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We live in a digital society and as information technologies get integrated to our everyday lives we create more 
information than ever. The evolution of information technologies affects to the archival profession as well as 
what it more, it is said that archivists may be replaced by IT technicians in the future. Digital information is more 
fragile than analogue, which means that it might become inaccurate or inaccessible over time. If archivists do not 
engage in the digital there is a risk that society might lose parts of its collective memory and important pieces of 
evidence. This is the point of my concern. 

Digital archive (e-archive) is a system for long-term preservation and protection of digital information. This 
thesis focuses on archivists/IT archivists who work with e-archive and the aim of this thesis is to study how the 
archivists/IT-archivists profession is changing. This thesis investigates the correlation and causation between e-
archive and the change in professional role of the archivist. The interviews conducted with eight informants 
showed that this change is due to e-archive. The result suggests a correlation between two variables: e-archive 
and the shift in the tasks of the archivist, and e-archive and the change of the archival profession. The traditional 
task has been replaced by new task, technical and strategic ones and the archivist is no longer a Keeper but has 
become an information and system manager. 

The OAIS Reference model was used to analyze mechanisms causing the causal link. The empirical re-
search has shown that it is in fact some of the e-archive functions of the OAIS model that have caused of the 
change in archivists’ tasks and the archival profession. The research has even revealed that organizational con-
trol is also a mechanism causing a causal link between e-archive and the change in the task of the archivist. This 
thesis suggests that archivists should step up, embrace their new role and not let IT professionals replace them 
place.  
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1. Inledning 

Den teknologiska utvecklingen påverkar människors liv på olika sätt. När det gäl-
ler arbetslivet kan utvecklingen vara en faktor till förändring av arbetsuppgifter 
och yrkesroller. I det ”samhälle 2.0” som vi människor lever i nu är nästan allting 
digitalt. Det är enkelt och smidigt att söka information som vi önskar via internet. 
Det tar bara några sekunder för att få fram informationen. Det talas mycket om 
effektivitet, att medborgare på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna ta del av in-
formation. Detta leder till att en stor mängd information skapas och tillgängliggörs 
digitalt. Enligt Mari Runardotter (2007) gör informationsteknologi (IT) det en-
klare för människor att skapa information. Men informationsteknologin utvecklas 
inte med långsiktigt bevarande som syfte, vilket gör att en stor mängd digital in-
formation är mindre åtkomlig och mindre tillgänglig för användare (Runardotter 
2007, s. 24). Detta är en paradox.  

Många myndigheter och organisationer använder olika typer av verksamhets-
system för att skapa och hantera sin ursprungsdigitala information. Men frågan är 
hur mycket de är medvetna om långtidsbevarande av informationen. Ursprungsdi-
gital information är sårbar och kan inte återanvändas över tid om det inte finns 
passande hårdvara och mjukvara som kan läsa av informationsinnehållet (Borg-
lund 2008, s, 16). Man får ofta höra att det är IT-personal som är ansvarig för e-
förvaltning, verksamhetssystem och andra IT-system där information lagras och 
hanteras. Men enligt Runardotter (2007) arbetar IT-personal vanligen inte med 
långsiktigt bevarande och för dem uppstår inte frågan om framtida arkivering, 
långtidsbevarande samt värdering av digital information. IT-personal och arkiva-
rier talar olika språk och för de två professionerna kan samma ord ha olika bety-
delser (Runardotter 2007, s. 27).  Det är därför IT-personal inte har samma per-
spektiv som arkivarier när det gäller långtidsbevarande av information. IT-
personal kanske menar två, fem eller tio år, men för arkivarier handlar det om 
minst 50 eller 100 år. Det här är en utmaning, anser jag. 

När man talar om långtidsbevarande av information menar man ofta e-arkiv, 
något som fortfarande är relativt nytt för de flesta myndigheter och organisationer. 
E-arkiv har sin uppkomst i den teknologiska utvecklingen och syftet är att bevara 
digital information på lång sikt. Men om den som hanterar e-arkivet inte riktigt 
förstår syftet fungerar inte systemet. Under utbildningen har vi diskuterat om en 
myndighet, vars e-arkiv hanteras av IT-personal och där arkivarier inte involveras 
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i arbetet med e-arkivet. En stor mängd information, som digitaliserats från analogt 
material, är i detta e-arkiv inte sökbar. Jag tror att det kan bero på att myndigheten 
inte gjorde tillräckligt bra förstudier och kravställning av metadata innan e-arkivet 
implementerades. Om informationen inte är sökbar är det svårt och resurskrä-
vande att ta fram och utnyttja informationen, den kan till och med försvinna. Uti-
från detta perspektiv finns det behov av både arkivarier/IT-arkivarier och IT-
experter i arbete med e-arkiv.  

I och med att den mesta informationen nu skapas digitalt har det uppstått 
många diskussioner om arkivariernas nya roller och kompetenser på grund av 
hantering av digital information. Jag har hört att i samband med förvaltning av e-
arkiv krävs att arkivarier har nya kompetenser, bland annat kravställarkompetens, 
projektledning, systemutveckling och systemförvaltning. Detta stöds även av re-
sultatet från min pilotstudie inom detta uppsatsarbete (se avsnitt 5 Empirisk 
undersökning). I Sverige finns några studier som undersöker arkivprofessionen, 
yrkesrollens förändring samt e-arkiv. Men det har inte funnit någon forskning om 
hur just e-arkiv är orsaken till den förändrade yrkesrollen. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att studera hur yrkesrollen förändras för arkivarier/IT-
arkivarier som arbetar med e-arkiv där e-arkivet är orsaken till förändringen. Upp-
satsarbetet inleds med en pilotstudie som har visat att det har uppstått ett samband 
mellan förändringen av informantens yrkesroll och e-arkiv (mer detaljer om pilot-
studiens resultat se avsnitt 5.1). Studien kommer att belysa på vilket sätt och hur 
sambandet och orsakssambandet uppstår mellan e-arkiv, förändringen av arbets-
uppgifter och en yrkesroll i förändring. Framförallt kommer studien att belysa 
mekanismer som är orsaken till orsakssambandet. För att kunna analysera dessa 
samband, orsakssamband och mekanismer fokuserar studien på arkivariernas ar-
betsuppgift, roll och profession i relation till e-arkiv, samt dess funktion. Kärn-
punkten för analysen är vad arkivarierna gör, inte vilka arkivarierna är, i förhål-
landet till deras arbete med e-arkiv. Min förhoppning är att denna studie kan vara 
en väckarklocka för arkivarier, så att de är medvetna om förändringen och inte 
förlorar sin position till andra yrken. Dessutom vill jag genom denna studie påvisa 
vikten av samarbete mellan arkivarier/IT-arkivarier och IT-experter i arbete med 
e-arkiv, så att samhällets dokumentation ska vara åtkomlig på lång sikt, samt att 
det inte ska uppstå förlust av digital information på grund av föråldrad hård- och 
mjukvara. 

Nedan är forskningsmodellen som illustrerar de tre komponenterna som jag 
nämnde tidigare, alltså e-arkiv, förändringen av arbetsuppgifter och en yrkesroll i 
förändring. Forskningsmodellen visar symboler (è) och (−) i koppling till kompo-
nenterna. Dessa symboler kommer från Brantes teori (se s. 18). Forskningsmo-
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dellen kommer att utvecklas mer senare i avsnitt 5.2 där det visar hur forsknings-
modellen används i samband med studiens resultat och analys. 

 
 

Forskningsmodell 
e-arkiv (A) 

 
 
 
 
 
                               
Förändringen av arbetsuppgifter (B)    En yrkesroll i förändring (C) 
 

 
Utifrån syftet formuleras studiens frågeställningar enligt följande: 

1. Hur ser arkivariernas arbete med e-arkiv ut? 
2. Hur har arkivariernas arbetsuppgifter och roll förändrats i samband med 

deras arbete med e-arkiv? 
3. På vilket sätt ställer e-arkiv och e-arkivfunktioner krav på arkivariernas 

roll, kunskap och kompetens? 
4. Hur ser övergången mellan det traditionella arbetssättet och arbetssättet 

med e-arkiv ut? 
5. Hur ser samarbetet mellan arkivarierna och IT-experter ut i förhållande till 

deras arbete med e-arkiv? 

1.2 Avgränsning 
Denna studie handlar om arkivarier och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv och 
därför är urvalet av informanter avgränsat till denna yrkesgrupp. Sammanlagt om-
fattar den empiriska studien åtta informanter. Eftersom denna studie genomförs i 
Sverige gäller därför studien enbart i ett svenskt sammanhang.  
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2. Tidigare forskning 

Denna forskningsöversikt består av tre delar. Den första delen, Arkivarieyrket – 
status, roll och profession, behandlar forskning om arkivariens yrkesroll i föränd-
ring i det svenska sammanhanget. Denna del ger en förståelse av hur yrkesrollen 
förändrats över tid. Eftersom e-arkivet är ett nytt arbetsverktyg och är en ny teknik 
för arkivarier för att hantera och bevara digital information, anser jag att det är 
viktigt att ta upp forskning som rör yrkesroll i förändring i samband med en ny 
teknik eller att ett nytt arbetsverktyg anskaffas. Detta tas upp i avsnittet Yrkesför-
ändring i samband med teknikutveckling. Denna del erbjuder kunskap om yrkes-
roll i förändring inom andra yrken än arkivarieyrket. Avsnittet Forskning om e-
arkiv, slutligen, tar upp forskning om e-arkiv som är en av kärnpunkterna i min 
studie. 

2.1 Arkivarieyrket – status, roll och profession 
Teknologin går framåt och nya tekniker införs. Informationstekniken har utveck-
lats och IT-personal börjar komma in i arbete med informationshanteringen. Ru-
nardotter (2007) diskuterar samarbetet mellan IT-personal och arkivarier i sina 
fyra studier i artikeln Information Technology, Archives and Archivists-and Long-
term Digital Preservation (2007). Hon menar att ingen av hennes studier har visat 
på ett funktionellt samarbete mellan arkivarier, registrator och IT-avdelning. 
Dessa professioner har svårt att kommunicera med varandra eftersom de har olika 
förståelser och tolkningar. IT-personal arbetar utifrån sitt perspektiv, där informat-
ionstekniken prioriteras före arkivhandlingar och långsiktig digitalt bevarande står 
inte på agendan. Samtidigt är arkivarier isolerade från processen när IT-lösningar 
planeras eller introduceras. Detta är ett kommunikationsproblem. På grund av 
detta har IT-arkivarier blivit nyckeln till lösningen, eftersom IT-arkivarier har 
kunskap och kompetens inom både arkiv och IT, vilket leder till en ömsesidig 
förståelse. Att få förståelse från ledningen om vikten av att arkivarier medverkar i 
IT-lösningar så tidigt som möjligt är en utmaning för arkivarier. Runardotter dis-
kuterar också om organisations uppfattning kring arkivfrågor. Ofta anses de inte 
som ett viktigt område och därför tas inte arkivfrågor och arkivhantering upp vid 
upphandlingen av IT-system. Brist på integration och samordning av verksam-
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hetssystem kan uppstå om arkivarier inte är inblandade i upphandlingen. Att arki-
varier isoleras från denna process kan vara en effekt av att arkivarier främst anses 
som kunniga inom pappershantering. Detta antagande stöds också av resultaten 
från Runardotters studie. En del av arkivarierna som deltog i studien markerade 
att de skulle kunna arbeta med kravställning av IT-system och inverka på e-arkiv. 
Men Runardotter argumenterar att de flesta arkivarier som hon hade kontakt med 
ansåg att det inte fanns något behov av samarbete eller kommunikation mellan 
dem och andra personalgrupper. Runardotter betonar också att de flesta informat-
ionshanteringssystem (utifrån hennes erfarenhet) inte bygger på bygger på lång-
siktighet och inte lägger vikt vid arkivpraktiken. När det gäller arkivarierollen 
menar Runardotter att arkivarier bör lämna rollen som The keeper eftersom IT har 
tagit över den rollen. I ställer bör arkivarien vara den person som arbetar med till-
gängliggörande av arkiv. Det ska vara lätt för användare att få tillgång till arkivet. 
Dessutom bör arkivarier också arbeta med att upprätthålla intellektuell kontroll 
över tillgången till arkivinformationen (Runardotter 2007, s. 27, 31, 34). 

Runardotter (2011) medverkar också i artikeln The Changing Nature of Ar-
chives: Whose Responsibility?, där forskarna undersöker arkivariernas och organi-
sations ansvar för e-arkiv och digitalt bevarande, utifrån arkivariers berättelser 
och nationella policydokument (Runardotter m.fl. 2011). Studien indikerar att 
ansvaret för strategiskt digitalt bevarande ligger på ledningen. Men det behövs ett 
samarbete mellan arkivarier och IT-personal i det strategiska arbetet. Arkivarier 
har ansvar för det praktiska ansvaret, det vill säga att bygga upp processer som 
relaterar till arkivfrågor, att planera dokumenthantering, att ge service till med-
borgare när de behöver använda handlingar, samt att planera och värdera när och 
vilka handlingar som ska arkiveras. Forskarna diskuterar att digitala teknologiers 
karaktär ställer vissa krav på digitalt bevarande. Många officiella handlingar 
såsom webbsidor har gått förlorade på grund av den speciella karaktären. Arkiva-
rier och IT-personal har olika kompetenser och därför behövs ett samarbete mel-
lan professionerna för att säkerställa det digitala bevarandet. Arkivarier tar ansvar 
för arkivfrågor och arkivhantering av digital information, medan IT-personal tar 
ansvar för tekniska frågor. Men studien visar att det på grund av kommunikat-
ionsproblem nästan inte finns något samarbete mellan de olika professionerna som 
är inblandade i digitalt bevarande. Förutom samarbete mellan personalgrupper 
betonar forskarna också att det behövs ett samarbete mellan arkivmyndigheter och 
andra organisationer såsom bibliotek och museer. Studien visar framför allt att 
arkivarier är motiverade att involvera i systemdesign men att de blir blockerade av 
IT-personal (Runardotter m.fl. 2011, s. 69, 71-72, 74-75).  

