt pappersbaserat arkiv. Informant 2a instäm-
mer med det faktum att de använder sig av digitala medier som har ett modernare 
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sätt att redovisa informationen på istället för allmänna arkivschemat som är en 
modell från år 1903.109  

En annan positiv effekt är det som kommit ut ur arbetet med den nya arkivre-
dovisningen. Enligt informant 2b har de haft tid att diskutera det hela på ett dju-
pare plan, vilket har gett fördjupade kunskaper i professionen. Arbetet med att ta 
fram klassificeringsstrukturen har lett till en hel del samarbete mellan arkivarierna 
och registratorerna som har gett dem en samsyn.110  

Lärosäte 3 

Fakta om lärosätet 
• 10 000–15 000 studenter 
• ca 1000 anställda  

I. a): Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell 
Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell implementerades vid 
årsskiftet 2012/2013 och den har tillämpats sedan dess i lärosätets verksamhet. 
Informant 3 redogör över sin syn på tillämpningen av klassificeringsstrukturen 
som en flexibel del i den nya arkivredovisningen.  

En flexibel arkivredovisningsmodell 
Riksarkivet skriver i sin regelkommentar till arkivredovisningen att man bör ”[…] 
undvika att i strukturen sammanföra flera olika processer till en strukturenhet.”111 
Informant 3 säger att de har valt att göra avkall på det processtänket, när det har 
varit befogat och prioriterat funktionen utifrån arkivredovisningssynpunkt istället. 
Ett exempel på det är processen som heter Hantera möten i klassificeringsstruk-
turen. Den processen består av styrprocesser, kärnprocesser och stödprocesser och 
innehåller flera olika processer.112 På min fråga till informant 3, om det finns be-
hov av att utveckla en mer flexibel modell för att passa hierarkiska organisationer, 
får jag till svar:  

Jag har ju valt en flexibel modell, eftersom jag har tagit den här 1.1 [processen Hantera mö-
ten] […] jag valde det från början, då jag valde att ha det här handlingsperspektivet […].113  

                                                
109 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
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111 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 
29.  
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Vid processkartläggningen och upprättandet av den nya arkivredovisningsmo-
dellen finns två grundläggande förhållningssätt att utgå ifrån: å ena sidan process-
perspektivet, å andra sidan handlingsperspektivet. Det som har eftersträvats hos 
lärosäte 3 är att upprätthålla en balans mellan de två. Processperspektivet behövs 
för att maximera representationen av verksamheten, medan handlingsperspektivet 
behövs för att skapa en klassificeringsstruktur som fungerar både i diariet som 
diarieplan och i arkivet för arkivförteckning. Men informant 3 menar att det finns 
tre fallgropar som bör beaktas. Den första är att det skapas för många F-serier fast 
på det nya sättet, med andra ord att man frångår processtänket för att konstruera 
processer som passar arkivredovisningen. Den andra är att processerna hålls på en 
alltför övergripande nivå för att passa diariet. Och den tredje är att processerna är 
alltför detaljerade för att passa arkivförteckningen.114  

Informant 3 poängterar att processkartläggningen är en subjektiv bedömning 
mellan dessa två perspektiv. Likväl när Riksarkivet hade tillsyn hos lärosäte 3 och 
vid granskningen av deras nya arkivredovisning hade de inga synpunkter på de 
avvikelser som hade gjorts. De tyckte snarare att den var bra och pragmatisk.115  

I. b): Processperspektiv 
Informant 3 beskriver nedan dels lärosätets processynsätt, dels hur processer kan 
uppfattas olika mellan arkivverksamheten och den övriga verksamheten, och dels 
hur processer hanteras av arkivverksamheten i styr-, stöd- och kärnverksamheten.  

Processynsätt i hierarkisk organisation 
Det finns en processyn i vissa delar av verksamheten där tvärfunktionella proces-
ser bejakas, men i det stora hela ligger den hierarkiska organisationens funktioner 
till grund för verksamheten. År 2013 fick lärosätet processledare för international-
isering som ingår i flera av organisationens verksamheter. Informant 3 säger att 
det till exempel kan röra sig om utländska studenter som studerar på deras läro-
säte, eller att studenter från lärosäte 3 studerar på andra lärosäten utanför Sveriges 
gränser. Det kan även handla om utbyte av personal internationellt. Det rör alltså 
främst samverkan för både utbildning och forskning. Idag finns det inget samar-
bete mellan arkivverksamheten och processledaren för internationalisering.116  

Processperspektiv kontra organisatoriskt perspektiv 
Organisationens traditionella hierarki påverkar hur processerna redovisas på det 
sättet i hur stöd- och kärnverksamheten uppfattas. Informant 3 beskriver två ex-
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116 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25; E-post från infor-
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empel om Studentcentrums uppfattning om vad som är stöd- och kärnverksamhet 
i lärosätet, vilket skiljer sig från arkivverksamhetens syn. Konflikten grundar sig i 
att de ser på stöd- och kärnverksamhet antingen ur ett organisatoriskt perspektiv 
eller ur ett processperspektiv. Studentcentrum arbetar med bland annat student-
hälsa, studieregistret Ladok, studievägledning och antagningsverksamhet. De an-
ser att allt arbete de gör är stödverksamhet.117  

Det första exemplet visar att Studentcentrum har svårt att se antagningsverk-
samheten som en kärnverksamhet. Problematiken ligger i att de endast ser den 
organisatoriska uppdelningen som de arbetar inom, och att de inte ser hur den 
övergripande processens förlopp ser ut. Informant 3 menar att antagningsverk-
samheten är en kärnverksamhet på ett lärosäte. Anledningen är att utbildningspro-
cessen som är en kärnverksamhet startas när utbildningsutbudet är fastställt och 
steg nummer två i denna process är att anta studenter. Det blir fel att hantera den 
specifika processen Anta studenter som en stödverksamhet bara för att de som 
arbetar med antagningsverksamhet rent organisatoriskt sitter på Studentcentrum 
och inte ute på institutionerna. I det här fallet kompromissade arkivverksamheten 
inte i processkartläggningen med den delen av verksamheten.118  

I exempel två kompromissade arkivverksamheten däremot med vad som gäl-
ler tentamen och scheman. Under processkartläggningen lades det som rör tenta-
men och scheman under stödverksamheten. Tentamensresultat och framtagning av 
tentamen tillhör kärnverksamheten eftersom det rör utbildning. Likaså scheman är 
också delar i en kurs i en utbildning. Orsaken till kompromissvalet är att teori 
ibland måste ge vika för det pragmatiska. Fallet med tentamina och schema var en 
sådan situation där informant 3 valde att kompromissa för att vinna andra tvister.119  

Processer i hanterandet av styr-, stöd- och kärnverksamhet 
Ett lärosäte har en myndighetsverksamhet som består av tre olika juridiska verk-
samheter – beslutsfattande, ärendehandläggning och faktiskt handlande.120 Dessa 
verksamheter avsätter handlingar och ska beskrivas i arkivredovisningen. Fram-
förallt ska klassificeringsstrukturen spegla den här verksamheten i form av styr-, 
stöd- och kärnverksamhet.  

Kärnverksamheten har mycket av det som kallas för faktiskt handlande som 
till exempel att utbilda. En svårighet med processen Utbilda är att den inte låter 
sig beskrivas egentligen. Det beror på att processens variation är stor i och med att 
den är beroende av kurs, lärare, dag och omständigheterna kring processen då den 
utförs. Mycket som är oplanerat kan inträffa under en undervisningstimme som 
påverkar hur processen utvecklar sig. Det får till följd att många av kärnverksam-
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hetsprocesserna inte går att beskriva så detaljerat som det går att göra med stöd-
verksamhetsprocesserna. Stödverksamheten består till stor del av ärendehand-
läggning och dessa har ett fast och förutsägbart processförlopp som då blir lättare 
att hantera som processer. Men även om det finns en viss problematik med kärn-
verksamheten är det ändå uttalat vad som ska göras, det vill säga att utbilda stu-
denter och att forska.121 Informant 3 säger att de vet vilka handlingsslag och handlings-
typer som genereras på grund av de delprocesser och aktiviteter som finns, därför att:  

[…] studenterna ska undervisas på nått sätt, och de ska examineras på nått sätt, och betyg ska 
sättas på nått vis, och de ska redovisas i Ladok [studentregistret], och det ska skrivas ut en ar-
kivlista, och sen får man ett kursbevis till slut, och har man tillräckligt många kurser så får 
man ett examensbevis, även om undervisningen kan fara ut hur som helst […].122  

Det finns en viss förutsägbarhet trots allt i det faktiska handlandet i kärnverksam-
heten, men inte lika tydligt som det är i ärendehandläggningen i stödverksamhet-
en. Däremot styrverksamheten med beslutsfattandet skapar mest problematik. Det 
beror på att den verksamheten kan beskrivas på så många olika sätt. Informant 3 
säger att processen Hantera möten i verksamhetsområdet Ledning och styrning är 
en nödlösning. Det är där alla protokoll ligger från universitetsstyrelsen, rektors-
beslutsmöten, dekansbeslutsmöten, universitetsdirektörens beslutsmöten och även 
förr då lärosätet hade institutioner, låg även institutionsstyrelsens protokoll där. 
Det motsvarar A-serierna i allmänna arkivschemat. Ett enda protokoll kan gå in i 
alla möjliga processer när beslut fattas om till exempel kärnverksamheten. Ett 
sammanträde kan då omfatta många ärenden men bara ett protokoll skrivs. Det 
gör att processen Hantera möten består av dels styrprocesser, när beslut fattas 
för hela organisationens verksamhet; dels kärnprocesser då besluten som fattas 
rör kärnverksamhetens olika delar; och dels stödprocesser angående protokol-
lens administration.123  

II: Proveniensprincipen 
Här beskrivs hur proveniensprincipen har fått ett tydligare förhållande till den nya 
arkivredovisningen genom de kartlagda processerna.  

Den inre proveniensprincipens logiska och fysiska aspekt 
I kärnverksamheten finns ett exempel på hur den inre proveniensprincipens lo-
giska och fysiska aspekt möts. Informant 3 berättar att de har behållit proveniens-
principen när de bland annat tillät ha kvar kurspärmar. En kurspärm kan innehålla 
allt möjligt från en kurs. Även förr hölls hela pärmen obruten men den bevarades 
som en F-serie med en serieförklaring som en innehållsförteckning. Idag finns det 
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ett annat utrymme för att behålla proveniensprincipen. Kurspärmarna bevaras fort-
farande obrutna men de läggs under 3.3, det vill säga under processen Utbilda. Av 
den anledningen kan processerna som ingår i pärmen beskrivas, vilket gör att den 
inre proveniensens logiska aspekt också bevaras. Det får till följd att pärmen hålls 
obruten och både den fysiska aspekten bevaras som verksamhetens personal har 
skapat och den logiska som arkivverksamheten har beskrivit.124  

Proveniensprincipen – var, när och hur? 
Den nya arkivredovisningsmodellen ger bättre förståelse för var, när och hur 
allmänna handlingar uppstår. Dels ser man i vilken process och var i processen 
handlingar uppstår därför att delprocesserna har kartlagts. Dels visar det när 
handlingar uppstår, eftersom i dokumenthanteringsplanen presenteras handlings-
typerna enligt delprocessens kronologi av aktiviteter. För att ta ett exempel ur 
lärosätets dokumenthanteringsplan under processen Anställa rektor och prorek-
tor, finns här delprocessen Anställa rektor. I den delprocessen presenteras de 
ingående handlingstyperna i en följdriktig ordning såsom de uppstår. Nämligen: 
annons, universitetsstyrelsens förslag, regeringsbeslut, anställningsbevis samt 
uppgifter i lönesystem. Det här visar på när i processen handlingar uppstår. Me-
dan i processbeskrivningen är delprocesserna mer beskrivna i detalj och visar på 
hur handlingar uppstår.125  

III. Konsekvenser 
Informant 3 berättar om olika positiva konsekvenser som arbetet har gett med 
införandet av den nya arkivredovisningen.  

Processkartläggningens konsekvenser 
På grund av att processkartläggningen gjordes så pass grundligt gav det upphov 
till positiva bieffekter. Dokumenthanteringsplanen blev mycket mer detaljerad än 
vad den var förut och tydligheten kring bevarande- och gallringsfrågorna har bli-
vit bättre. En annan fråga som lyfts är: ska-det-här-diarieföras-eller-inte-frågan. 
Informant 3 säger att det finns en hel del kvar vad som gäller den frågan, vilket 
inte har lösts än, men det har i alla fall utarbetats någon typ av tillvägagångssätts-
princip. Dessa positiva effekter har inget att göra med själva modellen utan det 
beror på processkartläggningsarbetet. Medvetenheten höjdes i alla typer av arkiv-
frågor när kartläggningsarbetet genomfördes. Det kommer sig av att när arkiva-
rien gjorde sin intervjurunda ute i verksamheten vid kartläggningen, diskuterades 

                                                
124 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
125 Lärosäte 3 (2012), Dokumenthanteringsplan och Verksamhetsbeskrivning; Transkribering av inspelad 
telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
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även de vanliga arkivfrågorna med verksamhetens personal. Medan processer 
kartlades, lyftes samtidigt de andra arkivfrågorna.126  

En annan positiv effekt är att komma igång med ett e-arkivsprojekt. Tack vare 
att frågorna har lyfts, har de också lösts. Det finns idag en medvetenhet i organi-
sationen om deras behov av ett e-arkiv och att det kräver resurser.  

Även vissa problem med ineffektiv dokumenthantering har lösts. Informant 3 
berättar om hur det går att argumentera utifrån processer och visa på bättre sätt att 
hantera vissa delar av dokumenthanteringen på. Ett exempel är att det kan röra sig 
om en ineffektiv hantering av fysiska handlingar ute på avdelningarna. Men på 
grund av att de har gjort ett processkartläggningsarbete, har en viss sådan proble-
matik identifierats och lösts. Det hela bygger på att man har tittat på processen i 
stort. Ett annat exempel är att det kan röra sig om saker från diariets sida, att de 
vill börja diarieföra något som den övriga verksamheten tycker är onödigt att dia-
rieföra. I en sådan situation går det också att argumentera med processer och visa 
på att det även blir bättre för den övriga verksamheten. Det blir enklare att lyfta 
fram diariet och dess funktion när det finns ett etablerat processtänk, än om bara 
diariet är en enskild funktion som endast är relaterat till handlingar och inte till 
verksamheten. Själva processen med att ta fram den nya arkivredovisningen har 
varit ett arbete som har löst många problem.127  

Webb och klassificeringsstruktur 
Att använda klassificeringsstrukturen på webben kan också ses som en positiv 
effekt som den nya arkivredovisningen har gett. Informant 3 förklarar att deras 
lärosäte nyligen har skapat en ny webbsida för sina styrdokument där klassifice-
ringsstrukturen ligger som grund. Till exempel styrdokument som rör anställ-
ningsordning, arbetsordning, tillgodoräknande, alla deras regler, policyer, strate-
gier, handläggningsordningar och planer. Allt sådant måste vara tillgängligt och 
sökbart på webben, eftersom en hel del även rör studenter. Webbsidan har fått en 
form av klassificeringsstrukturen för att kunna strukturera upp dokumenten. In-
formant 3 har gjort det i samarbete med lärosätets kommunikatör som har skapat 
en förenklad version, så att klassificeringsstrukturen har fått lättsammare rubriker 
och strukturen har inte heller lika många nivåer som den ordinarie strukturen. På 
så sätt följer dokumentpresentationen på webben samma mönster både i diariet 
och i arkivredovisningen. Tanken är att det bara ska vara en enda struktur för in-
formationsredovisningen på hela myndigheten.128  
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Lärosäte 4 

Fakta om lärosätet 
• 40 000–50 000 studenter 
• 6000–7500 anställda  

I. a): Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell 
Riksarkivets processorienterade arkivredovisningsmodell implementerades vid 
årsskiftet 2013/2014, eftersom de fick ett års uppskov. Nedan ger informant 4 en 
redogörelse över sin syn på tillämpningen av den nya arkivredovisningen med 
bland annat klassificeringsstrukturen och förvaringsenheter.  

Arkivredovisning i decentraliserad organisation 
Det finns två huvudsakliga problem menar informant 4 vad gäller den nya arkiv-
redovisningsmodellen i relation till en decentraliserad organisation, dels proble-
matiken med parallella processer, dels med känsligheten för omorganisationer. 
Roten till problematiken ligger i att lärosätet består av cirka etthundra organisato-
riska enheter där varje enhet fungerar som en egen arkivbildare.129  

Parallella processer innebär att samma process finns på flera olika ställen och 
utförs på olika sätt. Det komplicerar standardiseringen av processen, till exempel 
för processen Anta studenter. Den ses inte som två olika processer bara för att 
filosofiska fakulteten och tekniska fakulteten genomför den på olika sätt. Den 
problematiken hanteras genom att generalisera och beskriva processerna med 
minsta gemensamma nämnare för att kunna täcka in dem i klassificeringsstruk-
turen. Processens variation i hur den utförs innebär också att den genererar olika 
handlingstyper. Av den orsaken menar informant 4, tar de hellre med för många 
handlingstyper för att även kunna täcka in den variationen.130  

Den nya arkivredovisningen har som avsikt att även vara beständig mot om-
organisationer. Det stämmer så länge myndigheten har en sammanhållande kärn-
verksamhet men lärosäte 4 har en mångfald av organisatoriska enheter som är 
egna arkivbildare. Om de byter namn, upphör eller går samman med en annan 
enhet, innebär det att en arkivbildare upphör och en annan börjar. All sådan för-
änderlighet påverkar arkivredovisningen.131  
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Klassificeringsstrukturens processuella och organisatoriska indelning 
Ibland kan processkartläggningen bli organisationsberoende. Kartläggningen av 
biblioteksverksamheten är ett exempel på det menar informant 4. Den har utlå-
ningsverksamhet, vård och införskaffande av böcker som är det specifika för den 
verksamheten. En annan del av det som rör bibliotek är hanteringen av deras eko-
nomi, och när det inkluderas skapas organisatoriska samband istället för processu-
ella. Bibliotekets ekonomi tillhör en ren ekonomiprocess och inte processen Han-
tera biblioteksfrågor.132  

Vissa av förvaltningens avdelningar ägnar sig uteslutande åt specifika frågor 
inom en och samma avdelning och det speglas även i klassificeringsstrukturen 
som en organisatorisk indelning. Till exempel avdelningen Personal reflekteras 
som Hantera personalfrågor i klassificeringsstrukturen. Däremot visar informant 
4 på motsatsen i ett annat exempel, där avdelningar arbetar mer verksamhetsöver-
skridande som hos avdelningen Externa relationer. Den hanterar tre olika proces-
ser inom tre olika verksamhetsområden, vilket också speglas i klassificeringsstruk-
turen genom att de tre processerna är utspridda som processuella indelningar.133  

Problematik kring förvaringsenhet 
Vad gäller tillämpningen av förvaringsenhet i den nya arkivredovisningen säger 
informant 4 att de har gjort avsteg från Riksarkivets föreskrifter om förvaringsen-
het angående pappershandlingar. Föreskriften avråder från att påvisa samband 
mellan förvaringsenheterna. Avsikten med detta är att i digitala miljöer kommer 
sambanden ändå inte att bevaras, därför att e-handlingar byter förvaringsenhet när 
de flyttas från en plats till en annan. Till exempel när alla diarieförda handlingar 
för ett visst år i lärosätets diariesystem W3D3 migreras över till ett e-arkiv, då har 
det bytts från förvaringsenheten W3D3 till e-arkivet som en annan förvaringsen-
het. I det nya redovisningssättet betraktas en handling som själva innehållet och 
förvaringsenheten är var själva innehållet befinner sig för tillfället. Detta är logiskt 
och bra i digitala miljöer där handlingar är filer som oftare byter plats. Där behövs 
inga fysiska samband, eftersom sökning och hämtning sker utifrån systemets 
funktioner. Däremot skapar det onödiga problem för pappershandlingar om sam-
band inte finns. Informant 4 berättar att det är ofta en hjälp när de hanterar och 
söker efter fysiska handlingar, om sambanden kan ses i arkivets hyllor. De har 
prövat och funnit att det är omöjligt att redovisa fysiska handlingar enligt klassifi-
ceringsstrukturens numrering, eftersom det får pappersbaserade arkiv att endast 
bli en lagerplats med handlingar utan några fysiska samband. Resultatet blir att 
man går miste om en dimension i arkivet. Det finns ett värde i att kunna gå in i 
arkivet och själv se handlingarnas samband och se var de står tillsammans för att 
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kunna hämta och söka sig vidare. Det är att komplicera det hela med att påstå att 
förvaring och samband inte har någon betydelse. På grund av detta har de uppfun-
nit ett eget system där de frångår klassificeringsstrukturens numrering. Istället 
använder de ett helt oberoende system med fasta serier för de fysiska handling-
arna, och man kommer tillämpa volymnumrering och volymerna kommer då att 
ha samband.134  

Resurskrävande arkivredovisning 
Svagheten med modellen är att den är resurskrävande, både vid upprättandet av 
arkivredovisningen och för att hålla den uppdaterad. Det fordras mycket resurser 
för att den ska fungera. Hela modellen bygger på att en grundlig processkart-
läggning har genomförts där allt har inventerats och att hela verksamheten inde-
lats metodiskt och logiskt. Den upprättade arkivredovisningen ligger sedan som 
grund och åtföljs, men om något förbises kommer den inte att fungera fullt ut. 
Modellen är ett livslångt projekt och förutsätter att den hålls aktuell. De framtida 
uppdateringarna kan komma att bli kostsamma och det kräver att hela organisat-
ionen samarbetar.  

I. b): Processperspektiv 
Informant 4 beskriver hur processer kan uppfattas olika mellan arkivverksamhet-
en och den verksamhet som ägnar sig åt att processorientera och effektivisera 
hela lärosätets verksamhet.  

Processorienteringsverksamhet och arkivverksamhet 
Vid årsskiftet 2008/2009 gjordes en reform i lärosätet genom försöket att införa en 
processorienterad organisation vilket inte riktigt lyckades. Lärosätets processkon-
tor arbetade mot det målet och genomdrev flera omorganisationer och process-
kartläggningen gjordes sedan efteråt. Detta arbete var helt åtskilt från arkivverk-
samheten. Processkontorets och arkivverksamhetens processkartläggningar skiljer 
sig i hög grad från varandra. Informant 4 nämner ett exempel, där processkontoret 
har kartlagt processen Finansiera forskning som en egen kärnprocess och likstäl-
ler det med kärnprocessen Bedriva forskning. Arkivverksamheten har istället valt 
att inkludera finansieringen av forskningen i processen Bedriva forskning.135 Orsa-
ken till skillnaden beror förmodligen på processkontorets och arkivverksamhetens 
olika målsättningar. Det kan främst ses i hur ordet process skiljer sig i definition 
och tolkning som verksamheterna använder sig av när de identifierar och kartläg-
ger processer. Riksarkivets definition av process är en ”avgränsad följd av aktivi-
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teter som förekommer upprepat i verksamheten”136 och en upprepad process gene-
rerar ett handlingsslag.137 Medan lärosätets processhandbok också definierar såsom 
Riksarkivet gör, dock utan att nämna handlingsslag, men däremot tillägger den 
bland annat att processen har som ”mål att skapa slutresultat […] och synsättet på 
process är att optimera verksamheten.”138 Arkivverksamheten tolkar processen 
utifrån ett dokumentperspektiv, medan processkontoret tolkar den utifrån ett verk-
samhetsoptimerande perspektiv. Ett dokumentperspektiv på processen som orien-
terar efter handlingar ger en typ av utslag vid en processkartläggning och vice 
versa med ett verksamhetsoptimerande perspektiv.  