I artikeln Archivists – A profession in Transition? undersöker Maria Kallberg 
vad som kan påverka arkivariens yrkesidentitet i samband med utveckling av e-
förvaltning (Kallberg 2012a). Studien granskar införandet av e-förvaltning i nio 
kommuner och hur det påverkar arkivariens yrkesidentitet. Kallberg påpekar att 
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frågan om långtidsbevarande i relation till e-förvaltning inte är högprioriterad, 
eftersom den inte syns i e-förvaltningsstrategier från kommuner som hon under-
sökt. Hon är kritisk mot politikers låga kunskap om problematiken och att utvär-
dering av elektronisk informationsförvaltning och identifiering av förbättringsom-
råden inte genomförs av arkivarier. Enligt henne kan denna problematik leda till 
informationsförlust som i sin tur kan skada transparensen inom den offentliga 
sektorn och därmed även demokratin i samhället. Det politiska systemet och im-
plementering av e-förvaltning i nära samarbete med marknaden har också en stor 
påverkan på arkivariens yrkesstatus. Kallberg betonar vidare att arkivarier fortfa-
rande har en passiv roll och inte har någon större påverkan på utveckling av e-
förvaltningsstrategi. Brist på kompetens och resurser, speciellt kompetens kring 
långtidsbevarande och lagstiftning är orsaken till att arkivarier inte involverar sig i 
strategiskt arbete och inte arbetar proaktivt. Detta minimerar arkivariers självsty-
rande funktion, vilket gör att yrkets status inte är tydlig. När arkivariens yrkessta-
tus inte är tydlig skapar det möjligheter för andra yrken att ta arkivariers plats, 
t.ex. IT-yrket. Kallberg påpekar att arkivarier måste ställa krav och ta tillbaka sin 
position genom att identifiera sig som utövare av tillsyn (Kallberg 2012a, s. 30, 
38-39). 

I en annan artikel Archivist 2.0: redefining the archivist’s profession in the 
digital age undersöker Kallberg (2012b) en koppling mellan arkivariens yrkesroll 
(i både nutid och framtid) och övergången från pappersbaserade handlingar till 
ursprungdigitala handlingar. Studien indikerar att arkivarier verkar ha stor kun-
skap om aktiv medverkan för att ta hand om ursprungdigitala handlingar, samt att 
förstå dessas egenskaper så att handlingarna kan återkallas, representeras och dis-
tribueras. Men hon är kritisk mot informanternas påståenden om brist på kompe-
tenser som anges vara orsaken till att de inte kan arbeta mer strategiskt. Hennes 
studie indikerar att kompetens och kunskap i teknologi bör prioriteras i arkivut-
bildning. Hon menar också att arkiv- och informationshantering anknyter till 
varandra och därför behöver arkiv-och informationsvetenskap förenas till en ut-
bildning. Kallberg betonar att arkivarier har svårt att arbeta individuellt när det 
gäller hantering av ursprungsdigitala handlingar. Orsaken är brist på kompetens 
och förmåga inom IT-området. Bristen leder till ett ineffektivt samarbete med 
andra yrken, därför anser hon att det finns ett behov av arkivarier med speciell 
kompentens och högre utbildning (Kallberg 2012b, s. 110–112).  

När det gäller kvalifikationskrav för arkivarier visar Linda Nezwal de Marés 
och Anders Stenbergs (2014) studie att kunskap kring digitala frågor är väsentlig 
för arkivarier i denna ”digitala tidsålder”. Nezwal de Maré och Stenberg påpekar 
att kunskapen är ett arbetsredskap för arkivarier för att kunna samarbeta med per-
sonal och konsulter inom IT. Studien indikerar också att juridiska kunskaper 
såsom offentlighet, sekretess och upphovsrätt, är betydelsefulla. De tror att arbetet 
med hantering av digitalt material är orsaken till detta. Forskarna kommer fram 
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till att arkivarier behöver ha ett öppet sinne för att kunna anpassa sig till nya tek-
niker och ha gott samarbete med andra yrken (Nezwal de Maré & Stenberg 2014, 
s. 44–45). 

En annan studie som rör arkivariens yrkesroll i förändring är Magnus Nordins 
och Lina Jansdotter Perssons (2015) masteruppsats Är registratorn även arkiva-
rie? En yrkesroll i förändring. Studien kommer fram till att registratorer har en 
operativ roll med ett tydligt ansvar för organisationen. Men deras roll behöver 
förflytta sig till en strategisk roll om problemet med hantering av ursprungsdigi-
tala handlingar ska lösas. Författarna hävdar att relation mellan registratorer och 
arkivvetenskap inte är markant, vilket kan förhindra registratorer att titulera sig 
som även arkivarier. Även om studien visade att det i praktiken var möjligt för 
registratorer att även kalla sig arkivarier ville ingen av studiens informanter titu-
lera sig arkivarie på grund av avsaknad av arkivvetenskaplig utbildning, brist på 
en tydlig relation till arkivarier, samt att informanterna hade en förståelse om 
olikhet mellan records managers och arkivarier. Nordin och Jansdotter Persson 
hävdar också att här har uppstått en jurisdiktionell konflikt på grund av otydlighet 
från arkivarien som anses vara strategisk ansvarig. (Nordin & Jansdotter Persson 
2015, s- 48-49). 

Ida Grönroos (2012) gjorde en undersökning av hur arkivariernas yrkesroll 
förändrades i samband med att verksamhetsbaserad arkivredovisning infördes. 
Hon genomförde undersökningen i form av intervjuer och observationer på sex 
arkivarier och en registrator på fem statliga myndigheter. Hennes studie indike-
rade att arkivariernas roll har övergått från obetydlig till en meningsfull roll, där 
de är en viktig resurs i processkartläggningar och framtagande av klassificerings-
struktur. Framförallt ses arkivarier nu som en resurs som behövs och därför har 
flera myndigheter som tidigare inte hade arkivarier i sina organisationer anställt 
arkivarier på grund av den nya arkivredovisningsformen (Grönroos 2012, s. 61). 

2.2 Yrkesförändring i samband med teknikutveckling 
Utveckling av teknologin påverkar organisationer, företag och anställda på olika 
sätt. Dennys och Fuss (1983) studie visade att teknologisk förändring hade stark 
inverkan på telekomindustrin i Kanada, i form av kapitalanvändning och arbetsbe-
sparing. Den teknologiska förändringen gav negativ effekt för anställda, men för 
högkvalificerade yrken i denna kategori var effekten relativt obetydlig (Denny & 
Fuss 1983, s. 161, 175).  

Inom vårdområdet har en studie undersökt sjuksköterskor som arbetade på 
vårdguiden i England och Kanada. Studien kom fram till att sjuksköterskor på 
Quchecois i Kanada medverkade aktivt i utformningen av verktyg för telenurses. 
Dessutom medverkade de i arbetet med teknologisk utveckling (Collin-Jacques & 
Smith 2005, s. 21). Dessa studier visar att när en arbetsplats inför en ny teknik blir 
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anställda påverkade av den nya tekniken på något sätt. Det kan vara deras roller, 
arbetsuppgifter eller annat. 

I samband med att UK’s National Health Service (NHS) införde en ny tek-
nologi, NHS Direct som använder en mjukvara kallad Clinical Assessment system 
(CAS) för att ge service till medborgare via telefon undersökte Gerard Hanlon 
m.fl. (2005) ömsesidig påverkan mellan vårdpersonalen och den nya tekniken. 
Forskarna skriver om studien i artikeln Knowledge, technology and nursing: The 
case of NHS Direct. Genom den nya tekniken kan vårdpersonalen ta emot samtal 
och ge råd till vårdtagare utan att koppla ärendet vidare till sjuksköterskor om det 
inte rör medicinska ärenden. Information som kommer in via systemet är elektro-
nisk. Forskarna diskuterar att i det traditionella arbetssättet är sjuksköterskors 
kunskap och kompetens den första prioriteringen, samt att råden sker via ett per-
sonligt möte. Men NHS Direct prioriterar inte den medicinska kunskapen, och 
mötet sker via telefon, vilket leder till en konflikt om makt. NHS Direct är en 
kombination av tre olika former av förmågor som består av ett antal elektroniska 
databasers förmåga, sjuksköterskors erfarenhet och kunskap, samt CAS som har 
förmåga att lista fram och göra en bedömning för vårdtagares behov. Forskarnas 
studie indikerade att det uppstod ett samspel mellan sjuksköterskor som var med i 
studien och den nya tekniken. Sjuksköterskorna använde den nya tekniken på 
olika sätt. Dessutom visade studien att sjuksköterskorna kontinuerligt omvärde-
rade sin kunskap från egna erfarenheter likasom systemets expertförmåga (Hanlon 
m.fl 2005, s. 147, 154-158). 

Inom bibliotekarieyrket skriver Andrew J. Nelson och Jennifer Irwin (2013) 
om sin studie i artikeln Defining What We Do – All Over Again: Occupational 
Identity, Technological Change, and the Librarian/Internet-Search Relationship. 
Deras studie undersöker kopplingen mellan yrkesidentitet och teknologisk föränd-
ring, där de analyserar hur bibliotekariens yrkesidentitet formas i relation till in-
ternetsökning och internetsökmotorer. Deras analys utgår från vad bibliotekarier 
gör, inte vilka bibliotekarier är. Forskningen delas in i fyra arenor som sker under 
olika tidsperioder och det är ”master of search”, “master of interpretation”, 
“teachers” och “connectors of people & information”. Den första arenan, ”master 
of search”, kopplades till internetsökningar och internetsökmotorer som t.ex. Ar-
chic. Studien kom fram till att i den första arenan såg bibliotekarier sig själva som 
ett medium. Eftersom sökningarna gav en mängd av resultat (vilket de inte tyckte 
att bra resultatet var bra, eftersom ett enda svar var ett fullständigt resultat i deras 
uppfattning), ansåg bibliotekarierna att det var deras ansvar att organisera och 
identifiera källor, samt att fullgöra sökning och tolka resultatet. I den andra are-
nan, ”master of interpretation”, kopplades till internetsökningar och sökmotorer 
som t.ex. Yahoo. Under denna arena förändrades bibliotekariens yrkesidentitet, 
där de i stället ansåg sig själva vara tolk och föreståndare. Deras roll var att tolka 
resultat och att organisera kategorier och samlingar av källor. Den tredje arenan 
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kopplades till internetsökningar och sökmotorer som t.ex. Google. I denna arena 
identifierades bibliotekarier sig som lärare och mentorer, där de lärde kunder hur 
de skulle söka källor, samt att vara kundernas mentorer. Den sista arenan koppla-
des också till Google, samt andra internetsökningar och internetsökmotorer. I den 
här arenan accepterade bibliotekarier att Google och andra sökmotorer var ett ef-
fektivt verktyg, vilket de inte erkände i de andra tre arenorna. Denna arena foku-
serade på användares perspektiv, inte bibliotekariernas. Bibliotekarier befriade sig 
från att vara expert på sökning av källor och positionerade sig i stället som en för-
bindelse mellan biblioteksanvändare och källor som användarna behövde och ville 
ha. Forskarna påpekar att genom denna studie kan de framförallt visa att teknologi 
kan omforma yrkesidentitet. Därför anser de att det är viktigt att analysera utifrån 
”vad man gör” i stället ”vem man är” (J. Nelson & Irwin 2013, s. 895, 904-905, 
908, 911, 914, 921). 