II: Proveniensprincipen 
Nedan beskrivs hur proveniensprincipen ibland undergrävs på grund av den 
mänskliga faktorn, okunskap och ett icke centraliserat registratur.  

Klassificeringsstruktur och proveniensprincip 
Efter införandet av både klassificeringsstruktur och det nya diariet råder en viss 
osäkerhet kring registreringen bland dem som registrerar handlingar. Det har getts 
ungefär fyra till sex timmars utbildning på hur klassificeringen ska gå till och det 
förväntas att alla ska kunna arbeta på samma sätt i diariet. Informant 4 berättar att 
de får flera frågor om dagen som rör klassificering av handlingar. Vissa av frå-
gorna är svårlösta och kräver ibland att samtliga arkivarier resonerar kring hur 
klassificeringen ska göras utifrån den uppbyggda klassificeringsstrukturen. Det är 
också mycket troligt att samma slag av ärenden diarieförs på olika sätt beroende 
på vem som gör det. Den mänskliga faktorns inverkan bör absolut finnas hos de 
cirka etthundra med registratorsbehörighet. Därför är ett centralt registratur att före-
dra, där alla registratorer sitter i samma rum och kan samarbeta med klassificerings-
frågor. På så vis skulle de få en helt annan enhetlighet i klassificeringsarbetet.139 Den 
mänskliga faktorn hos dem som registrerar handlingar undergräver till viss del upp-
rätthållandet av proveniensprincipen, men med ett centralt registratur skulle det bli 
lättare att upprätthålla den.  

III. Konsekvenser 
Informant 4 visar på både positiva och negativa konsekvenser som den nya arkiv-
redovisningen har gett upphov till efter dess införande.  
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Klassificeringsstrukturens konsekvenser på diarium 
Diarieplanen är detsamma som klassificeringsstrukturen och diariet är byggt på 
den strukturen, det vill säga på processer. Förr var det organisatoriska diarieserier 
som låg till grund. Skillnaden mellan det gamla diariet och det nya är att förr regi-
strerades ärenden utifrån vilken organisatorisk enhet det rörde sig om, men idag 
registreras det utifrån vilken process.140  

Lärosätet har cirka etthundra organisatoriska enheter med lika många personer 
med registratorsbehörighet som kan lägga upp ärenden ute bland institutionerna. 
Informant 4 berättar att skillnaden från förr, är att de med registratorsbehörighet 
bara hade ett begränsat antal alternativ av institutionens ärendetyper att välja 
bland då. Idag har de alla lärosätets ärendetyper att välja bland och det gör det mer 
komplicerat. Det får till följd att man kan se lärosätets alla individärenden som 
förr begränsades till den egna institutionen. Till exempel, den som arbetar med 
hemliga handlingar inom ett specifikt område, kan även se alla andra hemliga 
handlingar i andras områden.141  

Processkartläggningens konsekvens 
En positiv konsekvens med det nya sättet att klassificera handlingar på är att så-
dant som inte diariefördes förut nu diarieförs. Det kan bero både på att arbetet inte 
gjordes ordentligt förut, och att det inte har funnits kunskap och medvetenhet om 
vad som skulle diarieföras.142 Nu när verksamheten är processkartlagd och hand-
lingstyperna som genereras i processerna är inventerade, finns en helt annan med-
vetenhet om verksamhetens dokumentflora.  

Lärosäte 5 

Fakta om lärosätet 
• 40 000–50 000 studenter 
• 6000–7500 anställda 

I. a): Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell 
Riksarkivets nya arkivredovisningsmodell implementerades vid årsskiftet 
2012/2013 och den har tillämpats sedan dess i lärosätets verksamhet. Informant 5 
ger en redogörelse över implementeringen och tillämpningen av bland annat 
klassificeringsstrukturen.  
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Implementerad klassificeringsstruktur och diarieföring 
Än så länge har bara implementeringen av det nya sättet gjorts fullt ut i diariefö-
ringen och vad gäller själva arkivhanteringen råder fortfarande en viss stiltje. Pro-
blematiken kring diarieföringen handlar om ärendeklassificering och den fråga 
som ställs är vad som är viktigast i en process. Vad som är en styra och leda pro-
cess eller en grundutbildningsprocess, är något som ofta diskuteras i dagsläget. 
Till vilken process ska besluten tillhöra som fattas rörande grundutbildningen? 
Det kan vara ett generellt beslut som berör hela verksamheten men som ändå till-
hör ett specifikt område. Till exempel, ett specifikt område kan handla om att anta 
studenter. Där finns processen Hantera antagning till utbildning och i den proces-
sen finns delprocessen Hantera antagning senare del. Ett generellt beslut som rör 
den delprocessen och som även rör andra processer, kan inte läggas där som rör 
enskilda studenter.143  

Tillbaka till frågan om kopplingen till grundutbildningen är det viktigaste, el-
ler om det är att beslutet har fattats av ledningen och att det är detta som ska redo-
visas. Informant 5 säger att det fattas många specifika beslut som rör både grund-
utbildningen och forskarutbildningen och de tycker inte att det är en styra och leda 
process. Av den anledningen tänker de lägga till någon form av beslutsprocess i 
både grundutbildningen och i forskarutbildningen, eftersom de tycker att det är 
viktigt att besluten knyts till rätt område.144  

Klassificeringsstruktur och processorienterad diarieföring 
Klassificeringsstrukturen har påverkat diarieföringssystemet, eftersom de har valt 
att bygga diariesystemet utifrån dess processer. Det går att bygga ett diariesystem 
antingen rent organisatoriskt eller utifrån processer. En organisatorisk uppbygg-
nad gör att institutionerna får diariesystem som är åtskilda från varandra. Infor-
mant 5 berättar att de har valt att bygga det utifrån processer istället. Det gör att 
det inte har någon betydelse var i diarieföringen ett ärende uppstår och vart det 
senare går. Däremot om diariet är uppdelat i organisatoriska serier då kan samma 
ärende diarieföras på flera ställen i och med att de passerar organisatoriska grän-
ser. Systemet i sig, då liksom nu, är samma för hela organisationen, men förr var 
enheterna uppdelade i systemet. Idag har lärosätet inte bara ett gemensamt system 
utan också gemensamma serier som inte är organisatoriskt bundna utan de är pro-
cessbundna. Klassificeringsstrukturen har inte ersatt diarieplanen men de proces-
ser som finns i den har lagts in i planens serier. Diarieplanen är uppdelad i olika 
serier. Exempelvis serie Q innehåller sådant som är sekretessbelagt och serie PAN 
innehåller sådant som rör personal och anställning. Serierna är gemensamma för 
hela lärosätet och de har en indelning som liknar olika behörigheter. Resultatet 
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blir en diarieplan som är serieindelad med processer där processerna kan ingå i 
flera serier.145  

Informationssökningen i diariet har inte förändrats trots dess omorganisation. 
Det är samma metadata som det söks på idag som det var förut, även om klassifi-
ceringsstrukturens processer också finns med som sökbar metadata. Däremot finns 
fördelen med processerna om man vill se en sammanställning av alla ärenden i en 
viss klassificering, men oftast är det specifika ärenden som eftersöks och då är det 
andra metadata som är mer relevant.146  

Förvaltningsgrupp för klassificeringsstruktur 
Klassificeringsstrukturen måste också hållas aktuell och uppdaterad, så att den 
kan fungera som det verktyg som den är avsedd till. Informant 5 säger, att det 
kräver att man håller sig ajour med vad som händer ute i den övriga verksamhet-
en. Några steg i den riktningen sker från och med juli 2014. Då kommer arkiv-
verksamheten och processkontoret att tillhöra samma enhet och ha samma enhets-
chef, vilket blir till fördel. Dessutom finns en tilltänkt förvaltningsgrupp för klas-
sificeringsstrukturens revideringar. Förvaltningsgruppen ska bestå av arkivverk-
samheten, processkontoret och processägare som aktivt arbetar med lärosätets 
processer samt jurister. Sedan kommer även de personer vara med från det aktu-
ella verksamhetsområdet som diskuteras. Till exempel om diskussionen kretsar 
kring ekonomiområdet, kommer det finnas representanter från ekonomiavdelning-
en, och den fakultet och institution som berörs för att få en heltäckande bild av 
samtliga perspektiv.147  

I. b): Processperspektiv 
Informant 5 beskriver här hur kartläggningsarbetet av processer kan ses ur olika 
aspekter.  

Processer i decentraliserad verksamhet 
Lärosäte 5 är en sammansättning av många små högskolor som mer eller mindre 
är självständiga. De har samma tjänster och ärenden för att lärosätet ska kunna 
genomföra sitt uppdrag. Myndighetsutövningen är densamma oavsett institution 
eller fakultet men däremot tillvägagångssättet skiljer sig åt för hur processerna 
utförs. Informant 5 berättar om hur de i processkartläggningen har granskat en 
specifik fakultet och hur denna har hanterat till exempel forskarutbildningen. När 
processen har kartlagts kanske den har brutits upp i flera mindre delprocesser. 
Sedan när den uppdelade processen redovisas för andra fakulteter, visar det sig att 
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de inte har samma delprocesser, eftersom de har andra arbetsrutiner. Problemati-
ken är att det inte finns enhetliga processer och då finns faran att önskeprocesser 
istället skapas. Det kan nästan bli som att önskeprocessen blir till en kompromiss 
mellan de olika fakulteterna.148  

Arkivverksamheten har gjort en detaljerad processkartläggning med många 
delprocesser som går ned på aktivitetsnivå. Fördelen med att vara detaljerad är att 
det blir tydligt i vilken process, delprocess och aktivitet handlingen hör hemma 
och sambandet mellan verksamhet och handling blir tydligare. Däremot nackdelen 
är att det kommer krävas uppdateringar och revideringar för att kunna upprätthålla 
den sanningsenliga bilden av sambanden mellan verksamhet och handlingar. 
Många andra lärosäten har valt att lyfta processerna i sin kartläggning istället och 
ha dem mera generella för att undkomma problematiken med revideringar.149  

Mångfaldsperspektiv för tvärfunktionella processer 
En annan aspekt vid processkartläggningen är betydelsen av att kartlägga utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. Processer kan gå tvärfunktionellt mellan förvaltning och 
institution och passera organisatoriska gränser. På grund av den vertikala styr-
ningen i organisationen kan uppfattningen av dessa processer påverkas så att de 
osynliggörs. Informant 5 säger att de ibland har missat institutionsperspektivet i 
sin processkartläggning. Till exempel finns det en fastighetsenhet som hanterar 
lokaler, och en ekonomienhet som hanterar ekonomin kring lokalerna. Dessa två 
enheter finns på den centrala förvaltningen och deras fastighetsprocesser är or-
dentligt utredda, men institutionsperspektivet saknas. Institutionerna har också 
fastighetsprocesser men dessa är inte utredda i lika hög grad. Orsaken till att insti-
tutionsperspektivet till viss del saknas kan bero på att fokus har legat mer på 
funktionen istället, än på processen som passerar funktionerna.150  

Organisatoriska processgrupper 
Vid kartläggningen av processgrupper förklarar informant 5, att processgruppen 
Administrera bibliotek i klassificeringsstrukturen är ett exempel på en organisato-
risk indelning. Det är av gammal tradition att bibliotek ses som något särskilt. 
Processerna som ingår i Administrera bibliotek handlar mer om att tillgängliggöra 
information och borde istället vara en del av detta. Vissa av lärosätets stödproces-
ser är också organisatoriska indelningar. Det kan ses i förvaltningens enheter som 
direkt har en motsvarighet i klassificeringsstrukturen. I synnerhet IT-enheten som 
representeras av processgruppen Administrera IT-stöd, och Fastighetsenheten som 
representeras av processgruppen Administrera lokaler och infrastruktur. Det är 
samma med Ekonomienheten, Personalenheten och Enheten för registratur och 
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arkiv, även om dessa går att urskilja mer som processer. Hälften av förvaltningens 
enheter representeras som en processgrupp och speglar därför en organisatorisk upp-
byggnad i klassificeringsstrukturen.151 Huruvida den organisatoriska uppbyggnaden i 
klassificeringsstrukturen avspeglar en organisatorisk processkartläggning, eller om 
dessa organisatoriska processgrupper faktiskt är mer eller mindre processbaserade 
och därför kartlagts så, vet jag inte.  

II: Proveniensprincipen 
Den följande beskrivningen visar på hur proveniensprincipen upprätthålls bättre 
tack vare det centrala registraturet och den höjda informationskvalitén av meta-
data som den nya arkivredovisningen ger upphov till.  

Informationskvalitet för upprätthållande av proveniensprincipen 
Förr hade lärosätets institutioner en egen diarieföring, men i och med att RA-FS 
2008:4 kom, fördes alla institutioner in i samma diarieföringssystem. Informant 5 
menar, att den främsta anledningen till varför de omorganiserade diariet var att ett 
helt processförlopp skulle kunna följas. Organisationen har ett centralt registratur 
som skapar och avslutar alla ärenden. Varje institution har handläggare och en 
huvudsamordnare som begär in diarienummer från registraturet; huvudsamordna-
ren registrerar upprättade och inkomna handlingar och meddelar sedan registratu-
ret när ett ärende ska avslutas. Det får till följd att informationen kvalitetssäkras i 
det centrala registraturet och att ärenden kan löpa från institution till institution 
eller från institution till förvaltning och fortfarande ha samma diarienummer.152 
Det gör att ärendets hela processförlopp kan ses och att handlingars kontext kan 
säkras. Som ett resultat av detta upprätthåller därför den säkrade informationskva-
liteten proveniensprincipen.  

III. Konsekvenser 
Införandet av den nya arkivredovisningen har resulterat i en del positiva konse-
kvenser enligt informant 5.  

Konsekvenser av införandet av den nya arkivredovisningsmodellen 
Först och främst har själva projektet med att utarbeta det nya redovisningssättet 
gjort att arkivverksamhetens funktion har lyfts i organisationen. Arkivariens roll 
har också fått en annan position. Informant 5 berättar att det har varit mycket dia-
log med verksamheten om processer, vilket många ställer sig positiva till. I den 
här relationen med verksamheten blir det en naturlig del att göra uppföljningar av 
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verksamhetens system och den information som finns i dem. Det finns ett behov 
av att etablera en bra kommunikation med de systemansvariga, och den nya arkiv-
redovisningen har hjälpt till med att lyfta fram och tydliggöra dessa frågor. Det 
handlar om att vårda och bevara den information som redan finns i de gamla sy-
stemen, men också att förbereda sig för ett framtida kravställande då gamla sy-
stem ska bytas ut.153  
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Slutdiskussion 

I slutdiskussionen har undersökningens syfte och uppsatsens tre frågeställningar 
bearbetats. Här sätts undersökningsresultat och teori ihop i sin kontext till en in-
gående diskussion.  

Orsaken till varför en ny arkivredovisning har vuxit fram belyses dels under 
rubriken: Bakgrund till utveckling mot ny arkivredovisning, dels under rubriken: 
Ny arkivredovisning och proveniensprincip. I den förra inleds diskussionen 
medan i den senare fördjupas den.  

Frågeställning I: handlar om relationen mellan den processorienterade arkiv-
redovisningen och en funktionsorienterad organisations verksamhet. Det har be-
svarats under rubrikerna: Ny arkivredovisning och processynsätt, och En flexibel 
arkivredovisningsmodell.  

Frågeställning II: handlar om förhållandet mellan proveniensprincipen och 
den processorienterade arkivredovisningen. Det har besvarats under rubriken: Ny 
arkivredovisning och proveniensprincip.  

Frågeställning III: handlar om konsekvenserna av införandet av den processo-
rienterade arkivredovisningen. Det har besvarats under rubriken: Konsekvenser av 
den nya arkivredovisningen.  

Bakgrund till utveckling mot ny arkivredovisning 
År 1898 publicerades den holländska arkivhandboken av Muller, Feith och Fruin. 
Där liknar de ett arkiv vid en organisk helhet som en levande organism. Arkivet 
växer, formar och förändrar sig enligt fasta regler, vilka styr hur arkivet formas 
och får sin sammansättning. De menar att reglerna bara kan studeras och bekräftas 
i efterhand och att det bara är den som har studerat arkivets organisation som kan 
ordna ett arkiv.154 Men de kopplar också ihop arkivsamlingens organisation med 
den administrativa organisationen som gett upphov till arkivet.155 Trion betonar 
dock att de inte hade för avsikt att skapa något teoretiskt förhållningssätt över hur 
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ett arkiv är relaterat till den administrativa organisationen och sedan använda detta 
som en modell över hur man ska organisera arkiv.156 Riksarkivets nya arkivredo-
visningsmodell bygger däremot på att studier har gjorts av organisationens verk-
samhet i form av en processkartläggning som senare blir ”modellen” över hur 
arkiv organiseras.  

Från den senare hälften av 1800-talet till idag har mer än en hundraårig period 
ägt rum med både teoretiska och pragmatiska internationella arkivstudier. Dessa 
tog fart på allvar genom Muller, Feith och Fruin som på sin tid studerade hur arki-
vet organiserats, men idag har fokus flyttats mera mot organisationens verksam-
het. Förr låg fokus på den administrativa organisationens informationsprodukt, 
medan idag ligger fokus på organisationens eller verksamhetens informationspro-
ducerande processer. Dagens teoretiska och pragmatiska praxis är inte ett resultat 
av några få personers arbete, utan det beror på att många ser ett behov och utifrån 
detta alstras idéer i en internationell arkivdiskurs.157 Idéerna teoretiseras, imple-
menteras och utvärderas i arkivverksamheter och därigenom får de sin status eller 
icke-status. Man kan skönja en kollektiv förberedelse i arkivvärlden inför det in-
formations-, nätverks- och internetbaserade samhälle som tagit en viss form men 
som ännu ligger i sin linda. Utifrån detta belyser Cook arkivvetenskapen med 
postmodernism och visar på att ett paradigmskifte alltmer träder i kraft. Det rör 
sig om en växling från att se handlingar som fysiska och oföränderliga till att de är 
mer virtuella och föränderliga.158 Det är i detta skifte som behovet föds av att 
kunna hantera och redovisa arkiv på ett helt nytt sätt.  

Trots allt står två ursprungliga ”arkivpelare” fortfarande kvar även om de del-
vis har fått en annan innebörd; de håller upp en teoretisk byggnad och ligger till 
grund för den nya arkivredovisningen. Den ena pelaren härstammar från den hol-
ländska trion som förordar att bevara både den yttre och delvis inre proveniensen. 
Dels såg de arkivet från en arkivbildare som en helhet, nämligen den yttre prove-
niensen,159 dels bejakade de även den inre fysiska proveniensen med att säga, 
”[…] the worst objection, however, is that in breaking up the numerous dossiers[;] 
the natural relation of the documents is destroyed.”160 Det svenska Riksarkivet 
menar att handlingars användbarhet kommer genom att man kan koppla dem till 
deras ursprung för att de ska kunna återsökas och tolkas utifrån sin kontext. Detta 
kräver att proveniensprincipen följs.161 Den andra pelaren kommer från britten 
                                                
156 Muller, S., Feith, J.A. & Fruin, R. (1898), Manual for the Arrangement and Description of Archives, kap. 
2, sektion 16, s. 58.  
157 Cook, T. (1997), “What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Para-
digm Shift”, s. 46 f.  
158 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s. 4.  
159 Muller, S., Feith, J.A. & Fruin, R. (1898), Manual for the Arrangement and Description of Archives, kap. 
1, sektion 1, s. 13 f.  
160 Muller, S., Feith, J.A. & Fruin, R. (1898), Manual for the Arrangement and Description of Archives, kap. 
2, sektion 15, s. 50.  
161 Riksarkivet (2013), Vägledning och funktionella krav, s. 62.  
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Jenkinson i och med att hans arkivhandbok publicerades år 1922. Hans studier 
hade också ett fokus på det fysiska arkivet, men betoningen låg på att arkivet ut-
gjordes av materiella kvarlämningar över gjorda transaktioner, vilka fungerade 
som bevis för sanningen.162 Arkivarien skulle därför fungera som en beskyddare 
av det fysiska arkivet för att säkerställa sanningen.163 När Jenkinson talade om att 
beskydda arkivet för att säkerställa bevisen för sanningen, så talar svenska Riks-
arkivet idag om att säkerställa informationskvalitén för tillförlitlighet och autenci-
tet. Handlingars användbarhet, tillförlitlighet och autencitet uppfylls via meta-
data164 som består av uppgifter om den yttre och inre proveniensen som den hol-
ländska trion började förespråka. Cook visar på den enda skillnaden mellan förr 
och nu – att det nya paradigmet:  

[…] let it be quickly stated, does not mean abandoning archival principles or no longer acqui-
ring records, but rather reconceiving traditional, Jenkinsonian guardianship of evidence from 
a physical to a conceptual framework, from a product-focused to a process-oriented activity, 
from matter to mind.165  

Det här var orsaken till att en ny arkivredovisning utvecklades. Handlingar blir 
mer och mer icke-fysiska, vilket kräver en ny förståelse över både hur bevis säk-
ras och över själva proveniensprincipen som är vägen dit. Detta beskrivs mer i 
detalj längre fram under rubriken: Ny arkivredovisning och proveniensprincip.  

Ny arkivredovisning och processynsätt 
Lärosätena 1–5 har alla en funktionsorienterad organisation som både är hierar-
kisk och decentraliserad. Riksarkivet menar att: ”Den nya modellen för arkivre-
dovisning innebär inte att myndigheten måste ha en processorienterad organisat-
ion. Däremot behöver man anlägga ett processynsätt på informationshantering-
en.”166 Ett processynsätt i detta sammanhang handlar om att se på informations-
hantering eller arkivredovisning som en processorienterad del i en verksamhet 
som i övrigt är funktionsorienterad. Att det är ett synsätt innebär att det är subjek-
tivt och att det inte är något objektivt. Det utesluter inte kombinatoriska synsätt 
utan det är inkluderande istället.167 Här rör det sig om en kombination av det tradit-

                                                
162 Jenkinson, H. (1922). A Manual of Archive Administration: including the problems of war archives and 
archive making, s. 4.  
163 Jenkinson, H. (1922). A Manual of Archive Administration: including the problems of war archives and 
archive making, s. 15.  
164 Riksarkivet (2013), Vägledning och funktionella krav, s. 15, 61.  
165 Cook, T. (1997), “What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Para-
digm Shift”, s. 48.  
166 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkiv-
redovisning, s. 6.  
167 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 86.  
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ionella funktionsorienterade och det nya processorienterade synsättet, där organi-
sationen är funktionsorienterad medan arkivredovisningen är processorienterad. 
Samtliga undersökta lärosäten har mer eller mindre ett processynsätt, eftersom de 
har upprättat en klassificeringsstruktur som bygger på verksamhetens processer. 
Den är implementerad i deras diarier och används för klassificering av handlingar 
och ligger därmed till grund för resten av arkivredovisningen.  