En annan studie inom biblioteksbranschen Role Reinvention, Structural De-
fense or Resigned Surrender: Institutional Approaches to Technological Change 
and Reference Librarianship, av Tiffany LeMaistre m.fl (2012) visade att tek-
nologi påverkade bibliotekariers kunskap och kompetens. Bibliotekarier på tio 
referensbiblioteketen som var med i undersökningen uppmanades att skaffa ny 
kunskap och kompetens inom teknik. Studien delades upp i tre approacher, där 
teknologisk utveckling var huvudämnet. Den första approachen, role reinvention, 
indikerade att bibliotekarier som var med i denna approach ägnade färre timmar åt 
att stå vid disken och ge service till besökare. I stället utfördes dessa arbetsuppgif-
ter av semiprofessioner och studenter. Bibliotekarierna ägnade sig mest åt off-
desk-aktivitet såsom att förbättra samlingar, teknologiska arbeten, kundträffar, 
m.fl. Forskarna diskuterar att den nya rollen skapar en ny modell för biblioteka-
rieyrket. Den nya modellen består av två betydande förändringar. Den första är att 
bibliotekarier är mer teknologiskt kunniga än tidigare. De ersätter sin traditionella 
förmåga med kommunikationsförmåga, presentationsförmåga, instruktionsför-
måga och hög kunskap inom teknik, dvs. kunskap om datorprogrammering. Den 
andra förändringen är att bibliotekarier lär sina besökare i grupp i stället för en-
skilt om biblioteksteknik. Den andra approachen, structural defense, innebar att 
bibliotekarier har lärt sig att använda nya teknologier. Men deras kunskap och 
förmåga inom teknik förändras mindre än bibliotekarierna som var med i den 
första approachen. Den andra approachen strukturerade biblioteken genom att 
tillhandahålla platser för besökarna där de själva ska kunna checka in i datasyste-
men. Men det fanns personal som kunde hjälpa kunder om de inte klarade det 
själva. Den sista approachen, resigned surrender, indikerade att bibliotekarier som 
var med i denna approach hade den lägsta kompetensen inom teknik. De hängde 
inte med i den teknologiska utvecklingen. Anledningen var att administratörer i 
biblioteken var inkompetenta eller ovilliga att göra några strukturella förändringar 
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så att bibliotekens teknik skulle kunna anpassa sig till den tekniska utvecklingen 
(LeMaistre m.fl. 2012, s. 266-268, 272). 

2.3 Forskning om e-arkiv 
I min forskningmodell står e-arkiv högst upp och för denna studie är e-arkivet den 
kärnfunktion som påverkar både arkivariernas arbetsuppgifter och deras roller. 
Därför är det väsentligt att här skriva om forskning som relaterar till e-arkiv, men 
som jag nämnde tidigare är e-arkiv fortfarande nytt och därför finns inte många 
studier om e-arkiv. Pontus Bäckström (2012) skriver om sin undersökning i sin 
magisteruppsats Vad är ett E-Arkiv? En fallstudie på E-arkiv Stockholm. Under-
sökningen har indikerat att ett e-arkiv i princip är samma som alla andra arkiv, det 
vill säga proceduren. Det som skiljer är materialet som bevaras, enbart digitala 
handlingar. En annan sak som skiljer från andra arkiv är behovet av externa leve-
rantörer. Myndigheter behöver köpa in IT-tjänster vid anskaffning av ett e-arkiv 
och eventuellt vid hantering av e-arkivet. Behovet av externa leverantörer leder 
till ett kommunikationsproblem mellan leverantörer och myndigheter, eftersom 
leverantörer saknar bevarandeperspektiv. För leverantörer gäller bara kommersi-
ella intressen som inriktar sig mot nutid, inte framtiden. Men myndigheter skaffar 
ett e-arkiv för att kunna bevara sina handlingar med ett långtidsperspektiv. Bäck-
ström hävdar att långtidsperspektivet är en tyngdpunkt som myndigheter måste 
tänka på när de kravställer sina e-arkivsystem. Bäckström menar också att arkiv-
teoretiskt sett är e-arkivet samma som ett traditionellt arkiv, där offentlighet, pro-
veniens, bevaring och gallring fortfarande är grundpelare i arkivteorin. När det 
gäller proveniensprincipen, menar Bäckström att den inte blir problematisk i den 
digitala miljön eftersom både OAIS-modellen och hans empiriska material visar 
att i kravspecifikationen beskrivs att det ska vara möjligt att komplettera redan 
arkiverade ärenden utan att skada det ursprungliga ärendet. Bäckströms studie 
visar också att OAIS-modellen fungerar som en strategisk modell för att bygga e-
arkivet. Bäckström hävdar att i Sverige i framtiden kommer förmodligen OAIS-
modellen att vara en standard för uppbyggandet av e-arkiv. För att information 
inte ska gå förlorad på grund av föråldrad hård- och mjukvara behöver myndig-
heter ha en tydlig strategi för migration och konvertering av arkivets material, 
samt uppdatera sig om den tekniska utvecklingen (Bäckström 2012, s. 42-44).  

Annika Sjöberg (2014) har också gjort en studie om e-arkivering, som hon 
skriver i sin masteruppsats E-arkivering hos stadsarkiv. Mellanarkivslösning i sitt 
sammanhang. Hennes studie handlar om Uppsalas stadsarkiv, Linköpings stadsar-
kiv, Stockholms stadsarkiv, samt Eskilstuna-Enköping-Strängnäs e-arkiv (ett e-
arkiv i samarbete mellan dessa kommuner, kallat EES). Undersökningen genom-
fördes i form av fyra studier på verksamheternas e-arkiv, samt intervjuer med ar-
kivarier från verksamheterna. Sjöberg kom fram till att information inte flyttas 
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fysiskt för mellanarkiv i den digitala miljön, utan att det är ägarskapet som byts 
och det sker vid inlämning av informationen. Informationens hållbarhet är bero-
ende av när informationen lyfts över till ett beständigare format. Ju tidigare det 
sker desto större chans har informationen att överleva längre. Sjöbergs studie in-
dikerar också att det viktigaste vid inlämning av information är att det sker på rätt 
sätt, inte när information inlämnas. Sjöberg menar att gemensamma standarder 
och format, där hon nämner OAIS, gynnar konverteringar. Hon menar att det blir 
enklare att konvertera material i framtiden när tekniken har utvecklats mer än i 
dag. Dessutom riskerar sök- och sammanställningsmöjligheter inte att gå förlorade 
vid avveckling av gamla system. Sjöberg påpekar att sökfunktioner i e-arkiv gör 
att det blir snabbare och smidigare att söka handlingar och det är vad som skiljer 
från det traditionella arkivet, där man ägnar mycket tid åt att söka handlingar i 
arkivboxar. En av Sjöbergs informanter påpekade att återanvändning av arkiv-
material i framtiden är huvudfrågan för e-arkivet, inte tillgång till färskt material. 
Sjöberg nämner också vikten av internutbildning, där medarbetarna kan utveckla 
sin kompetens. Det är också väsentligt att verksamheter förstå vikten av arkiv och 
långtidsbevarandeperspektivet. (Sjöberg 2014, s. 56-58).  
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3. Teoretiska utgångpunkter 

Detta avsnitt inleder med professionsteori, som ger en inblick om begrepp och 
teorier som relaterar till professionsforskning. E-arkiv är huvudkomponenten för 
denna undersökning och i detta avsnitt kommer jag även att presenterar definit-
ioner av e-arkiv, e-arkivfunktion med hjälp av OAIS-standard, samt beskriva 
FGS-standard som är en ny standard för långtidsbevarande av digitalt material. 
Teorierna som presenteras här kommer att kopplas vidare till analysen av det em-
piriska materialet, där kärnpunkten är sambandet  och orsakssambandet mellan de 
tre komponenterna i forskningsmodellen samt mekanismer som är orsaken till 
orsakssambandet. 

3.1 Professionsteori 
Ordet profession är något brett. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder pro-
fession bland annat yrkesmässig verksamhet. Inom samhällsvetenskap betecknar 
ordet som en yrkesgrupp, där gruppmedlemmar har vissa gemensamma drag 
(sv.wikipedia>Profession).  

Andrew Deland Abbotts (1988) professionsteori är en av de mest kända. I sin 
bok The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor utveck-
lar Abbott sin teori som fokuserar på tre frågor: 1) hur utvecklingen av profess-
ioner ser ut, 2) hur en profession relaterar till andra professioner, 3) vilka faktorer 
som kan avgöra arbetsuppgifter. Abbotts professionsteori är en förskjutning från 
en individualistisk syn till en systematisk syn av professioner (Abbott 1988, s. 2).  

Enligt Abbott är jurisdiktion ett centralt fenomen av yrkeslivet, där det hand-
lar om kopplingen mellan yrkesmässig verksamhet och arbetsuppgifter. Jurisdikt-
ion kan förstärkas eller försvagas av både interna och externa effekter, som till 
exempel utveckling av nya kunskaper och kompetenser, samt utveckling av orga-
nisation och professionalisering. Jurisdiktion är ett nyckelord till en analys av pro-
fessionell utveckling, där den moderna jurisdiktionen utgår från personliga arbets-
uppgifter (Abbott 1988, s. 20, 111-112, 280). När arbetsuppgift och roll förändras, 
uppstår en professionell utveckling, eftersom den professionella utvecklingen ka-
raktäriseras av den personliga arbetsuppgiften och rollen. En profession har 
mindre förmåga att försvara sig gentemot andra professioner, om länken mellan 
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yrkesmässig verksamhet och arbetsuppgifter försvagas. Däremot om gränsen mel-
lan jurisdiktionen och andra jurisdiktioner är tydligt blir det svårt för andra pro-
fessioner att inkräkta och ta över yrkesrollen. 

Abbott diskuterar också professionellt arbete, där han tar upp objektiva och 
subjektiva egenskaper av problem. Han menar att det finns några problem som är 
så nära varandra, eftersom det ofta är svårt att skilja mellan objektivt och subjek-
tivt. Ett yrke kan ha en gemenskap med andra yrken om yrket har samma objek-
tiva egenskaper av problem. Med sina abstrakta kunskaper kan olika professioner 
konkurrera med varandra genom att minska konkurrenters arbetsuppgifter och 
göra konkurrenters arbetsuppgifter till sina. Abbott skriver om professionella ar-
betsuppgifter, där han menar att utveckling av teknologiska system där datorer 
inräknas, samt utveckling av organisatoriskt system, är några av de objektiva fun-
dament som bygger professionella arbetsuppgifter. Dessa utvecklingstendenser 
kan antingen skapa eller eliminera arbetsuppgifter. Ett yrke kan omvandlas på 
grund av autonom förändring i den objektiva karaktären av professionella arbets-
uppgifter. Det är viktigt att säkerställa den objektiva karaktären av professionens 
huvudarbetsuppgift, eftersom professionen alltid är sårbar i detta sammanhang. 
Abbott skriver dessutom om professions sårbarhet i samband med förändringen av 
subjektiva egenskaper. Han menar att aktiviteter av andra yrken inkräktar på sub-
jektiva egenskaper, vilket gör att professionen är sårbar. Genom att analysera 
mekanismen för själva det professionella arbetet kan kunskapen om subjektiva 
egenskaper av jurisdiktionen uppnås (Abbott 1988, s. 36, 39-40, 111). 

Arbetsområdet för varje profession kan påverkas stark av teknologi och orga-
nisation. Effekt kan vara både positiva och negativa. Men dessa faktorer har hit-
tills gett mer positiva effekter än negativa effekter (Abbott 1988, s. 149). Med 
detta kan innebära att ett arbete och ett yrke kan vara mer hållbart i samband med 
den teknologiska och organisatoriska utvecklingen. Positiva effekter kan stärka 
kopplingen mellan professioner och det kanske kan leda till ett effektivt samarbete 
mellan professionerna. Det gäller bara att vara medveten om hur man positionerar 
sig i sitt arbete och sitt yrke. 

Huvudsakligt redskap för att strukturera den empiriska undersökningen är 
mekanismer. Thomas Brante (2014) presenterar några begrepp och resultat från 
den moderna vetenskapsteorin såsom realismen, mekanismer och strukturer. Han 
hävdar att dessa begrepp leder till en närmare förståelse om professioner och ger 
möjlighet att kunna analysera professioner (Brante 2014, s. 138). Mekanismer är 
ett begrepp som jag bedömer att vara relevant för min undersökning, eftersom det 
handlar om samband och orsakssamband. 

Enligt Brante (2014) bör definitionen av mekanismer inte begränsas. Det me-
nas att mekanismer inte bör definieras till en viss del av verkligheten eller till en 
specifik typ av sociala fenomen, utan mekanismer kan definieras som processer, 
händelser, entiteter eller aktiviteter. Brante definierar mekanismer (allmän definit-
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ion) som ”orsaker till orsak-verkansamband”. Eftersom verkligheten är nivåupp-
delad till horisontell och vertikal och finns det både horisontella och vertikala 
förklaringar om verkligheten. Detta är utgångpunkten för Brantes definition av 
mekanismer (preciserad definition), där mekanismer är ”vertikala orsaker till ho-
risontella (orsaks)samband”. Mekanismer är ett begrepp som används för att 
kunna förstå varför orsaken binder ihop med effekten. Till exempel, genom att 
studera mekanismer mellan längre fängelsestraff (orsak) och en ökad benägenhet 
av att begå flera brott efter frigivningen (effekt), kan kriminologin förklarar varför 
det blir så. Det finns olika former för att beskriva mekanismer mellan olika feno-
men, där Α−Β innebär att det finns ett samband mellan A och B. AèΒ innebär att 
A är orsaken till att B uppstår. Μè(ΑèΒ) innebär att A och B binds samman av 
en mekanism (M) som bildar orsakssambandet (Brante 2014, s. 152-153). Dessa 
former kommer att koppla vidare för att analysera mitt empiriska material i relat-
ion till forskningsmodellen. För att ge en tydlig bild vad mekanismer kan inne-
bära, vill jag här hänvisa till Brantes exempel om längre fängelsestraff och en 
ökad benägenhet av att begå flera brott efter frigivningen. I detta fall kan jag titta 
på olika processer som till exempel straffsystemet, fängelsesystemet, det sociala 
livet utanför fängelset eller någon annan mekanism (process eller händelse). Om 
det visar sig att någon eller några av de här processerna/händelserna är orsaken till 
orsakssambandet, kan jag dra en slutsats att den/de processen/processerna är mek-
anism(er). Ett annat exempel som jag också vill hänvisa här är förkylning. Alla 
vet att virus är orsaken till att människor kan bli förkylda. Men det betyder inte att 
individer som har fått förkylningsvirus in i kroppen, kommer att bli förkylda. Det 
finns vissa mekanismer som gör att förkylningsviruset medför förkylning till 
människor. Dessa mekanismer kan vara till exempel förändringen av temperatu-
rer, att man befinner sig i omgivningen där förkylning kan smittas. 