Relationen mellan en processorienterad arkivredovisning och en funktionsori-
enterad organisations verksamhet kan ses i de skillnader som finns mellan arkiv-
verksamhetens och den övriga verksamhetens processynsätt som beskrivs nedan.  

Arkivverksamhetens processynsätt 
Konflikten mellan det funktionsorienterade och det processorienterade perspekti-
vet kan ses i ett exempel hos lärosäte 3. Den uppstod mellan arkivverksamheten 
och Studentcentrum när processkartläggningsarbetet genomfördes. Orsaken till 
oenigheten är att Studentcentrum som till största del arbetar med stödverksamhet 
också har en arbetsprocess i kärnverksamheten. Dilemmat beror på att Student-
centrum inte ser sitt arbete som en del i ett större processförlopp och därmed be-
gränsar de processen till sin avdelning. Problematiken ligger i att de endast ser 
den organisatoriska uppdelningen som de arbetar inom.168 Enligt Ljungberg & 
Larsson är det en konsekvens av funktionsorganisationens murar mellan dess 
olika funktioner. Det kan ta sig i uttryck som organisatoriska, kunskapsmässiga 
och förståelsemässiga murar som försvårar samarbetet inom organisationen.169 
Studentcentrums interna synsätt är mer vertikalt och begränsas till vad de gör 
inom sin funktion som resulterar i att de inte ser processers naturliga helhet. Till 
skillnad från Studentcentrum har arkivverksamheten ett mer horisontellt synsätt, 
eftersom de har anlagt ett processynsätt på informationshanteringen och ser därför 
helheten hos processerna.170  

Hos lärosäte 5 har den vertikala styrningen i själva organisationen ibland 
osynliggjort processers naturliga helhet och påverkat arkivverksamhetens pro-
cesskartläggning. Till exempel menar informant 5, att när fastighetsprocesserna 
kartlades på Fastighetsenheten och Ekonomienheten på centralförvaltningen, togs 
inte tillräcklig hänsyn till fastighetsprocesserna ute på institutionerna.171 Det är lätt 
att se på de olika enheternas huvudfunktioner och därmed förbise processernas 
funktionsoberoende. Det sägs att i det funktionsorienterade paradigmet finns ett 
analytiskt synsätt där de enskilda delarna står i fokus och begränsas till dessa, me-

                                                
168 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
169 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 146.  
170 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 146, 
154, 297; Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
171 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
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dan i det processorienterade paradigmet finns ett systemsynsätt som är mer multi-
disciplinärt och sammanbindande.172  

Förmodligen är det mer naturligt för arkivverksamheten att ha ett processyn-
sätt, eftersom deras arbete omfattar hela organisationens verksamhet tillskillnad 
från organisationens enskilda verksamhetsdelar som är mer låsta vid sina enskilda 
funktioner. Det finns dock ett processynsätt även i organisationens övriga verk-
samhet men det är inte alltid lika utarbetat som det i arkivverksamheten.  

Organisationens processynsätt 
De flesta av lärosätenas övriga verksamheter har ett processynsätt i vissa enskilda 
delar av sin organisation. Lärosäte 3 har nyligen fått processledare för internation-
alisering som ingår i flera verksamheter, men det finns inget samarbete mellan 
arkivverksamheten och processledaren.173 Organisationen i lärosäte 2 har också 
vissa grupperingar som arbetar processinriktat men det är inte heller något som 
påverkar arkivverksamheten i någon större utsträckning.174 Lärosäte 4 och 5 är de 
enda som har processkontor, det vill säga att det finns personal som särskilt ägnar 
sig åt att arbeta med processer för att effektivisera dem i hela verksamheten. Hos 
lärosäte 4 finns inget samarbete mellan arkivverksamheten och processkontoret, 
men däremot är detta påbörjat hos lärosäte 5. Arkivverksamheten och processkon-
toret hos lärosäte 5 kommer tillhöra samma avdelning och få samma chef. Samar-
betet kommer i första hand att röra reviderings- och uppdateringsarbete av klassi-
ficeringsstrukturen.175 Hos lärosäte 1 ligger ett processkartläggningsarbete i plane-
ringsstadiet utifrån den övriga verksamhetens intresse. De kommer att ta arkiv-
verksamhetens klassificeringsstruktur som en utgångspunkt för detta arbete.176  

I det stora hela är inte arkivverksamhetens och den övriga verksamhetens pro-
cessynsätt samkörda än, vilket nog beror på deras olika processynsätt.  

Olika processynsätt 
Hos lärosäte 4 har två processkartläggningar gjorts. Den ena genomfördes av pro-
cesskontoret och den andra av arkivverksamheten, men de två skiljer sig från 
varandra i hög grad. Till exempel har processkontoret kartlagt processen Finansi-
era forskning som en egen kärnprocess och likställer därmed den med processen 
Bedriva forskning, medan arkivverksamheten låter istället forskningsfinansiering-
en ingå i processen Bedriva forskning.177 Huvudorsaken till de olika resultaten 
                                                
172 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 49 f.  
173 E-post från informant 3 för lärosäte 3, 2014-03-17.  
174 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
175 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14; Transkribering av 
inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
176 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
177 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14; E-post från infor-
mant 4 för lärosäte 4, 2014-03-21.  
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beror förmodligen på deras vitt skilda målsättningar som kan ses i hur processbe-
greppet definieras. Riksarkivets definition skiljer sig genom att process definieras 
i kontexten av genererandet av handlingar,178 medan processkontoret definierar 
process utifrån att optimera verksamheten.179  

I lärosäte 2 är arkivverksamheten tydlig både inför sig själv och inför den öv-
riga verksamheten att deras processkartläggning är deras bild av verksamheten. 
Processkartläggningen är ingen exakt kopia över lärosätets verksamhet, utan kart-
läggningen visar mer på verksamheten ur ett processorienterat dokumentperspektiv.180  

Det finns en skillnad idag mellan processynsättet mellan arkivverksamheten 
och organisationens verksamhet, eftersom de arbetar utifrån olika målsättningar. 
Arkivverksamhetens intresse är information medan processkontoret strävar efter 
effektivitet i resursutnyttjande. Skillnaden kan också ses i verksamhetsprocessens 
beståndsdelar. En verksamhetsprocess består av både information och resursut-
nyttjande. Både information och ett effektivt resursutnyttjande krävs för att pro-
cessens aktiviteter ska kunna generera ett värderesultat åt verksamheten. Informat-
ionsutbytet inom en process mellan dess aktiviteter är en förutsättning för att re-
surserna ska kunna hanteras effektivt och för att processen överhudtaget kanske 
ska kunna genomföras.181 Problematiken ligger antagligen i att resursutnyttjandet 
ofta överbetonas av processkontoret, eftersom informationsutnyttjandet bara ses 
som ett hjälpmedel, och vice versa med arkivverksamheten som ofta överbetonar 
informationsutnyttjandet. Faktum är att dessa två huvudkomponenter i processen 
egentligen är oskiljaktiga i en normal verksamhetsprocess. Informations- och ef-
fektivt resursutnyttjande är inte varandras motsatser, utan de är varandras förut-
sättningar för att utgöra en normal verksamhetsprocess. Teoretiskt borde det vara 
möjligt att kunna processkartlägga utifrån ett balanserat informations och resurs-
effektivt perspektiv, men det skulle förmodligen bli ett resurskrävande projekt 
som fordrar mycket tid och personal. Samtliga lärosäten har inte haft dessa resur-
ser. Vad gäller processkartläggningsarbetet sa informant 3: […] för när man står 
där i praktiken och gör det här, får teori ge vika för att det ska funka […] och då 
blir det inte teoretiskt det optimala […].182  

En flexibel arkivredovisningsmodell 
Riksarkivet föreskriver i föreskriften RA-FS 2008:4 med dess regelkommentar 
hur klassificeringsstrukturen ska konstrueras. Den ska representera verksamhets-
                                                
178 RA-FS 2008:4, 2 kap.; Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets 
föreskrifter om arkivredovisning, s. 29.  
179 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14.  
180 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
181 Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012), Processbaserad verksamhetsutveckling: varför – vad – hur?, s. 62.  
182 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
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områden och processer som sedan ligger till grund för hela arkivredovisningen.183 
Samtliga lärosäten har avvikit från Riksarkivet mer eller mindre och modifierat 
konstruktionen. Strukturkonstruktionerna i den modifierade arkivredovisningsmo-
dellen består av: multiprocess, oupphörlig process, generell och specifik icke-
process, samt organisatorisk process och organisatorisk processgrupp. Den 
sammantagna modifieringen gör den nya arkivredovisningsmodellen till en mer 
flexibel och pragmatisk modell för en funktionsorienterad organisation. Nedan 
redovisas de modifierade strukturkonstruktionerna.  

Multiprocess 
Klassificeringsstrukturen ska vara uppdelad i strukturenheter där varje enhet end-
ast representerar en enda process. Riksarkivet avråder från att sammanföra flera 
processer i en strukturenhet, därför att samband mellan verksamhet och handling-
ar i så fall blir otydligt.184 Rådet som Riksarkivet ger har samtliga lärosäten avvikit 
ifrån vad gäller högre styrelsers protokoll. Den främsta orsaken till avvikelsen är 
att när högre styrelser som universitetsstyrelsen genererar protokoll, kan de inne-
hålla ett flertal ärenden. Det innebär att om styrelsen tar beslut i tio olika ärenden 
kan tio olika processer involveras och avslutas i ett enda protokoll. Tio processer 
kopplas till en enda handlingstyp.185 Enligt Riksarkivet ska processerna redovisas 
enskilt i sitt tillhörande verksamhetsområde och inte tillsammans i grupp i ett 
kompromissande verksamhetsområde.186 Lärosätena avviker från det och redovisar 
dessa protokoll i en multiprocess som till exempel kan heta Genomföra besluts-
möten och processen finns i verksamhetsområdet Styra och leda. Multiprocessen 
kan då bestå av olika typer av styrprocesser, kärnprocesser och stödprocesser.187 
Informant 1 menar att hos dem finns även en avsikt med att hålla samman univer-
sitetsstyrelsens protokoll som är fördelade på ett par olika serier för bevarandet av 
kulturarvet. Om de separeras och sprids ut i verksamhetsområdena, bryts en 
månghundraårig kontinuitet som sträcker sig tillbaka till lärosätets begynnelse.188 
Arkivverksamheten i lärosäte 5 planerar dock att lägga in någon form av besluts-
process i klassificeringsstrukturens områden för utbildning och forskning. De an-
ser att många verksamhetsspecifika beslut som tas inte är en styra och leda process.189  

                                                
183 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkiv-
redovisning, s. 15.  
184 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkiv-
redovisning, s. 18.  
185 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
186 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 
29.  
187 Klassificeringsstrukturer av lärosätena 1–5.  
188 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04; E-post från informant 1 för läro-
säte 1, 2014-03-05.  
189 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
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Förr klassificerades handlingar utifrån deras funktion och yttre form, det vill 
säga om det rörde sig om exempelvis protokoll. Då redovisades de som en A-serie 
i allmänna arkivschemat, medan idag då handlingar klassificeras utifrån processer, 
redovisas protokoll många gånger som en multiprocess och blir som en modern 
A-serie i den processorienterade modellen. Det är inget unikt för lärosäten. Alla 
verksamheter som har en styrelse som fattar övergripande beslut genererar hand-
lingstypen protokoll som ofta involverar många ärenden/processer.  

Oupphörlig process 
Enligt Riksarkivets definition av process har den en början och ett avslut.190 Det 
innebär också att klassificeringsstrukturen som är uppbyggd av processer enbart 
ska bestå av påbörjade och avslutade processer. Hos lärosäte 1 har undantag 
gjorts. Skälet är att det finns seminarieserier av protokoll som sträcker sig över 
etthundra år. Dessa har en början men fortsätter oupphörligt därför att serierna ska 
bevaras obrutna för kulturarvets skull. Ett tillägg av en ständigt pågående process 
utan avslut finns under verksamhetsområdet Bedriva forskning.191 Det blir en defi-
nitionsavvikelse från Riksarkivets föreskrift, men denna flexibilitet behövs för att 
kunna uppfylla kulturarvets behov.  

Generell och specifik icke-process 
Klassificeringsstrukturen är uppbyggd av verksamhetsområden med de ingående 
processerna för att den ska ge en generell beskrivning av verksamheten.192 Det 
finns en problematik med det synsättet, eftersom det alltid kommer in handlingar 
som inte kan sorteras efter process. Problematiken löses genom att lägga till en 
generell eller en specifik icke-process i klassificeringsstrukturen.  

Den generella icke-processen behövs både då enstaka handlingars process inte 
finns representerad i klassificeringsstrukturen och då handlingar inte tillhör någon 
process, med andra ord, det finns egentlig ingen början och avslut kopplat till 
handlingen. Det gäller handlingar som rör generella och övergripande frågor.193 
Samtliga lärosäten har varit tvungna att inkludera någon form av generell icke-
process i klassificeringsstrukturen, som i dagligt tal kallas för ”slasktrattar” och 
kan antingen placeras högt upp eller långt ned i strukturen.194  

Hos lärosäte 1 finns även ett exempel på en specifik icke-process som heter 
Hantera avtal. Arkivverksamheten valde att skapa den på grund av att den juri-

                                                
190 RA-FS 2008:4, 2 kap.  
191 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
192 RA-FS 2008:4, 6 kap., 7, 8, 9 §§.  
193 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04; Transkribering av inspelad inter-
vju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
194 Klassificeringsstrukturer av lärosätena 1–5.  
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diska avdelningen hade en önskan och ett behov av att kunna hantera sina avtal 
som är av övergripande natur.195  

Organisatorisk process och organisatorisk processgrupp 
Samtliga lärosäten har haft behov av att gruppera processer i sina verksamhetsom-
råden på grund av deras omfattande verksamhet. Riksarkivet kallar detta för pro-
cessgrupper med den funktionen att gruppera de processer som hör ihop till klus-
ter.196 Ibland kan en processgrupp få en organisatorisk indelning istället för en pro-
cessuell i klassificeringsstrukturen. Ett exempel på det är när lärosätena 2, 3 och 5 
har gjort det som rör bibliotek till en specifik processgrupp och biblioteksorgani-
sationens verksamhet bevaras som helhet.197  

Hos lärosäte 4 finns ett annat exempel när det som rör bibliotek och musei-
verksamhet har blivit en enda process. I det fallet har själva processen blivit orga-
nisatorisk.198 Däremot kommer förmodligen lärosäte 1 att lägga det som rör biblio-
tek i en process som heter Hantera och tillgängliggöra universitetets samlingar.199 
Detta ger en mer processuell struktur.  

Ibland har också förvaltningens avdelningar blivit processgrupper och det kan 
ses hos samtliga lärosäten mer eller mindre. Det beror på att vissa avdelningar 
ägnar sig uteslutande åt specifika frågor som till exempel avdelningarna för eko-
nomi och personal. Det får till följd att klassificeringsstrukturen får organisato-
riska strukturer. Enligt Riksarkivet ska inte organisationen representeras i klassifi-
ceringsstrukturen utan endast verksamheten med processerna.200 Men ibland går 
det organisatoriska och det processuella hand i hand.  

Ny arkivredovisning och proveniensprincip 
Förr när arkivhanteringen endast bestod av pappershandlingar utgjordes deras 
kontext och processuella information av den fysiska ordningen. Handlingarnas 
fysiska ordning blev därför den logiska strukturen. Den blev förutsättningen för 
att kunna återsöka och tillgängliggöra handlingar, och för att tolka handlingars 
sammanhang och ursprungliga process för deras användbarhet, tillförlitlighet och 
autencitet. Idag när handlingar många gånger är elektroniska kan inte den fysiska 
ordningen användas för varken återsökning eller för den logiska strukturen, ef-

                                                
195 E-post från informant 1 för lärosäte 1, 2014-03-27.  
196 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 
10 f.  
197 Klassificeringsstrukturer av lärosätena 2, 3 och 5.  
198 Klassificeringsstrukturer av lärosäte 4.  
199 E-post från informant 1 för lärosäte 1, 2014-03-27.  
200 RA-FS 2008:4, 6 kap. 7, 8 §§.  
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tersom kopplingarna mellan handlingar och fysisk ordning har upplösts.201 Den 
nya arkivredovisningsmodellens logiska struktur är därför uppbyggd utifrån verk-
samhetens processer och därmed har proveniensprincipen fått en större tydlighet. 
Det gynnar uppfyllandet av Arkivlagen 3 §, som säger att myndighetsarkiv ”… 
skall bevaras, hållas ordnade och vårdas” för att kunna tillgodose ”rätten att ta del 
av allmänna handlingar,” och för informationsbehovet för rättskipning, förvalt-
ning och forskning.202 Nedan förklaras det förhållande som finns mellan proveni-
ensprincipen och den nya arkivredovisningen, vilket är att båda används som in-
strument för att kunna uppfylla Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.  

Tryckfrihetsförordningen för rätten att ta del av allmänna handlingar 
Tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar säger i 2 kap. 1 §, att 
en myndighets allmänna handlingar är offentliga och varje svensk medborgare har 
rätt att ta del av dem.203 För att underlätta denna rätt säger Arkivlagen 6 §, att all-
männa handlingar ska organiseras och kunna redovisas för att göra dem tillgäng-
liga.204 Detta fordrar ett tillvägagångssätt för att göra dem sökbara och därmed 
tillgängliga. Den praktiska lösningen är upprättade insyns- och sökinstrument, det 
vill säga en upprättad arkivredovisning. Den teoretiska lösningen ligger i proveni-
ensprincipen som förespråkar att arkivets inre återsökningsstrukturer bevaras.205 
Den nya arkivredovisningsmodellen har gett den inre återsökningsstrukturen en 
större tydlighet på grund av att den inre proveniensen preciserar mot de verksam-
hetsprocesser som genererar handlingarna. Informant 3 kan tydligare se var, när 
och hur i processen handlingar genereras,206 och enligt informant 1 har samman-
hanget blivit tydligare och det är lättare att följa ett ärende därför att i den nya 
modellen sitter process och handlingar bättre ihop.207 Thomassen menar att process 
och handlingar sitter bättre ihop därför att det är relationen mellan handlingar och 
verksamhetsprocesser som ger upphov till själva proveniensen. Han menar också 
att handlingar är processbunden information, vilket innebär att handlingar genere-
ras ur verksamhetsprocesser och därmed sammanlänkas process och handling.208 
Cook skriver att det är i själva relationen mellan handling och process som själva 
proveniensens hjärta finns som måste bevaras.209 I inledningen till Riksarkivets 
regelkommentar till föreskriften om arkivredovisning står det att:  

                                                
201 Hänström, K. (2007), ”Autencitet i en digital värld: långsiktsbevarande av allmänna handlingar”, s. 73.  
202 Svensk författningssamling (1990:782), Arkivlag, 3 §.  
203 Svensk författningssamling (1949:105), Tryckfrihetsförordning, 2 kap. 1 §.  
204 Svensk författningssamling (1990:782), Arkivlag, 6 §.  
205 Hänström, K. (2007), ”Autencitet i en digital värld: långsiktsbevarande av allmänna handlingar”, s. 72.  
206 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
207 Anteckningar från intervju med informant 1 för lärosäte 1, 2014-02-04.  
208 Thomassen, T. (2001), ”A First Introduction to Archival Science”, s. 374.  
209 Cook, T. (1992), ”The Concept of the Archival Fonds in the Post-Custodial Era: Theory, Problems and 
Solutions”, s. 33.  
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I många avseenden följer den nya arkivredovisningsmodellen proveniensprincipen mer än fö-
regående modell. Den nya redovisningen upprätthåller samband mellan myndighetens verk-
samhet och dess handlingar på ett annat sätt än den gamla modellen.210  

 
Det äldre redovisningssättet enligt allmänna arkivschemat utgår från organisation-
ens struktur med formella funktionskategorier, medan den processorienterade mo-
dellen utgår från organisationens verksamhetsprocesser. Förr hamnade många 
handlingar i F-serier och under Övrigt enligt allmänna arkivschemat, men nu 
binds de istället direkt i verksamhetsprocesser. Det ökar möjligheterna att bevara 
den inre proveniensen i form av inre verksamhetsnära återsökningsstrukturer i en 
logisk ordning. Detta är i synnerhet betydelsefullt för elektroniska handlingar som 
behöver relevant metadata för deras användbarhet och för ett framtida återsök-
ningsbruk. Därför uppfylls både Arkivlagens och Tryckfrihetsförordningens krav 
bättre genom den nya redovisningsmodellen angående rätten att ta del av all-
männa handlingar. Vad gäller Arkivlagen och hur den kan uppfylla informations-
behovet för rättskipning, förvaltning och forskning genom den nya redovisnings-
modellen, beskrivs nedan.  

Arkivlagen för rättskipning, förvaltning och forskning 
Riksarkivet föreskriver att klassificeringsstrukturen och processbeskrivningarna 
ska byggas upp av verksamhetsområden, processer och eventuellt delprocesser. 
Processbeskrivningen beskriver både de processer som klassificeringsstrukturen 
består av och de aktiviteter som processerna innehåller.211 Både lärosäte 2 och 3 
har tillgängliga processbeskrivningar som redovisar, mer eller mindre, ned på ak-
tivitetsnivå. Dessa kan sedan knytas an till dokumenthanteringsplanen för att 
koppla handling till aktivitet.212 Lärosäte 5 har inga processbeskrivningar men de-
ras processkartläggning sträcker sig långt ned på aktivitetsnivå, vilket kan ses i 
deras dokumenthanteringsplan.213 Att kunna identifiera handlingars verksamhets-
område, process, delprocess och aktivitetsnivå förankrar handlingar till deras 
ursprung och sammanhang. Den här inre proveniensen är nödvändig för att upp-
rätthålla de allmänna handlingarnas användbarhet, tillförlitlighet och autentici-
tet, vilket behövs för att kunna tillgodose både juridiska behov och forskningens 
behov. Tillvägagångssättet är att metadata adderas till handlingarna som kopplar 
dem till deras transaktioner och till de uppgifter som bevisar att handlingarna är 
det som de säger sig vara. Det bygger på att handlingarna kan förankras i verk-
samhetens kontext, så att handlingarna får ett bevis över de samband som visar 

                                                
210 Riksarkivet (2009), Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 4.  
211 RA-FS 2008:4, 6 kap.  
212 Processbeskrivningar av lärosäte 2 och 3; dokumenthanteringsplaner av lärosäte 2 och 3.  
213 Dokumenthanteringsplan för lärosäte 5; E-post från informant 5 för lärosäte 5, 2014-03-25.  
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av vem, var, när och hur de har uppkommit och använts i processen.214 Ju högre 
källvärde handlingar kan tillskrivas, desto högre användbarhet, tillförlitlighet 
och autencitet får de. Källvärdet ligger till stor del i handlingars processuella 
information. Öberg menar att: ”A process consists of activities and activities 
consist of transactions. When the transaction needs verification the transaction 
will lead to the creation of information.”215 Öberg visar med sitt påstående att den 
inre proveniensen syftar till aktiviteternas transaktioner. Handlingars värde ligger 
inte bara i den information som finns i själva handlingarna, utan värdet ligger sna-
rare i det bevis över vilken process som genererade dem.216 Därför när en handling 
kan kopplas till processen med aktivitetens transaktion och de tillhörande fak-
torerna som genererade den, blir detta ett bevis över den transaktionen.217 Det 
skapar och upprätthåller handlingars tillförlitlighet och autencitet som grundas i 
dess inre proveniens. Resultatet blir att Arkivlagen 3 § bättre kan uppfylla inform-
ationsbehovet för rättskipning, förvaltning och forskning genom den nya mo-
dellen.218 Så ser det ut teoretiskt om arkivredovisningen följer proveniensprinci-
pen. Detta diskuteras mer ingående nedan.  