3.2 E-arkiv och dess funktioner 

3.2.1 Bakgrund 
I Riksarkivets rapport 2008 definieras begreppet ”elektroniskt arkiv (e-arkiv)” 
som ett system med tillhörande dokumentation. Systemet används för arkivering 
av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format. Ett annat begrepp ”Sy-
stem för bevarande (SB)” definieras som ett system med tillhörande dokumentat-
ion. Digital information som överförs till och lagras i SB, är i bevarandeformat. 
SB förvaltar och vårdar elektronisk information så att informationen kan ”återsö-
kas, tillhandahållas, administreras, migreras, dokumenteras, samt överföras till 
nya databärare” (Jarborn & Gäfvert 2008, s. 15).  

Linköpings och Eskilstunas stadsarkiv ses e-arkivet inte enbart som ett system 
som bevarar arkivmaterial, utan det handlar om hela processen (Sjöberg 2014, s. 
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18). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) definierar e-arkiv som ”en funkt-
ion för långtidsbevarande och hantering av digital information” (skl.se>näringsliv, 
arbete, digitalisering>e-arkiv). Stockholms stadsarkiv definierar e-arkiv som ett 
digitalt arkiv, där ”förvaltas avslutade ärenden och avställd information från sta-
dens verksamhet och databassystem” (stadsarkivet.stockholm.se>e-arkiv Stock-
holm>mer om e-arkiv Stockholm). Jag nämnde tidigare i avsnitt 2.3 ”Forskning 
om e-arkiv” att Bäckström definierar e-arkiv som ett system för bevarande av di-
gitalt material. E-arkivet är samma som det traditionella arkivet, men det är digi-
tala handlingar som överförs hit när handlingarna är i slutet av sina livscykler 
(Bäckström 2012, s. 42). I min pilotstudie nämner informanten ordet e-arkiv och 
menade då ett system som är en lösning för hantering och bevaring av digital in-
formation. Kravställning av metadata för e-arkiv är viktig. E-arkiv är en del av e-
förvaltning och är som informations centrala system (mer om pilotstudien avsnitt 
5.1). 

I och med att e-arkiv har olika definitioner som jag nämner ovan, vill jag här 
nämna min definition av e-arkivet. Jag använder ordet e-arkiv på samma sätt som 
Stockholms stadsarkiv och informanten i pilotstudien. Det innebär att min an-
vändning av ordet e-arkiv avses ett system som förvaltar och vårdar digital in-
formation. Informationen som överförs hit är i slutet av sin livscykel, är i beva-
rande format och hamnar antingen i mellanarkiv eller slutarkiv. Mellanarkiv och 
slutarkiv skiljer sig inte vid den fysiska överföringen, utan det är informations-
ägarskapet som avgör om det är ett mellanarkiv eller slutarkiv. 

3.2.2 E-arkivfunktioner med hänvisning till OAIS-modellen  
För att kunna förstå funktioner av e-arkiv, vill jag i detta kapitel använda OAIS-
modellen för att förklara hur ett e-arkiv kan se ut och fungera. I OAIS modellen 
finns tre aktörer som gör att ett e-arkiv fungerar. Aktörerna består av producent 
(Producer), förvaltare (Management) och konsument (Consumer). Själva e-
arkivet enligt OAIS-modellen bestås av sex funktioner: 1) mottagningsfunktionen 
(Ingest) som tar emot digital information från producent; 2) lagringsfunktionen 
(Archival Storage) som lagrar digitala informationen; 3) metadatahanteringsfunkt-
ion (Data Management) som håller igång länken mellan metadata och digital in-
formation; 4) åtkomstfunktion (Access) som tillhandahåller digital information till 
konsument; 5) administrativ funktion (Administration) som har en kontrollerande 
roll och säkerställer att de olika funktionerna fungerar normalt; 6) funktion för 
bevarandeplanering (Preservation Planning) är en teknisk planering av långtids-
bevarande av information (Jarborn & Gäfvert 2008, s. 11).   
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Figur 1. OAIS-modellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) CCSDS 650.0.B-1 
 

Det finns flexibilitet och möjligheter i OAIS-modellen, där den kan tillämpas 
till olika arkivlösningar. Det mest grundläggande flödet i ett e-arkiv, enligt OAIS 
är att e-arkivet tar emot och tillhandahåller digital information genom sitt högsta 
utvecklade verktyg så att informationen är tillgänglig för konsumenten (Johansson 
2009, s. 39). Hanna Johansson (2009) kallar aktören ”Management” för ”ledning”, 
inte ”förvaltare” som det nämns i Riksarkivets rapport 2008. I fortsättningen an-
vänder jag de engelska termerna Producer, Management och Consumer när jag 
talar om de tre aktörerna i OAIS-modellen. Producer, Management och Consumer 
är e-arkivets omgivning och har viktiga roller, för att ett e-arkiv ska kunna exi-
stera. De tre aktörerna är beroende av varandra, där Producer skapar information, 
Consumer har ett behov av att använda informationen och Management skapar 
förutsättningar för strukturerad arkivering. Enligt OAIS är grundkravet på ett e-
arkiv, är att svara på behovet av Consumer. Det är Consumers behov som man i 
första hand ska tänka på när ett e-arkiv byggs. Även när ett e-arkiv ska utvecklas 
och vara i drift, samt vid tilldelningen av resurser, är det Consumers behov som 
ska vara den första prioriteringen (Johansson 2009, s. 40-41). 

Jag nämnde tidigare kortfattad de sex funktionerna i ett e-arkiv, enligt OAIS. 
Nu beskriver jag mer detaljer om funktionerna. Ingest har en relation till Producer 
som lämnar in digital information till e-arkivet. Leverans-/mottagningsrutiner 
(kallas också för ”avställning”) innebär att digital information arkiveras från ett 
system till ett annat system. Information som lämnas in i ett e-arkiv, är i form av 
ett informationspaket (SIP). Alla informationspaket (SIP, Submission Information 
Package = överföringspaket; AIP, Archival Information Package = arkivpaket och 
DIP, Dissemination Information Package = utlämningspaket) består av tre delar 
såsom ”paketinformation”, ”bevarandeinformation” och ”innehållsinformation”. 
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Både paketinformationen och bevarandeinformationen är metadata, men olika 
typer. Paketinformation ger en förståelse för framtida förvaltningen av innehålls-
information. Samtidigt beskrivs och hålls informationspaketet ihop med hjälp av 
paketinformation. Innehållsinformation är själva informationen som ska arkiveras 
och bevaras (Samson 2009, s. 158, 161). Ingest-funktionen motsvarar ”dörren till 
en arkivlokal” som tar emot informationspaket, SIP (Hansen & Löfgren 2005, s. 
92). Det finns vissa krav på leveranser av arkivinformation både i pappers- och 
digital värld. I den digitala världen sker en kvalitetskontroll av informationspaket 
(SIP), där både informationsinnehållet och data som kommer med informations-
paketet, säkerställas på så sätt att det återges på samma som originalet. I Ingest 
funktionen sker också en arbetsprocess där arkivinformationspaket (AIP) skapas 
och sedan överförs till Archival Storage (Hansen & Löfgren 2005, s. 93). 

Archival Storage är arkivets lagringsfunktion, där informationspaket (AIP) tas 
emot från Ingest-funktionen och sedan flyttas över till en lagringsplattform (Han-
sen & Löfgren 2005, s. 93). Typ av archival storage bestäms av mängden av in-
formation som ska lagras samt det totala behovet av mottagning och utlämning av 
digital information. Det finns olika typer av lagringsmedia, men de som anses 
vara aktuella för e-arkiv är hårddiskar, optiska diskar och magnetband. Att lagra 
digital information i ett hållbart format är angelägen för långtidarkivering. Det 
finns olika lagringslösningar, där ”diskbaserad lagring” innebär att information 
lagras i ett hårddiskbaserat filsystem. ”skiktad lagring” är en lagringslösning där 
digitala filer lagras på olika sätt internt, men upplevs som ett enhetligt filsystem. 
Lagringen består av hård- och mjukvara, där mjukvaran väljer vilka filer ska lag-
ras i vilka lagringsmedier. ”distribuerad lagring” uppstår när lagringsfunktionen 
fördelas till olika lagringssätt på olika ställen. Under processen kontrollerar Data 
Management-funktionen var varje arkivobjekt ska hämtas respektive lagras i Ar-
chival Storage (Samson 2009, s. 175-176). 

Data Management samordnar bevarandeinformation för varje enskilt arkivin-
formationspaket (AIP) som lagras i e-arkivet. När nya AIP överförs in i eller leve-
reras ut e-arkivet, uppdateras, modifieras och borttas den befintliga bevarandein-
formationen steg för steg. Data Management-funktionen är support för systemet 
och säkerställer att det finns systemdokumentation för e-arkivet (Hansen & Löf-
gren 2005, s. 93).  Data Management-funktionen ser till att information, index, 
samt arkivförteckning i ett e-arkiv är i ordning. Den möjliggör att enstaka inform-
ationsobjekt i e-arkivet ska kunna återsökas. Metadata i Data Management an-
vänds: 1) för att beskriva både den arkiverade informationen och arkivobjekten; 2) 
för att underrätta återsökning av arkivobjekt genom att identifiera varje enskilt 
arkivobjekt; 3) till Preservation Planning av arkiverad digital information, där är 
det ofta viktigt och relevant att använda den ursprungliga metadatan som finns i 
verksamhetsinformationen vid arkiveringen, till exempel ”datum för arkivering”. 
Metadata i SIP:ar används huvudsakligen som grundmetadata i Data Manage-
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ment- funktionen. Data Management-funktionen har en annan viktig roll, nämli-
gen är att funktionen är grunden till den administration som behövs i ett digitalt 
arkiv (Samson 2009, s. 170-172). Arkivredovisning är en viktig del av Data Ma-
nagement-funktionen, där enligt OAIS, bör arkivredovisningen bestå av; 1) Con-
text Information som beskriver om relation mellan en information till en annan 
information, samt i vilket kontext ”kan informationen sättas i”, 2) Provenance 
Information som beskriver om informations ”ursprung, ägarskap, samt föränd-
ringen historik”, 3) Reference Information handlar om att legitimera information-
en, här gäller även referenskoder, 4) Fixity Information berättar om ”vilka autenti-
ceringsmekamismer som gäller/gällt för information”, här gäller även checksum-
mor och digitala signaturer (Hansen & Löfgren 2005, s. 96-97). 

Access har en relation till Consumer som har ett behov och ett intresse för att 
ta del av information som bevaras i e-arkivet. I vissa fall är Producer också Con-
sumer. I OAIS-modellen är åtkomstfunktionerna generellt sett uppdelade utifrån 
Consumers åtkomstbehov som är ”direktåtkomst” och ”massuttag”. Access-
funktionen är ansvarig för ”åtkomstkontroll” och ”leveranspaketering”. Åtkomst-
kontroll (loggfunktion) säkerställer att obehöriga personer inte ska komma åt in-
formation i e-arkivet. Med Leveranspaketering menas att åtkomstfunktionen tol-
kar AIP till DIP. (Samson 2009, s. 167-170). Access-funktionen består av både 
sökning och distribuering av information och bevarandeinformation (Hansen & 
Löfgren 2005, s. 94-95).   

Administration är en viktig funktion som utför ett arbete så att e-arkivet ska 
vara i drift dagligen. Den säkerställer informationens hållbarhet genom att upp-
rätta migreringsplaner, samt att genomföra planerna. Det är också Administration 
-funktionens roll att specificera funktionella krav kring långtidslagring av digital 
information så att informationen inte ska gå förlorad vid förändring av hård- eller 
mjukvara. Informationssäkerhet är en viktig fråga när det gäller digital informat-
ion och därför behövs det regelverk och riktlinjer gällande informationssäkerhet 
och behörighetssystem. Det är Administration-funktionens roll att skapa regelver-
ken och riktlinjerna samt att se till att både följs av de både interna medarbetare 
och externa tjänsteleverantörer. Administration bedömer tillsammans med Con-
sumer och Producer, när de avtalande filformaten måste bytas på grund av teknisk 
utveckling (Ivarsson 2009, s. 137). Det är Administrations ansvar att övervaka och 
se till att olika delar av e-arkivet fungerar ihop (Hansen & Löfgren 2005, s. 94). 

Preservation Planning. Denna funktion relaterar direkt till Producent och 
Consumer. Funktionen övervakar nya behov från de två aktörerna när det gäller 
SIP (överföring paket) och DIP (utlämning paket). I denna funktion sker en om-
världsbevakning så att nya tekniker ska anpassas till behovet. Preservation Plan-
ning-funktionen och Administration-funktionen utvecklar bevarandestrategier 
tillsammans (Hansen & Löfgren 2005, s. 94). Denna funktions huvudfråga är tids-
perspektivet. Ett IT-system ses som en kortsiktig lösning av IT-personal och där-
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för byggs IT-system med nutidsperspektiv. Men ett IT-system som syftar till lång-
tidsbevarande av digital information till exempel ett e-arkiv, byggs som en lång-
siktig lösning. Detta görs att det kan uppstå en ”kulturkrock” mellan IT-personal 
och arkivarier. Digital information kan inte frikoppla helt och hållet från systemet 
som hanterar informationen, eftersom all lagrad digital information behöver ett 
system för att tolka informationen och sedan presenterar den på dataskärmen. Men 
ett IT-system lever kort tid (kanske 10 år) och det är kostsamt att hålla ett gam-
malt system vid liv (för att kunna läsa information som lagras i det). Att välja 
standardformat för de filer som ska lagras i e-arkiv är ett sätt att frikoppla inform-
ationen från systemet. För att standardformat ska ha stort stöd, bör det användas 
av många olika program (Samson 2009, s. 177-178).  

Det finns två viktiga förvaltningsfunktioner som Data Management-
funktionen måste stödja, nämligen gallring och konvertering. För konvertering 
kommer jag att tala om mer i avsnitt 3.2.3. Funktioner för gallring kopplar direkt 
till arkivariers kompetens och IT-personal ofta begriper inte riktigt hur viktigt det 
är med gallring. Dagens tillväxttakt av digital information är problematisk. Det 
går inte att spara all information och därför behövs det regelverk för vilken in-
formation som ska sparas respektive gallras. Gallring i detta sammanhang gäller 
informationspaket som lagras i e-arkivet (AIP). När vissa arkivobjekt har gallrats, 
ska information om arkivobjekt som finns kvar i denna kategori definieras på ett 
klart och tydligt sätt. Gallring är en viktig funktion inom arkivhantering, därför 
krävs det en strategi för gallring. Det finns en gallringsrutin i e-arkiv, där en gall-
ringsregel beskrivs som en sökfråga efter arkivobjekt i Data Management-
funktionen och sedan görs gallringen som en rutin, där utifrån gallringsregeln söks 
fram urval av arkivobjekt som ska gallras. Nästa steg är genomförandet av gall-
ring, där e-arkivet raderar varje AIP (som har blivit urval) i Archival Storage, 
samt AIP:arnas metadata i Data Management-funktionen. Ibland kan det hända att 
urvalet godkänns innan gallringen genomförs. När gallringen är slutförd skickas 
en gallringsrapport om antalet AIP:ar som har gallrats i form av administrativ in-
formation (Samson 2009, s. 178-180).  

Gallringsutredning är angelägenhet för all arkivering, även vid arkivering av 
digital information. Därför är det viktigt att avgöra om vilken information som ska 
bevaras respektive gallras innan ett arkivprojekt kan gå vidare. Att ta hänsyn till 
Producers kapacitet vid leverering av information in i e-arkiv, är en viktig punkt 
att reda ut tidigt i ett utvecklingsprojekt av e-arkiv. Anledningen är att lagar, reg-
ler eller tekniska begränsningar, begränsar vilken information som kan levereras 
eller inte. Dessutom måste man ta hänsyn till Consumers behov (Johansson 2009, 
s. 43).  

Enligt Johansson (2009), uppstår relationen mellan Producer och e-arkiv i 
fyra faser: 1) Förstudiefas är det första steget, där ett utkast till utformning av SIP 
och leveransavtal tas fram, efter att förstudien är genomförd; 2) Definierings-
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/avtalsfas. Under denna fas uppstår aktiviteter, där utformning av SIP slutförs på 
detaljnivå, samt att leveransavtal med bestämmelse om överföring av information 
till e-arkiv, är fastställt; 3) Överföringsfas är fasen där det sker överföring av in-
formation från Producer till e-arkiv; 4) Valideringsfas är fasen där det uppstår 
kontroll och eventuella uppföljning av information som är levererad (Johansson 
2009, s. 43). 

3.2.3. Metod för långtidsarkivering 
Det finns olika metoder som används för att digital information ska vara hållbar. 
Jag kommer här att ta upp metoder som bedöms att vara relevanta för min studie. I 
förra kapitlet nämnde jag om konvertering som innebär att en AIP ändrar sitt tek-
niska format utan att påverka det logiska informationsinnehållet. AIP:en läs upp 
med det gamla tekniska formatet och sedan konverteras varje arkivobjekt till ett 
annat format (till exempel från Word-filer till PDF-filer). Därefter lagras filerna i 
en ny version av en AIP. IT har en special karaktär där programvara uppdateras 
regelbundet. De gamla tekniska formaten kan inte läsas upp om de inte får stöd 
från stödprogramvaror. Det är därför viktigt att konverteringen görs i takt och i 
samband med den tekniska utvecklingen, samt att göra som en rutin och på 
samma sätt som gallringsrutinen (Samson 2009, s. 180-181). 

Migrering är den vanligaste metoden för långtidsbevarande av digital inform-
ation. Migrering innebär att informationsfiler regelbundet flyttas över till nya 
format i takt med den tekniska utvecklingen (till exempel från Word 2007 till ny-
are). Det är samma metod som ett dokument flyttas från ett dataprogram till ett 
annat dataprogram. Tanken med migrering är att informationsfilerna ska kunna 
läsas av de nya datorprogrammen. När informationsfiler migreras till nya format, 
är det viktigt att dokumentera om informationen i form av både beskrivningar och 
metadata. Beskrivningarna och metadatan är som ett hjälpmedel så att innehållet 
av arkivet ska kunna tolkas i framtiden. Beskrivningarna är till exempel hur in-
formationen har använt och vilka som har använt informationen, samt förklaringar 
om koder och förkortningar. För metadatan är till exempel om arkivets start-
slutdatum (Toller 2009, s. 104). 

 Emulering innebär att man ”härmar” den gamla programvaran och maskinen 
med hjälp av en emuleringsprogramvara. Emuleringsprogramvaran gör att nya 
datorer kan läsa gamla filformat. Detta innebär att informationsfiler kan bevaras i 
sina ursprungliga format, samt att allt som finns i programmet är kvar och ser pre-
cis likadan ut som när informationsfilerna skapades. Denna metod har använt för 
att till exempel rädda gamla operativsystem och datorspel (Toller 2009, s. 103-
104).   
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3.2.4. Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) 
Riksarkivet utfärdar förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som är en 
standard för överföring av digital information mellan olika system såsom verk-
samhetssystem och e-arkiv. FGS:er ”..kan antingen bestå av egna specifikationer 
eller referera till andra självständiga standarder” (Förvaltningsgemensamt specifi-
kationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diarium 2014, s. 1). Standarden är framtagen 
för att underlätta överföringen av digital information mellan olika system. FGS:er 
är informationstypsspecifikationer som beskriver krav på märkning och pakete-
ring av information vid överföringen, det vill säga FGS:er beskriver hur informat-
ion ska paketeras när informationen ska flyttas över till ett annat system eller till 
ett e-arkiv. Vid utveckling, upphandling eller införande av systemlösningar (e-
arkiv, informationssystem, e-tjänster för e-arkiv och e-diarium) kan FGS:er till-
lämpas som underlag. Med hjälp av FGS:er kan digital information sökas och 
utbytas mellan olika informationssystem, både inom organisationen och med 
andra organisationer. (Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS). Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationer 
2015, s. 3-4) 

Figur 2. Tillämpning av FGS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: från Riksarkivet, ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Väg-
ledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationer” 2015, s. 4. 

 
Användningsområde av FGS:er är brett och överföring av digital information 

med hjälpa av FGS:er kan antingen göras till ett mellanarkiv eller ett slutarkiv, 
eller till ett externt e-arkiv såsom tjänsteleverantörs eller arkivmyndighets e-arkiv 
(se figuren nedan). 
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Figur 3. FGS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: från Riksarkivet ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Väg-
ledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationer”. 2015, s. 10.  

 
Syftet med FGS:er är att de ska vara flexibla och kan använda av alla organi-

sationer. Därför innehåller de inte specifika element eller attribut som är specia-
lanpassade till en viss specifik organisation eller tjänsteleverantör. Det finns möj-
ligheter att anpassa befintliga standarder till FGS:erna, men de standarderna måste 
godkännas av FGS-funktionen som består av en funktionsansvarig och ett mindre 
kansli inom Riksarkivet (Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er; Vägledning för 
arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer 2016, s. 3 och 5). 

En FGS för paketstruktur syftar till att ”specificera paketstrukturen för ett di-
gitalt paket och de metadata som krävs för överföring till ett e-arkiv” (Introdukt-
ion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Vägledning och förkla-
ring till de förvaltningsgemensamma specifikationer 2015, s. 15). FGS-
Paketstrukturen består av olika standarder, samt är delad till fyra nivåer enligt 
följande: paketnivå, arkivstrukturnivå, systemstruktursnivå, och objektnivå. 
MEST1 används vid beskrivning av digitala paket. Denna metadatastandard an-
vänds i paketnivån. EAD2 används vid beskrivning av arkivredovisningen. EAC-
CPF3 används vid beskrivning av arkivbildaren. PREMIS4 används vid beskriv-
ning av bland annat bevarande åtgärder för ett digitalt objekt. De här tre metadata-
standarderna används i arkivstruktursnivån. ”Metadata for Images in XML 
Schema (MIX)” används vid beskrivning av den tekniska informationen om en 

                                                
1 ”MEST, Metadata Encoding and Transmission Standard är ett xml-baserat schema för uppmärkning och 
paketering av informationspaket”. Standarden består av både metadata och arkivobjekt och kan användas för 
till exempel textfiler, bilder, ljudfiler (Johansson 2009, s. 55).    
2 ”EAD, Encoded Archival Description är ett xml-baserat schema för arkivbeskrivning” (Johansson 2009, s. 
54). 
3 EAC, Encoded Archival Context är ett xml-baserat schema som till viss del har utvecklats som en tillämp-
ning av ISAAR (CPF), International Standard Archival Description (Johansson 2009, s. 55). 
4 PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) är ett externt xml-schema i anslutning till 
METS (Johansson 2009, s. 55). 
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digital bild. Dublin-Core Metadata Element Set ISO15836:2009 (DC)5 används 
vid beskrivning av ett digitalt eller fysiskt objekt. MODS6 används framförallt av 
bibliotek vid överföring av biblioteksinformation (Introduktion till förvaltnings-
gemensamma specifikationer (FGS); Vägledning och förklaring till de förvalt-
ningsgemensamma specifikationerna 2015, s. 15). 

Figur 4. Nivåer i FGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Riksarkivet, ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:). Vägledning 
och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationer”. 2015, s. 15. 

 

                                                
5 Dublin Core är en metadatastandard som i grunden skapades för att använda för elektroniska material inom 
bibliotek. Sedan utvecklades standarden för att beskriva Web-baserade dokument. Alla Dublin Core element 
är frivilliga och återutsändningsbar (Understanding Metadata, NISO, s. 3). 
6 Metadata Object Description Schema (MODS) är ett xml-baserat schema som kan användas självständigt 
eller kan komplettera med andra metadatastandarder (Understanding Metadata, NISO, s.5). 
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4. Källmaterial och metod 

Detta avsnitt handlar om uppsatsens praktiska tillvägagångsätt, där källmaterialet 
samlas in med hjälp av kvalitativa metoder. Eftersom uppsatsen undersöker sam-
bandet, orsakssamband och mekanismer mellan de tre faktorerna i forskningsmo-
dellen, kan det tyckas att kvantitativa metoder skulle passa till denna studie. Men 
analysen av denna studie kommer att bygga på ett kvalitativt empiriskt material 
för att förstå ett fenomen, det vill säga sambandet och orsakssambandet mellan 
komponenterna i forskningsmodellen, hur och på vilket sätt uppstår sambandet 
och orsakssambandet, samt vilka mekanismer som är orsaken till orsakssamban-
det, inte för att mäta hur förhållanden av dessa faktorer hänger samma (Justesen & 
Mik-Meyer 2012, s. 13). Med annat ord undersöker jag inte hur stakt sambandet 
mellan de tre variablerna är, genom att studera siffror, där positivt och negativt 
samband tolkas. Dessutom kräver denna undersökning en djupare förståelse av 
företeelsen, snarare än att fastställa mängden av materialet och därför väljer jag 
kvalitativa metoder för min studie (Eliasson 2013, s. 27). 

Uppsatsens empiriska undersökning utför först en kvalitativ pilotstudie i form 
av en kvalitativ intervju som beskrivs i avsnitt 4.1. Den empiriska undersökningen 
genomförs i form av kvalitativa intervjuer med arkivarier och IT-arkivarier som 
arbetar med e-arkiv, vilket beskrivs i avsnitt 4.2. Avsnittet avslutas med en dis-
kussion kring kvalitetskriterier av både pilotstudien och den empiriska undersök-
ningen i avsnitt 4.3. 