Följer den nya arkivredovisningen proveniensprincipen? 
Undersökningen visar att den nya arkivredovisningsmodellen är pragmatisk, där-
för att den kan tillämpas på ett flexibelt sätt som passar verksamheten. Men följer 
arkivredovisningen den teoretiska proveniensprincipen när modellen tillämpas 
flexibelt? Frågan kan belysas både utifrån när processkartläggning och när doku-
mentklassificering görs.  

Informant 3 poängterar att vid processkartläggningen sker en subjektiv be-
dömning mellan ett handlingsperspektiv och ett processperspektiv,219 och infor-
mant 5 menar att deras kartläggning ibland saknar ett balanserat perspektiv mellan 
förvaltningen och institutionerna.220 Informant 1 tar upp ett fall där arkivverksam-
heten skapar en icke-process för avtal på önskan av den juridiska avdelningen; 
informant 4 visar att deras kartläggning vid något fall blivit organisationsberoende 
på bekostnad av det processuella.221 Med andra ord, processkartläggning är många 
gånger en subjektiv bedömning. Men den subjektiva bedömningen är inte bara 

                                                
214 Rothenberg, J. (2000), ”Preserving Authentic Digital Information”, s. 56; ISO 15489 (2001), Information 
and Documentation – Records Management Part 1 – General, International Organisation for Standardisation, 
s. 7; Riksarkivet (2013), Vägledning och funktionella krav, s. 61 f.  
215 Öberg, L.M. (2007), Traceable Information Systems – Factors That Improve Traceability Between In-
formation and Processes Over Time, s. 14.  
216 Zhang, J. (2012), ”Archival Representation in the Digital Age”, s. 52.  
217 Öberg, L.M. (2007), Traceable Information Systems – Factors That Improve Traceability Between In-
formation and Processes Over Time, s. 14.  
218 Svensk författningssamling (1990:782), Arkivlag, 3 §.  
219 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
220 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
221 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14.  
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något som sker i en processkartläggning för upprättandet av en klassificerings-
struktur, utan det sker lika mycket som i skapandet av serier i allmänna arkiv-
schemat.  

Informant 2a säger att trots att det finns ett system för informationsklassning 
kommer det alltid finnas vissa delar av verksamheten som kringgår detta av olika 
anledningar.222 Informant 4 berättar att arkivverksamheten får flera frågor om da-
gen om hur handlingar ska klassificeras, och stundtals kan samtliga arkivarier 
behöva resonera tillsammans om hur klassificeringen ska göras. Förmodligen 
finns det ett mörkertal av dem som inte ringer in och frågar, utan klassificerar vad 
de tror sig vara rätt. Frågan om hur handlingar klassificeras beror på vem som gör 
det där den mänskliga faktorn har en inverkan.223  

Proveniensprincipen undergrävs ofta av två orsaker, dels för att identifiering 
och kartläggning av processer är en subjektiv bedömning där flera lösningar kan 
finnas för att lösa den praktiska redovisningen, dels för att klassificering av hand-
lingar påverkas av den mänskliga faktorn och av bristfälliga kunskaper. Vad är 
botemedlet för detta? Mer resurser till revidering och utbildning är givetvis delar 
av en lösning. En annan viktig lösning på lång sikt för att upprätthålla proveniens-
principen borde vara ett centralstyrt registratur och diarium. Detta kan ses tydligt i 
skillnaderna mellan lärosäte 4 och 5. Lärosäte 4 har lika många personer med re-
gistratorsbehörighet som antalet institutioner och enheter tillsammans, med andra 
ord, närmare etthundra stycken. Dessa ska klassificera handlingar så enhetligt som 
möjligt samtidigt som de sitter utspridda i organisationen. Informant 4 uttrycker 
själv en viss tveksamhet inför hur pass väl denna klassificering utförs på ett kor-
rekt sätt.224 Medan hos lärosäte 5 finns en samordnare för diarieföringen ute på 
varje institution och enhet, och ett centralt registratur med sex registratorer som 
skapar alla ärenden, gör kvalitetskontroller och därefter avslutar dem. Registrato-
rerna fungerar som experter och de sitter i samma rum där de samarbetar med 
klassificeringsfrågor. Det är självklart att finns bättre förutsättningar för att upp-
rätthålla proveniensprincipen hos lärosäte 5.225  

Konsekvenser av den nya arkivredovisningen 

Arkivarie och arkivverksamhet 
Utarbetandet av den nya arkivredovisningen har gett en del positiva effekter. Först 
av allt har hela arkivverksamheten lyfts i den övriga verksamheten och arkivarier-
                                                
222 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
223 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14.  
224 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 4 för lärosäte 4, 2014-02-14.  
225 E-post från informant 5 för lärosäte 5, 2014-03-21.  
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na har fått en helt annan position idag.226 Det har skett en stor förändring från den 
tid då den brittiske arkivpionjären Jenkinson var verksam, som menade att arkiva-
rier inte borde involvera sig i vad arkiven består av utan endast ta hand om beva-
randet.227 Han skrev:  

The Archivist, then, is the servant of his Archives first and […] in his second position and ca-
pacity (if he is able to take it up) he is no longer the expert on his own ground but simply the 
servant of the Public […].228  

 
Arkivarierna i samtliga lärosäten har fått ett nytt ansvarsområde i och med 
lagstadgandet om det nya arkivredovisningssättet. På grund av detta har större 
befogenheter getts åt dem inom förvaltningens informationsförsörjning. Den ame-
rikanske Schellenberg som många gånger hade en annan uppfattning än Jenkinson 
skrev: ”An archivist’s authority is derived from the position and responsibilities 
assigned to him in the government he serves.”229 Det är nog precis vad som har 
skett idag. Både arkivredovisningen och arkivariens roll har blivit viktigare i or-
ganisationen idag. Det beror på att modellen har en design som har breddat synen 
på arkivredovisning till att handla mer om modern digital informationsredovisning 
som är integrerad i organisations verksamhet på ett annat sätt än förr. Dessutom 
har arkivarierna fått en expertiskunskap om det nya redovisningssättet som ingen 
annan har i den övriga verksamheten.230  

Arkivarierna har haft mycket dialog om processer i organisationen och det har 
skapat ett intresse hos personalen, eftersom det har berört deras verksamhet.231 
Enligt informant 3 har alla slags arkivfrågor bearbetats och medvetandegjorts, och 
även problemet med att komma igång med e-arkivprojektet har lösts. Idag kan 
man även argumentera med processer och visa verksamheten på effektivare do-
kumenthantering som det inte gick att göra förr.232 Man kanske skulle kunna säga 
att arkivverksamheten och den övriga verksamheten har fått ett gemensamt språk, 
som fungerar som en gemensam nämnare för hela organisationen. Ett praktiskt 
uttryck för detta kan ses hos lärosäte 3 i hur de redovisar information på webben.  

Informationsredovisning på webb 
Riksarkivet säger i sin vägledning Redovisa verksamhetsinformation att bestäm-
melserna är funktionskrav. Det innebär att kraven som ställs i föreskriften ligger 
på en miniminivå för arkivredovisningens funktion, men att myndigheten kan 
                                                
226 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
227 Kallberg, M. (2013), ‘The Emperor´s New Clothes’ Recordkeeping in New Context, s. 43.  
228 Jenkinson, H. (1922). A Manual of Archive Administration: including the problems of war archives and 
archive making, s. 107.  
229 Schellenberg, T. R. (1956), Modern Archives, Principles and Techniques, s. 119.  
230 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
231 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 5 för lärosäte 5, 2014-02-12.  
232 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
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tillämpa och utforma arkivredovisningens funktion för andra ändamål.233 Nyligen 
har lärosäte 3 gjort detta genom att skapa en ny webbsida för sina styrdokument. 
Webbsidan har fått klassificeringsstrukturens form för att strukturera upp styrdo-
kumenten. Det är dock en förenklad version med lättsammare rubriker och struk-
turen har inte lika många nivåer som den ordinarie klassificeringsstrukturen. Lik-
väl följer dokumentpresentationen på webben ändå samma mönster som i diariet 
och i arkivredovisningen. Tanken är att det ska vara en enda struktur för informat-
ionsredovisningen hos hela myndigheten där klassificeringsstrukturen utgör grunden.234  

Framtiden 
Om några år kommer det att finns ett behov av att göra om en liknande undersök-
ning, när den arkivinformation som genereras idag även har hunnits förtecknats 
enligt den nya processorienterade modellen. Särskilt intressant skulle det vara att 
studera om proveniensprincipen verkligen hålls och hur väl användbarheten är av 
de nya återsökningsstrukturerna. Ett sådant studium kräver att arkivinformationen 
har förtecknats. Ännu längre in i framtiden kommer förmodligen nya behov att 
växa fram av informationsredovisning. Enligt informant 2a frågar organisationens 
verksamhet alltmer om möjligheten att kunna göra fritextsökningar som liknar 
Googles sätt. Det här är en utveckling som dagens arkivarier måste förhålla sig 
till. I framtiden räcker det nog inte bara med att kunna klassificera handlingar kor-
rekt,235 utan det kanske även kräver ett helt nytt sätt eller system att kunna hantera 
metadata på.  

                                                
233 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkiv-
redovisning, s. 28.  
234 Transkribering av inspelad telefonintervju med informant 3 för lärosäte 3, 2014-02-25.  
235 Transkribering av inspelad intervju med informanterna 2a & 2b för lärosäte 2, 2014-02-11.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen presenterar en förändringsprocess av arkivredovisningen som sträcker 
sig över ett sekel – från att redovisa fysiska objekt till immateriell information – 
från ett funktionsorienterat till processorienterat sätt.  

Jag har genomfört en undersökning som är baserad på intervjuer. Den har rört 
implementeringen och tillämpningen av svenska Riksarkivets processorienterade 
arkivredovisningsmodell. Undersökningen har analyserat arkivredovisningens 
relation till hierarkiska, funktionsorienterade och decentraliserade lärosätesorgani-
sationers verksamhet. De lärosäten som undersökts har generellt mer eller mindre 
en likartad organisationsstruktur. De teoretiska perspektiven som har använts är 
processorientering, processynsätt, process och proveniensprincip. Nedan redovi-
sas svaren kortfattat på undersökningens syfte och dess tre frågeställningar.  