4.1 Kvalitativ pilotstudie 
Utifrån min kännedom har det inte funnit några undersökningar eller böcker som 
skriver tydligt om arkivariers/IT-arkivariers arbete med e-arkiv. Därför genom-
fördes en pilotstudie före den empiriska undersökningen. Syftet med pilotstudien 
var först och främst att testa min hypotes (det finns samband mellan förändringen 
av arkivariens yrkesroll och e-arkiv). Det var framförallt att testa intervjuguiden 
och intervjufrågorna. Tanken var också att pilotstudien skulle ge mig en bredare 
kunskap om arkivariers/IT-arkivariers arbete med e-arkiv. Pilotstudien genomför-
des i form av en semistrukturerad intervju vilket är en typ av intervju där forskare 
arbetar med en intervjuguide i förväg. Intervjuguiden består av ett tema och en rad 
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huvudfrågor. Orsaken till att jag väljer semistrukturerade intervju som metod är 
framförallt att det finns utrymme för förändring av intervjuguiden i fall intervju-
personer tar upp andra intressanta ämnen och då kan jag ställa nya delfrågor för 
att få tillräckliga svar från intervjupersoner (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 46-
47). Pilotstudien är en genomtänkt metod och är ett viktigt förberedande steg i 
uppsatsarbetet. Förutom att intervjuguiden och frågelistan justerades, samt att 
uppsats teoretiska perspektiv kunde bestämmas, leder också resultatet från pilot-
studien till justering av uppsatsens empiriska frågeställningar, uppsatsens syfte 
och vissa komponenter i forskningmodellen.  

Innan pilottestintervjun genomfördes, hade jag utarbetat en intervjuguide för 
pilotstudien med en preliminär frågelista. Intervjuguiden bestod av 16 frågor och 
sex teman anknöt till forskningsmodellen. Teman innefattade bakgrund, arbets-
uppgifter, samarbete, kvalifikationskrav, modeller och standarder för e-arkiv, samt 
yrkesrolls förändring. Innan den preliminära frågelistan blev klar, tog jag kontakt 
med en av mina informanter om det var möjligt för mig att intervjua denna infor-
mant till pilotstudien. Jag förklarade att jag inte hade så bred kunskap om e-arkiv i 
praktiken, samt ville testa intervjufrågorna. Jag informerade informanten också 
om att resultatet från pilotstudien kunde vara avgörande av en justering av min 
forskning.  

Pilottestintervjun genomfördes i form av en telefonintervju och informanten 
som bestämde formen. Den preliminära frågelistan skickades via e-post tre dagar 
före intervjun. Jag skickade ett meddelande via Facebook messenger till infor-
manten att intervjufrågorna har skickats via e-post och därefter fick jag en bekräf-
telse att dokumentet hade mottagits. Pilottestintervjun varade i en timme och fem-
tio minuter. Före intervjudagen tog jag kontakt med informanten om det var möj-
ligt för mig att spela in intervjun. Jag fick klartecken att spela in intervjun om jag 
skulle radera inspelningen direkt efter att jag blev klar med transkriberingen. Jag 
och informanten kom också överens om att informantens namn och organisation-
ens namn, samt alla namn som nämns under intervjun, skulle vara anonyma både i 
transkriberingen och i uppsatsen. Före intervjudagen testade jag kvaliteten på in-
spelningen. Testet visade sig att kvaliteten var godkänd, det vill säga att jag kunde 
uppfatta vad som sades. När jag intervjuade informanten använde jag två mobilte-
lefoner. Den ena telefonen används för samtalet och den andra telefonen används 
som inspelningsapparat. Under intervjun satte jag högtalare på den telefonen som 
använde för samtalet. Vid transkriberingen insåg jag att kvaliteten av inspelningen 
inte var uppfylld, det vill säga att många meningar inte kunde uppfattas och vissa 
meningar försvann under inspelningen. Även jag antecknade under intervjun 
gjorde det inte att datan blev fullständigt vilket gjorde att informanten måste kor-
rigera och tillägga många delar av transkriberingen skriftligt, så att datan skulle 
vara fullständig och korrekt (Jag skickade transkriberingen för korrigering till 
informanten via e-post). Denna process tog ganska lång tid, samt att man delvis 
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hade glömt vad man hade sagt. Detta problem var en av några anledningar till ett 
beslut om formen av intervjuer för den empiriska undersökningen (beskrivs i av-
snitt 4.2) 

Pilotstudien bygger på en socialkonstruktivistisk syn där kunskap ständigt 
konstrueras i den sociala processen mellan intervjuaren och informanten. Inter-
vjuguiden justeras under intervjuprocessen för att få relevanta och intressanta data 
till analysen (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 36, 54). Med detta menar jag att när 
intervjupersonen nämnde något annat som jag ansåg att vara relevant för min 
undersökning byggde jag vidare på nya frågor kring detta för att få nya kunskaper 
som inte bestämt i intervjuguiden. Under pilottestintervjun läste jag inte intervju-
frågorna, utan att jag tillät intervjupersonen att svara frågor i ordning. Men jag 
styrde intervjun så att jag säkerställde att alla frågor besvarades. Både jag och 
informanten hade intervjufrågorna framför oss under intervjun och på det sättet 
kunde vi vara säkra att alla frågor besvarades. Min roll vara att lyssna, anteckna 
och att tillägga nya frågor som relaterade till nya intressanta ämnen som intervju-
personen tog upp och där jag behövde mer förklaringar och tillräckliga svar.  

4.1.1 Urval av intervjuperson 
Urvalet av intervjuobjekt för pilotstudien utgick från tid för intervju, det vill säga 
vilket intervjuobjekt som hade tid för intervju först. Innan jag bestämde mig att 
genomföra en pilotstudie, hade jag fått kontakt med några informanter för den 
empiriska undersökningen (urval av den riktiga empiriska undersökningen besk-
rivs i avsnitt 4.2.1). Det var en person som var tillgänglig för intervju i början av 
december, som var det första stadiet för uppsatsarbetet. Eftersom pilotstudien 
måste genomföras vid ett tidigt stadium, blev det den personen som blev intervju-
objektet för pilotstudien. Det är en manlig informant som har lång erfarenhet som 
arkivarie. Nu har informanten titeln som IT-arkivarie. 

Jag nämnde tidigare att pilotstudiens syfte var att testa min hypotes, intervju-
guiden, intervjufrågor, samt att ge min en bredare kunskap om fenomenet. Ef-
tersom informanten har samma bakgrund som andra informanterna, samt arbetar 
med e-arkiv anser jag att resultatet borde bli det samma även om jag väljer att 
intervjua en annan informant. Dessutom är pilotstudiens resultat inte en del av 
studiens resultat. Slutsatsen från pilotstudien kommer att analyseras i relation till 
varför och på vilket sätt jag bestämmer valet av teorier, samt justeringen, inte för 
att svara uppsatsens frågeställningar. Det är därför frågan om representativitet 
borde vara irrelevant i det här sammanhanget. 
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4.2 Intervjuer 
För den empiriska undersökningen har jag valt kvalitativa intervjuer som metod. 
Intervjuerna genomfördes också i form av semistrukturerade intervjuer med arki-
varier och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv. Intervjuerna utgick från social-
konstruktivistiskt perspektiv som menar att människan är en del av den sociala 
kontexten. Människans handlingar anpassas alltid till den sociala kontexten, där 
hon befinner sig. Om hon befinner sig i ett nytt socialt sammanhang, anpassar hon 
sina handlingar till det nya sociala sammanhanget. Människans handlingar är inte 
bestämt i förhand, utan den sociala kontexten som bestämmer hennes handlingar. 
Med detta innebär att jag inte ställer frågor med fasta svarskategorier som jag re-
dan bestämt i förhand och att intervjupersoner sedan få välja svar utifrån svarka-
tegorierna, utan att jag ställer öppna frågor och låter intervjupersoner bestämma 
sina svar, det vill säga deras handlingar i den kontexten där de befinner sig. Dessa 
intervjuer ska anpassas till intervjusituationen, där jag återkommer till intervjuper-
soner med nya delfrågor inom de nya ämnen som intervjupersoner tar upp. Jag 
begär även kompletteringar från intervjupersoner, när jag anser att jag behöver 
mer detaljer eller tydligare svar (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 56). Detta sätt 
ger mig möjlighet att komma närmare fenomenet och jag kan få nya kunskaper 
genom nya aspekter utanför den kunskapen som jag redan har haft.  

Varför väljer jag kvalitativa intervjuer? Förutom anledningen som jag nämnde 
i pilotstudien, kan jag framförallt med kvalitativa intervjuer välja utsträckningen 
av komplettering med mer öppna frågor, samt kan anpassa mina frågor efter situ-
ationen. Framför allt blir verken jag eller intervjupersonerna helt bunden vid ett 
helt standardiserat frågeformulär. Genom metoden kan jag få en breddare förstå-
else med nya aspekter om fenomenet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). 
Detta innebär att jag justerar intervjuguiden efter situationen, där jag ställer mer 
öppna frågor om jag anser att intervjupersoner tar upp viktiga och relevanta ämne 
för min studie, även om dessa ämnen inte relaterar till ämnen i intervjuguiden. 
Men om jag anser att svaren är tillräckligt relevanta och tydliga och det inte upp-
står nya intressanta ämne för min studie, begär jag inga kompletteringar. Dessu-
tom tillåter jag intervjupersoner att beskriva andra saker som de anser är viktiga 
för mig och för studiens resultat. Att ge utrymme för intervjupersoner på det sättet 
leder till en breddare förståelse med nya aspekter på fenomenet. 

På grund av kvalitet av pilotstudiens inspelning, samt att de flesta informanter 
föredrog intervjuer per e-post, valde jag att genomföra den empiriska undersök-
ningen huvudsakligt elektroniskt. Nästan alla intervjuer genomfördes per e-post, 
förutom en informant som föredrog intervju vid ett fysiskt möte på informantens 
arbetsplats. Sammanfattningsvis beslutades intervjuformerna dels utifrån kvali-
teten av pilottestintervjun, dels utifrån informanternas önskningar. För den fysiska 
intervjun använde jag samma mobiltelefon som använde vid inspelningen för pi-
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lotstudien. Men denna gång visade sig att ljudet var klart och tydligt, inga några 
meningar som inte kunde uppfattas eller försvunnit.  

Att genomföra intervjuer elektroniskt, har fördelar. Elektroniska intervjuer ger 
ett fullständigt empiriskt material, eftersom alla detaljer finns med jämför med 
anteckningar i fall intervjupersoner inte vill att samtalen ska spelas in. Elektro-
niska intervjuer är bättre än intervjuer där samtalet spelas in, eftersom det är 
tidskrävande för transkribering (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 48). Dessa förde-
lar gynnade min empiriska undersökning. Att genomföra intervjuer elektroniskt, 
kan också vara tidsbesparande för intervjupersoner, samt att de kan känner sig 
mer bekväma med tider och platser genom att de själva bestämmer när och var de 
ska svara på frågorna.  

Nackdelar med elektroniska intervjuer är att det kan hända att meddelande 
inte mottagits på grund av fel e-postadress eller att meddelandet fastnar på grund 
av spamkontroll. Dessutom kan det ta så långt tid tills intervjupersoner svarar på 
frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Denna problematik kan dis-
kuteras även när det gäller min studie. För att problem inte skulle uppstå tog jag 
kontakt med informanterna i god tid om deras e-postadress, samt informerade om 
när intervjufrågor skulle skickas. Tanken med detta var att informanterna skulle 
kunna bevaka e-post från mig. För att säkra att intervjufrågorna mottagits av in-
formanterna, skickar jag antingen ett mejl till eller ett meddelande via Facebook 
Messenger för att få en bekräftelse om mottagning. Med detta kan jag hävda att 
problemet med bortfall inte uppstod för min studie. När det gäller problem med 
tid, skrev jag i dokumentet att jag behövde få svar inom två veckor. Jag fick de 
flesta svar inom tidperioden. Några informanter tog mer än tre veckor på sig och 
en informant tog det mer än en månad tills jag fick deras svar. Men förseningen 
påverkade inte min studie, eftersom jag planerade extra tid för insamling av datan 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39).  

För att genomföra internetbaserade intervjuer behöver intervjuare planera sina 
frågor samt en intervjuguide. Det är på samma sätt som för andra former av inter-
vjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Innan intervjuerna genomför-
des, hade jag omarbetat intervjuguiden och intervjufrågor, där jag utgick från pi-
lotstudiens resultat. Intervjuguiden består av sexton frågor och teman omfattas av 
bakgrund, e-arkiv och arbetsuppgifter, e-arkiv och en yrkesrollens förändring, 
samarbete med IT-personal, samt arbete i relation till standarder. Även om nästan 
alla intervjuer genomfördes per e-post kunde jag justera intervjuguiden och ställa 
mer öppna frågor efteråt. Mitt tillvägagångsätt var att när jag fått svar från inter-
vjupersoner gick jag igenom deras svar och sedan återkom jag med nya öppna 
frågor där jag behövde ha kompletteringar.  



 33 

4.2.1 Urval av intervjuobjekt 
Vilken individ eller vilka grupper av människor som ska intervjua, väljs utifrån 
forskningsfråga (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). I denna studie hand-
lar forskningsfrågan om arkivarieyrkesroll i förändring i relation till e-arkiv, där-
för är det enbart arkivarier och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv som är rele-
vanta för min studie. Det finns tvåstegsurval för att kunna välja ut specifika inter-
vjupersoner. Det första steget är att välja vilka organisationer som är relevanta och 
sedan välja vem som ska intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). 
Men detta sätt underlättar inte för mig att spåra de specifika intervjupersonerna, 
det vill säga arkivarier och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv. Det finns några 
myndigheter och organisationer som har ett e-arkiv, men det sköts av enbart IT-
experter och därför anser jag att det skulle vara ett tidskrävande arbetssätt som 
inte heller kunna garantera att jag hittat rätt personer, om jag skickar e-
postmeddelande till myndigheter och organisationer som har ett e-arkiv. Däremot 
anser jag att sociala medier kan vara en bra kanal som kan ge ett gott resultat, där 
jag kan nå målgruppen direkt, samt att få intervjupersoner från olika delar av lan-
det. Det finns en facebookgrupp (social media) som heter Arkivarier i Sverige. 
Via denna kanal fick jag studiens intervjuobjekt både till pilotstudien och till den 
empiriska undersökningen. Men det finns också ett antal intervjuobjekt till den 
empiriska undersökningen som jag fick genom annan kanal (det beskrivs lite 
längre fram i detta avsnitt). 

Jag lade upp ett inlägg i facebookgruppen. Det var ungefär 870 medlemmar 
när mitt inlägg var upplagt i gruppen.7 I inlägget skrev jag att jag sökte arkivarier 
och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv till min masteruppsats. Inlägget lades 
upp i facebookgruppen ungefär två veckor under uppsatsens första stadium. Ge-
nom denna kanal fick jag sex informanter som är både arkivarier och IT-
arkivarier, är både män och kvinnor från olika delar av Sverige (en informant till 
pilotstudien). Dessa personer arbetar på arkivinstitutioner, kommunarkiv, stadsar-
kiv och förvaltningsmyndigheter. Jag fick ytterligare två intervjupersoner genom 
rekommendation från facebookgruppens medlemmar. Ytterligare en informant 
spårade jag genom mina kontakter. Totalt blir åtta informanter för denna empi-
riska undersökning (informanten för pilotstudien är inte med i den empiriska 
undersökningen). Informanterna består av tre kvinnliga och fem manliga infor-
manter och de flesta har arkivarier och IT-arkivarie titel förutom en som har 
Documentcontroller titel. 

                                                
7 Dessa siffror är en uppskattning eftersom jag inte skrev upp det riktiga antalet av medlemmar 
under den tiden där mitt inlägg fanns på gruppen. Antalet räknades den 3 mars 2016 och det var 
ungefär 4 månader efter inlägget togs bort. Därför räknade jag bort medlemmar som var upplagda 
på gruppen mindre än 5 månader (968 medlemmar den 3 mars och drar av 98 personer). Framför-
allt kan det uppstå en avvikelse vid uppräkningen.  
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När det gäller representativitet skiljer kvalitativa studier från kvantitativa stu-
dier. För kvalitativa studier, handlar representativitet inte om statistiska korrekta 
urval, utan det handlar om studiernas trovärdighet och möjligheter att dra all-
männa slutsatser på andra sätt. Det sista nämnda innebär att det bör bli samma 
resultat oavsett vilka personer som intervjuas. Men personerna ska tillhöra mål-
gruppen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Jag kommer att diskutera om 
trovärdigheten i avsnitt 4.3. Däremot diskuterar jag här om möjligheter att genera-
liseras forskningens resultat på andra sätt.  

Innan intervjuerna genomfördes, hade jag inte bestämt hur många informanter 
skulle intervjua, utan jag intervjuade de åtta informanterna först. Men när jag gick 
igenom svaren från sju av åtta intervjupersonerna i samband med att bestämma 
om jag skulle behöva några kompletteringar, insåg jag att samma svarsmönster 
återkom i ett flertal intervjuer. Detta innebär att jag har uppnått en mättnad, som 
forskare och studenter talar om när de diskuterar om representativitet i kvalitativa 
intervjuer. När en undersökning uppnår en mättnad innebär det att representativi-
tet är uppfylld (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Att jag har uppnått en 
mättnad, innebär att om jag intervjuar flera än åtta personer, kommer jag förmod-
ligen få samma svarsmönster och därför blev det bara åtta informanter för denna 
studie. När det gäller representativitet vill jag framförallt påpeka här att min 
undersökning presenterar en särskild grupp av arkivarier, inte hela populationen 
av arkivarier. Det är välkänt inom arkivariesyrket att det inte finns många arkiva-
rier och IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv. Dessutom är studiens informanter 
är både män och kvinnor, från olika delar av Sverige, inte enbart från Uppsala och 
Stockholm där jag bor. Framförallt arbetar informanterna från olika typer av orga-
nisationer och har olika långa erfarenheter. Med detta bedömer jag därför repre-
sentativitet också har uppnåtts från denna aspekt. 

4.3 Kvalitetskriterier 
Ett kvalitetskriterium som använder för denna studie är vad som kallas transpa-
rens- eller genomskinlighetskriteriet. Detta kvalitetskriterium har en bred giltig-
het, samt är oberoende av vilket perspektiv jag använder i studien. För att läsare 
ska kunna bedöma undersökningens logiska sammanhang och konsistens, det vill 
säga för att läsare kan ge en kvalitetsbedömning om studiens giltighet, beskriver 
jag tydlig mina val av metoder och teorier, samt vidare beskriver jag kopplingen 
mellan studiens teorier, metoder och problemformuleringen. Detta är ett sätt som 
kan ge lärare en förståelse om hur varje del av studiens delar hänger samman lo-
giskt samt hur metoder och teorier används på ett likartat sätt (Justesen & Mik-
Meyer 2012, s. 32-33). Studiens giltighet handlar därför om en tydlig beskrivning 
om mitt val av metoder, teorier och hur dessa hänger ihop med problemformule-
ringen. I inledningen av avsnitt teoretiska utgångpunkter beskriver jag varför jag 
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har valt att använda teorierna för min studie och i avsnittet källmaterial och me-
tod, beskriver jag varför jag väljer kvalitativa intervjuer som metod, hur jag går 
till vägen för att skaffa intervjuobjekt, samt varför jag väljer två datainsamlings-
metoder, det vill säga per e-post och vid ett fysiskt möte för den riktiga empiriska 
undersökningen, och varför jag väljer att genomföra en pilotstudie.  

Trovärdighet är ett annat kvalitetskriterium som brukar tas upp i forsknings-
sammanhanget. För att en undersökning ska uppfylla kraven på trovärdighet ska 
den vara systematisk, noggrann och formalistisk gjord. Dessutom ska forskaren 
kunna visa sina läsare en väl strukturerad forskningsprocess och ett ordentligt och 
genomtänkt arbete. (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 91). Min undersökning har en forsk-
ningsmodell som visar en tydlig bild för läsare om vad jag undersöker och vilken 
den röda tråden är. Forskningsmodellen fungerar också som en guide för mig så 
att jag inte tappar den röda tråden. Det finns en genomtänkt process, där pilotstu-
dien genomfördes innan allt var bestämt. Pilotstudiens resultat blev som jag hade 
tänkt, det vill säga gav mig en breddare kunskap om arkivariernas arbete i prakti-
ken i relation till e-arkiv, så att jag kunde arbeta vidare med min studie. Dessutom 
leder pilotstudiens resultat till justeringen av visa område i min studie, intervju-
guiden, intervjufrågorna, samt att studiens teorier kan bestämmas. Att antalet av 
informanter för den empiriska undersökningen bestämdes efter jag uppnått en 
mättnad, är också ett tecken på en genomtänk process. Sammanfattningsvis ge-
nomförs hela forskningsprocessen på ett systematiskt sätt utifrån denna aspekt 
bedömer jag att studien uppfyller kraven på trovärdighet.    
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5. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med resultat och analys av pilotstudien som ger en överblick 
om dess resultat, samt hur resultatet relaterar till förändringen av uppsatsarbetet. 
Därefter följer resultat och analys av den empiriska undersökningen (intervjuer) 
som delas upp genom att forskningsmodellen följs och frågeställningarna gruppe-
ras i tre olika grupper. Analysen av den empiriska undersökningen kopplas också 
till de teoretiska perspektiven som berörts i kapitel. 

5.1 Pilotstudie 
Det var som jag nämnde tidigare i avsnittet 4.1 att pilotstudien var ett viktigt steg 
för uppsatsarbetet där jag testade min hypotes (se s. 28), intervjuguiden, intervju-
frågorna, samt att ge mig en bredare kunskap om fenomenet. Flera delar i uppsat-
sen justerades efter pilotstudiens resultat. Pilotstudiens informant (informant 1) 
har nuvarande titeln som IT-arkivarie. Informanten började arbeta som arkivarie 
där arbetsuppgifter omfattade av traditionella arbetsuppgifter. Informanten arbe-
tade med att kravställa ett e-arkiv tidigare. Men e-arkivet har nu lagts ner. Nu ar-
betar informanten med att kravställa ett nytt e-arkiv som är ett nationellt e-arkiv 
för många myndigheter. Nu har informanten en strategisk roll. Här finns ett sam-
band mellan e-arkiv och förändring av informantens yrkesroll. Därför hade jag 
velat undersöka vidare om sambandet, samt orsakssambandet mellan de tre kom-
ponenterna i forskningsmodellen, i ställe att undersöka enbart samband mellan 
dessa komponenter. Detta var utgångpunkten till att forskningsmodellen ändrades, 
där ligger nu e-arkiv högst upp istället för en yrkesroll i förändring. När forsk-
ningsmodellen ändrades, justerades också huvudpunkten av uppsatsen. Nu är det 
e-arkiv som är kärnan av uppsatsarbetet i stället för yrkesrolls i förändring. 
Tyngdpunkten ligger i stället på e-arkiv (ett system) hur det påverkar arkivarier-
nas arbetsuppgifter och yrkesroll. Detta var också anledningen till justeringen av 
frågeställningar och en del av frågor i intervjuguiden. 

Informanten hävdar att arkivariesprofessionen kan förstärka om arkivarier har 
en strategisk roll. Arkivarier behöver ompositionera sig, att vara informationsstra-
teg istället för den gamla arkivarien som sitter och bevakar arkiv i källaren. Att 
vara informationsstrateg menar informanten att arkivarier är den som kontrollerar 
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informations innehåll. Arkivarier värderar information i gallringssystemet och 
bestämmer hur informationen ska hanteras. Här pekar min analys på övergången 
från den traditionella arkivarien till den moderna arkivarien. Därför har jag velat 
utvecklar vidare. Detta var utgångpunkten till justeringen av frågeställningar, samt 
att Brantes professionsteori om mekanismer har blivit huvudteorin i stället att vara 
en generell teori i första tanken. För att kunna analysera mekanismer, valde jag att 
ta med OAIS-modellen som teori i min studie (från början var jag osäker om jag 
skulle ha OAIS-modellen med som teori). 

Resultatet från pilotstudien har också visat att e-arkiv är ett system som för-
valtar och vårdar digital information. Det är samma som ett vanligt arkiv. Men e-
arkiv kräver standardformat både för bevarande och återsökning av information. 
E-arkiv skiljer från e-förvaltning, där e-förvaltning är helheten av informations-
förvaltning. Men e-arkiv är informations centrala system. Informanten betonar att 
kravställning av metadata är en viktig faktor för återkomst av information i e-
arkivet. I och med att informanten arbetar med krävställning av metadata för e-
arkiv, valde jag att omformulera vissa intervjufrågor för den empiriska undersök-
ningen. 

Informanten talade om oron kring arkivarieprofessionen. Det menades att ar-
kivarier dessutom behöver ha kunskap inom dokument- och ärendestyrning för att 
förstärka sin position och att informationsarkitekter inte kan ta över arkivariesyr-
ket. Detta är utgångpunkten till förändringen av vissa frågor i intervjuguiden, där 
frågor om hot och samarbete med IT-personal har tillagts. 

5.2 Empirisk undersökning (Intervjuer) 
Min ambition med detta uppsatsarbete är att utreda sambandet och orsakssamban-
det mellan e-arkiv och yrkesrollens i förändring, samt att belysa vilka mekanismer 
som är orsaken till att e-arkiv (orsak) medför yrkesrollens i förändring (effekt). 
Det var som jag nämnt tidigare i avsnitt 1.1 ”Syfte och frågeställningar” att hu-
vudpunkten för denna studie är vad arkivariernas gör, inte vilka de är, samt att 
analysera arkivariernas arbetsuppgifter, roll och position i relation till e-arkiv. 
Detta är utgångpunkten till att resultatet och analysen av den empiriska undersök-
ningen delas upp i tre avsnitt (5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3). 

I denna empiriska undersökning deltog åtta informanter och alla är arkivarier 
med olika titlar. Fem informanter har titeln arkivarie. Två informanter har titeln 
IT-arkivarie, där den ena informanten har bakgrund i IT och den andra vill fortfa-
rande kallas för arkivarie. En informant har nuvarande titeln Documentcontroller.  
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Forskningsmodell 
e-arkiv (A) 

 
 
 
 
 
                               
Förändringen av arbetsuppgifter (B)      En yrkesroll i förändring (C) 

 

5.2.1 Orsakssamband mellan e-arkiv (A, orsak) och Förändringen av 
arbetsuppgifter (B, effekt), samt mekanismer (M) som är orsaken till 
orsakssambandet, Μè(ΑèB) 
För att få svar, samt att kunna analysera orsakssambandet och mekanismer, kopp-
las detta kapitel ihop med studiens frågeställningar:  

• Hur ser arkivariernas arbete med e-arkiv ut? (fråga 1) 
• Hur har arkivariernas arbetsuppgifter förändrats i samband med deras ar-

bete med e-arkiv? (fråga 2) 
Informanterna har olika erfarenheter av arbete med e-arkiv. Där fem infor-

manter arbetar med och mot e-arkiv som är i drift (enbart en informant som arbe-
tar mot e-arkiv)8. En informant har deltagit i några projekt med e-arkiv, samt 
Riksarkivets projekt för att utveckla förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS:er), men organisationen som informanten arbetar hos har inte e-arkiv som är 
i drift (informant 2). En informant arbetar med utredning av införande av ett e-
arkiv för sin organisation (informant 4). Den sista informanten arbetar med ett e-
arkiv som inte uppfattas som e-arkiv, eftersom e-arkivet saknar implementerande 
strategier kring avställning, gallring och leverans och därmed ses mer som ”en 
förvaringsplats eller databas för diarieförda handlingar” (informant 9). E-arkiven 
som är i drift har funktioner av både mellanarkiv och slutarkiv. 