Bakgrunden till varför den nya arkivredovisningen har vuxit fram beror på att 
handlingar blir mer och mer digitala. Det krävs en nytolkning över hur bevis säk-
ras för deras tillförlitlighet och autencitet. Proveniensprincipen behöver också ses 
utifrån ett nyare perspektiv, eftersom den är både vägen fram till tillförlitlighet 
och autencitet, och en garant för elektroniska handlingars användbarhet för deras 
redovisning och återsökning. Den nya arkivredovisningsmodellens logiska struktur 
är därför uppbyggd utifrån verksamhetens processer.  

Den första frågan handlar om hur relationen ser ut mellan den nya arkivredo-
visningen och en funktionsorienterad organisations verksamhet. Idag råder det en 
uppfattningsskillnad av processynsättet mellan arkivverksamheten och den övriga 
organisationens verksamhet, eftersom de arbetar utifrån olika målsättningar. Ar-
kivverksamhetens intresse är information medan processkontoret strävar efter 
effektivitet i resursutnyttjande. Detta ger olika utslag när de gör sina processkart-
läggningar. Problematiken har med stor sannolikhet sin rot i att resursutnyttjan-
det ofta överbetonas hos processkontoret, medan arkivverksamheten ofta över-
betonar informationsutnyttjandet. Faktum är att både resursutnyttjandet och in-
formationsutnyttjandet är två oskiljaktiga huvudkomponenter i en normal verk-
samhetsprocess. Rent teoretiskt borde det därför vara möjligt att kunna göra en 
mer balanserad processkartläggning, men det skulle förmodligen bli ett kostsamt 
projekt som samtliga lärosäten inte har haft resurser till.  

Riksarkivet menar att: ”Den nya modellen för arkivredovisning innebär inte 
att myndigheten måste ha en processorienterad organisation. Däremot behöver 
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man anlägga ett processynsätt på informationshanteringen.”236 Samtliga lärosäten 
har avvikit från Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 och modifierat strukturkon-
struktionerna för att anpassa den processorienterade arkivredovisningen till sin 
verksamhet som bedrivs i en funktionsorienterad organisation. De modifierade 
strukturkonstruktionerna i arkivredovisningsmodellen består av: multiprocess, 
oupphörlig process, generell och specifik icke-process, samt organisatorisk pro-
cess och organisatorisk processgrupp. Modifieringen av den nya modellen gör 
den mer flexibel och pragmatisk.  

Den andra frågan belyser förhållandet mellan proveniensprincipen och den 
nya arkivredovisningen. Den nya arkivredovisningsmodellen har fått en logisk 
struktur som är uppbyggd utifrån verksamhetens processer och därför har prove-
niensprincipen fått en större tydlighet. Den uppfyller både Arkivlagens och Tryck-
frihetsförordningens krav bättre. Men proveniensprincipen undergrävs ofta av två 
orsaker, dels för att identifiering och kartläggning av processer är en subjektiv 
bedömning, dels för att klassificering av handlingar påverkas av den mänskliga 
faktorn och av bristfälliga kunskaper. Lösningen är mer resurser till revidering 
och utbildning, men framförallt på lång sikt ligger lösningen i att använda sig av 
ett centralstyrt registratur och diarium.  

Den tredje frågan rör konsekvenserna av den nya arkivredovisningens infö-
rande. Både arkivredovisningen och arkivariens roll har blivit viktigare i organi-
sationen idag. Det beror på att modellen har en design som har breddat synen på 
arkivredovisning. Den handlar mer om en modern digital informationsredovisning 
som är integrerad i organisationens verksamhet på ett helt nytt sätt. Dessutom har 
arkivarierna fått en expertiskunskap om detta nya redovisningssätt. Andra typer av 
arkivfrågor har också bearbetats och medvetandegjorts. Till exempel frågan om 
att komma igång med e-arkiv, eller det lärosäte som använder klassificerings-
strukturen för sin dokumentpresentation på webben.  

                                                
236 Riksarkivet (2012), Redovisa verksamhetsinformation. Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkiv-
redovisning, s. 6.  
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Bilaga 1 – allmänna arkivschemat 

 
 

A  PROTOKOLL   Huvudavdelning 
A1A  Styrelsens protokoll 1980-1990 Serie/volym 1 
A1B  Styrelsens protokoll 1991-2000 Serie/volym 2 
A2  Avdelnings protokoll  Underavdelning (nivå ett) 
A2A  IT-avd. protokoll  Underavdelning (nivå två) 

A2AA  IT-avd. sammanträdesprotk. Serie/volym 1 
A2AB  IT-avd. årsprotokoll Serie/volym 2 

A2B  Personalavdelnings protokoll Underavdelning (nivå två) 
 A2BA  P.avd. sammanträdesprotk. Serie/volym 1 
 A2BB  P.avd. årsprotokoll  Serie/volym 2 
B  ARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR 
C  DIARIER 
D  REGISTER OCH LIGGARE 
E  INKOMNA HANDLINGAR 
F  HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
G  RÄKENSKAPER 
Ö ÖVRIGA HANDLINGAR 

Figur 1. Ett exempel på det allmänna arkivschemat enligt RA-FS 1997:4.237  
 

                                                
237 RA-FS 1997:4, 6 kap., s. 7 ff.  
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Bilaga 2 – processorienterad arkivredovisnings-
modell 

 
 

 
Figur 2. Arkivredovisnings beståndsdelar. Hämtad från: Riksarkivet (2013), Klassificering av 
verksamhetsinformation (för statliga myndigheter).238  

                                                
238 Riksarkivet (2013), Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter), s. 8.  
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Bilaga 3 – klassificeringsstruktur 

 
 
1 Styra verksamhet [VERKSAMHETSOMRÅDE]   
1.1 Förändra organisation   
1.2 Upprätta och förändra styrdokument och planer   
1.3 Genomföra strategiska uppföljningar   
1.4 Fatta verksamhetsbeslut 
 

  

2 Tillhandahålla verksamhetsstöd    
2.1 Hantera generella ärenden inom verksamhetsstöd [PROCESS]   
2.2 Bedriva verksamhetsutveckling, projekt och utredningar   
2.3 Hantera externa förfrågningar [PROCESSGRUPP]   

2.3.1 Hantera externa remisser [PROCESS]   
2.3.2 Lämna ut allmänna handlingar   
2.3.3 Hantera externa rapporter, enkäter, frågor och synpunkter   

2.4 Hantera ekonomi   
2.4.1 Bokföra   
2.4.2 Inrätta, förvalta och avveckla stiftelser   
2.4.3 Hantera stipendier   
2.4.4 Hantera bidrag   

2.5 Hantera anställning   
2.5.1 Inrätta och tillsätta anställning   
2.5.2 Förvalta och avveckla anställning   

2.6 Bedriva personalutbildning   
2.7 Tillhandahålla och förvalta lokaler   
2.8 Genomföra upphandling och inköp   
2.9 Bevara och tillgängliggöra allmänna handlingar   
2.10 Hantera informationssäkerhet   
2.11 Tillhandahålla IT-stöd   
2.12 Kommunicera bilden av KTH   
2.13 Hantera akademiska utnämningar och pris   
2.14 Hantera akademiska högtider   
2.15 Bedriva biblioteksverksamhet   
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3 Bedriva utbildning   
3.1 Hantera generella ärenden inom utbildning   
3.2 Planera/revidera utbildningsutbud   

3.2.1 Förändra utbud av program på grund- och avancerad nivå   
3.2.2 Förändra utbud av kurser på grund-, avancerad och forskarnivå   
3.2.3 Förändra utbud av forskarutbildningsämne   

3.3 Genomföra studentrekrytering   
3.4 Genomföra utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå   

3.4.1 Genomföra programomgång   
3.4.2 Genomföra kursomgång   

3.5 Genomföra uppdragsutbildning   
3.6 Utbilda student på grund-, avancerad och forskarnivå   

3.6.1 Anta och registrera student   
3.6.2 Administrera pågående studier   
3.6.3 Administrera disciplinärenden   
3.6.4 Tillhandahålla studentservice   
3.6.5 Examinera student   

3.7 Hantera samverkan för utbildning   
3.7.1 Hantera internationella avtal, finansiering och studerandeutbye   
3.7.2 Hantera näringslivssamverkan för utbildning   
    

4 Bedriva forskning   
4.1 Hantera generella ärenden inom forskning   
4.2 Utveckla samverkansrelationer för forskning   
4.3 Hantera samverkansformer för forskning   
4.4 Forska   

4.4.1 Administrera forskningsprojekt   
4.4.2 Genomföra forskningsprojekt   

4.5 Tillämpa forskningsresultat   
4.6 Tillgängliggöra forskningsresultat  

Figur 3. Ett exempel på klassificeringsstruktur. Hämtad från: KTH webbsida.239  
 

                                                
239 KTH webbsida > KTH intranäts webbsida > Administrativt stöd > Dokumenthantering vid KTH > Arkiv-
redovisning vid KTH > Klassificeringsstruktur för KTH [2014-03-11].  
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Bilaga 4 – intervjufrågor 

 
 
1. Lärosäten har normalt en funktionsorganisation, men har ni ett processynsätt i 
organisationen även om den är hierarkisk? Kan du ge en övergripande beskriv-
ning?  
 
2. Hur ser du på organisationens traditionella vertikala styrning i relation till pro-
cesserna? Påverkar den traditionella hierarkin processerna och hur dessa redovi-
sas?  
 
3. Hur relaterar den nya modellen till själva organisationen, motsvarar klassifice-
ringsstrukturen (KS) hur organisationen fungerar? Finns det problem?  
 
4. Finns det behov av att utveckla en mer flexibel modell för att passa hierarkiska 
organisationer?  
 
5. Har sambandet mellan verksamhet och handlingar blivit tydligare?  
 
6. Ger den nya redovisningen större förståelse för var, när och hur allmänna 
handlingar uppstår och hanteras?  
 
7. Hur fungerar redovisningen när handlingar är involverade i flera organisation-
er/arkivbildare?  
 
8. Hur har införandeprocessen gått med den nya modellen? Vilka svårigheter och 
problem har ni stött på? 
 
9. Hur har mottagandet varit ute i organisationen, inom förvaltningen och ute på 
institutionerna? 
 
10. Har återsökningen förbättras eller var det lättare förr?  
 
11. Fungerar den nya modellen som ett bättre kontrollinstrument för arkivhante-
ringen?  
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12. Har KS kopplats till diarieplanen, har det uppkommit problem genom detta? 
 
13. Har arkivredovisningens roll förändrats i och med den nya modellen?  
 
14. Har något problem lösts med den nya modellen? 
 
15. Har ni av praktiska skäl gått ifrån RA:s teoretiska del för att kunna lösa något?  
 
16. Vilka är nackdelarna med modellen?  
 
17. Finns det något som faller utanför KS, och hur har ni i så fall löst det? 
 
18. Har arkivverksamhetens redovisningssätt att beskriva processer påverkat öv-
riga funktioner i organisationen eller används KS helt åtskilt från den övriga orga-
nisationen?  
 
19. Har man från verksamhetshåll kartlagt verksamhetsprocesser i organisationen, 
och i så fall, har ni använt er av detta och samarbetat med dem som har utformat 
det?  
 
20. Om verksamheten har processkartlagts och man förvaltar dessa processer med 
processledare (den som utför) och processägare (chef) eller motsvarande. Finns 
det då någon kommunikation mellan arkivverksamheten och processä-
gare/processledare i syfte att bevaka förändringar i KS?  
 