Frågorna under teman ”e-arkiv och arbetsuppgifter”, samt en fråga under te-
man ”bakgrund” i intervjuguiden, gav svar att alla informanterna förutom en in-
formanten29 som hade bakgrund inom ”nätverksteknik och documentmanage-
ment”, började sitt arbete med traditionella arbetsuppgifter, det vill säga att arbeta 
med analoga arkivmaterial, där ordnings- och förteckningsarbete, utlämnade av 

                                                
8 Informanter nummer 3, 5-8, där informant nummer 6 som arbetar mot ett av de e-arkiven som är i drift. 
Informanterna som arbetar med e-arkiv, menas att deras organisationer är e-arkiv ägare/förvaltare. Att arbeta 
mot e-arkiv menas att organisationen har Producers roll och levererar information till e-arkivet. 
9 Denna informant kom från IT-sidan, där informanten har en teknik (IT) utbildning. Anledningen att infor-
manten ändrade sitt yrke, då informanten insåg att dokumentshanteringsarbete inte gäller om IT eller digitali-
sering, utan det handlar om information och hur informationen ska hanteras på ett hållbart sätt. 
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handlingar, forskaservice, upprättade av dokumentshanteringsplaner, samt tillsyn 
är några exempel. I samband med arbete med e-arkiv har nästa alla informanter-
nas arbetsuppgifter förändrat, hel eller delvis, förutom informanten som arbetar 
med e-arkiv som inte uppfattas som ett e-arkiv.  

För de fem informanterna som arbetar med och mot e-arkiv som är i drift, be-
står deras arbete och arbetsuppgifter relaterat till tekniska frågor. En informant 
(informant 3) uppger att arbetsuppgifter har ändrat och de nuvarande arbetsupp-
gifterna handlar mer om systemtekniska frågor, till exempel hur e-arkivet ska ut-
vecklas och anpassas till kundernas behov, villkor och önskemål. Dessa system-
tekniska frågor saknar många gånger punkter rörande traditionella arkivfrågor till 
exempel om bevarande och gallring av digital information och i stället handlar 
frågorna mest om systemförvaltningsfrågor, vilket gör att informanten valde att 
lämna sitt uppdrag i förvaltningsledningen för e-arkivet. Informantens nuvarande 
arbetsuppgifter består av bland annat att ta fram e-arkivgemensamt utbildning- 
och informationsmaterial, samt vara ansvarig för att e-arkivets webbportal är upp-
daterad och att den innehåller korrekt information. Informantens arbetsuppgifter 
består även av att delta i utvecklingsprojekt av e-arkivet, testa nya versioner av 
tekniken tillsammans med IT-experter och andra arkivarier, samt att leda och styra 
mottagandet av inleveranser till e-arkivet. Informantens arbetsuppgifter relaterar 
mest till systemförvaltning  

En annan informant av de fem informanterna uppger också att arbetsuppgifter 
har förändrats ganska mycket. Informantens nuvarande arbetsuppgifter relaterar 
till styrning och projektledning av organisationens e-arkiv. Under sina år på den 
nuvarande arbetsplatsen arbetar informanten ”alltmer med e-arkivet och mindre 
med tillsyn” (informant 5) och de senaste två åren har informanten ansvar för or-
ganisationens e-arkivprocess. Arbetsuppgifter består av att ha överblick över ar-
kivobjektstrukturer, lämpliga metadata, redovisningsstrukturer, samt PuL och sek-
retesslagen, där det gäller för information som ska överföras och bevaras i e-
arkivet. Tillsammans med andra arkivarier och tekniker i anslutningsprojekten 
som informanten har ansvar för, diskuterar och kontrollerar informanten belägen-
het av pågående projekt. Informantens arbetsuppgifter ingår även att kommuni-
cera om anslutningsplanen, samt resurssätta anslutningsprojekten. Informanten 
uppger också att i och med att informanten har fått en ytterligare tjänst (inom 
samma organisation), ingår arbetsuppgifter också rörande förtecknande och till-
gängliggörande av digitalt material, samt digitalisering (informant 5).  

Informanten som arbetar mot ett av e-arkiven, uppger att sina arbetsuppgifter 
generellt har förändrats. Informanten är representant från sin förvaltning och arbe-
tar där med leverans av information till e-arkivet. Organisationen som informan-
ten arbetar med har Producer roll i OAIS-modellen. Informantens arbetsuppgifter 
består av att delta i anslutningsprojekt som innebär att värdera och redovisa in-
formation som ska levereras till e-arkivet, i form av metadatamallar. Metadata-
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mallarna ska ligga till grund för den allmänna kravspecifikationen för varje leve-
ransprojekt (informant 6). 

En annan informant av de fem informanterna uppger att sina arbetsuppgifter 
också har förändrat. Sedan 6 år tillbaka har denna informant inte alls arbetat med 
företackande av pappersarkiv.  Informantens arbetsuppgifter är dels att medverka i 
samband med leveransprojekt, där hanterar informanten arkivobjekt som ska be-
varas respektive gallras. Arbetsuppgifter som relaterar med leveransprojekt kan 
innehålla även att delta i upphandlingar av nya verksamhetssystem, samt att arbeta 
med informationskartläggning för verksamhetssystemen. Arbete med kravställ-
ning och bevarandesplattform är en del av informationskartläggningen. Det är 
också informantens uppgift att delta i olika ledningsgrupper och projektgrupper 
för att ta fram krav och riktlinjer rörande hantering av digital information, sedan 
informationen skapas. Informanten arbetar även med rådgivning och utbildning 
om informationshantering och processkartläggning. Att få ut informationen från e-
arkivet, är inte informantens arbetsuppgift (informant 7).  

Den sista informanten i denna grupp uppger också att arbetsuppgifterna har 
förändrats. Just nu arbetar informanten med e-arkiv och därför arbetar informat-
ionen inte med arbetsuppgifter som relaterar till analoga material, inget ordning- 
och förteckningsarbete.  Informantens nuvarande arbetsuppgifter omfattas av att 
svara, samt ta redan på svar om till exempel vad deras e-arkiv är och hur e-arkivet 
fungerar. Arbetsuppgifterna består också av att skriva dokument och rapporter om 
vad och vilka system inom sin organisation som har arkiverats i e-arkivet. Dessu-
tom skriver informanten gallringsbeslut av gamla källsystem efter att information 
har flyttat över till e-arkivet. Det är också informantens arbetsuppgift att tillsam-
mans med IT-experter fatta beslut om på vilket sätt information ska flyttas över 
till e-arkivet där informationen återges på samma sätt som källsystemet. Infor-
manten arbetar också med att samordna och inventera inom organisationen, allt 
rörande e-arkivet till exempel om vilka system finns och vilka system som vill 
levereras information till e-arkivet. Det är också informantens uppgift att med-
verka i verifieringsprocessen, där det bekräftas att informationen återges korrekt 
på samma sätt som i ursprungssystemet. I verifieringsprocessen är informantens 
ansvar att välja vilken information som måste flyttas över till e-arkivet utöver in-
formationsinnehållet eftersom digital information består av mer information än 
informationsinnehållet. Informationen som informanten nämner i detta fall, är till 
exempel information om hur systemet är byggt, hur och vem skapas informations-
innehållet. Denna information berättar om sammanhang och historia i relation till 
informationsinnehållet. Enligt informanten är denna information också viktig för 
framtida forskning, inte bara själva informationsinnehållet. Det är också informat-
ionens arbetsuppgift att delta i gruppmöte som består av arkivarier, IT-experter 
och verksamheten, samt att vid möten ta upp frågorna som informanten har fått in 
(informant 8).  
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Av de två informanterna som arbetar med e-arkiv som inte är i drift, där den 
ena informanten har deltagit i några e-arkivprojekt och den andra arbetar nu med 
utredning av införande av ett e-arkiv för sin organisation. Den förstnämnda infor-
manten har aldrig arbetat med traditionella arkiv, eftersom informanten har bak-
grund från IT-sidan och därför är det omöjligt för mig att analysera kring föränd-
ringen av informantens arbetsuppgifter i arkivsammanhanget (informant 2). Den 
sistnämnda informantens arbetsuppgifter har förändrats delvis, men överlag består 
informantens arbetsuppgifter fortfarande av de traditionella arbetsuppgifterna till 
exempel ordning- och förteckningsarbete, utlämnade av handlingar, rådgivnings 
och tillsyn. De nya arbetsuppgifterna i relation till utredning av införande av e-
arkivet, är att delta i olika möten för diskussion om e-arkivssamarbete samt att 
utreda och komplettera sina dokument rörande införande av e-arkivet (informant 
4). 

För informanten som arbetar med e-arkiv, enligt informanten inte uppfattas 
som e-arkiv uppstår inte förändringen av arbetsuppgifter. Informantens arbets-
uppgifter består av att kartlägga och strukturera upp arkivfunktioner, samt att 
skapa och implementera bevarande- och gallringsstrategier gällande digital in-
formation, samt arbetsuppgifter rörande avställning och leverans av digital in-
formation. Dessa arbetsuppgifter är de samma som när informanten arbetade med 
pappersarkiv. Det som informanten anser har förändrat, är arbete med filformat 
och medier, det vill säga från pappersmaterial till digitalt material (informant 9). 

Sammanfattningsvis; i samband med arbete med e-arkiv uppstår att en del av 
informanterna inte har arbetsuppgifter som relaterar till traditionella arkivariens 
arbetsuppgifter, en del av informanterna har en viss traditionell arbetsuppgift kvar 
på grund av paralleller roller och att arbeta mot (inte med) e-arkiv. En informant 
har fått ytterligare arbetsuppgifter och för en informant har arbetsuppgifter inte 
förändrat. Detta är ett tecknen av ett orsakssamband där e-arkiven är orsaken och 
förändringen av informanternas arbetsuppgifter är effekten. Graden av effekten 
beror på informanternas arbete med e-arkiv, det vill säga om de arbetar med eller 
mot e-arkiv som är i drift, med utredning av införande av e-arkiv eller med e-arkiv 
som inte är ett egentligt e-arkiv. Detta kan skriva enligt följande: e-
arkivèförändringen av informanternas arbetsuppgifter eller AèB, där A är orsa-
ken och B är effekten. Det är e-arkiven som är orsaken till att informanternas ar-
betsuppgifter hel eller delvis har förändrats (se forskningsmodellen).  

Utifrån vad som jag nämnde ovan analyserar jag vidare om vilken eller vilka 
mekamism(er) som är orsak till orsakssambandet. Jag resonerar mekanisam(er) 
utifrån relation mellan informanternas nya arbetsuppgifter och e-
arkivfunktionerna i OAIS-modellen (hela processerna). Min analys pekar på att de 
fem informanternas arbetsuppgifter relaterar till Ingest-funktionen och Preserva-
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tion Planning-funktionen i OAIS-modellen10. De här arbetsuppgifterna består av 
att utveckla e-arkiv i motsvarande av kunders behov, att ha kontroll över motta-
gandet av inleverans, samt medverka i processen gällande leverans och överföring 
av informationspaket (SIP). Arbetsuppgifterna består även av att övervaka vilka 
verksamhetssystem som finns och vilka av de verksamhetssystemen som ska leve-
rera information till e-arkivet. Därmed drar jag slutsatsen att Ingest-funktionen 
och Preservation Planing-funktionen är mekanismer som är orsaken till att e-
arkiv medför förändringen av informanternas arbetsuppgifter. Detta fall kan skriva 
enligt följande; Ingest-funktionen och Preservation Planning-funktionenè(e-
arkivèförändringen av arbetsuppgifter) eller Mè(AèB), där M är orsaken till 
orsakssambandet, där A är orsaken och B är effekten. M är alltså Ingest- och 
Preservation Planning-funktionerna. B är förändringen av arbetsuppgifter, vilken 
orsakas av A, det vill säga e-arkivet. E-arkivet menas ett system som förvaltar och 
vårdar digital information (läs om betydelsen för e-arkiv för denna studie s. 19). 

 I den fortsätta analysen ägnar jag mig åt svaren från de informanterna som 
uppger att en del av sina arbetsuppgifter är att skriva regelverk och riktlinjer rö-
rande bevarande och gallring av information, samt att medverka i utvecklingspro-
jekt av e-arkiv och testa nya versioner av tekniken. Arbetsuppgifterna omfattas 
även av att ha kontroll över situationen rörande pågående projekt i relation till e-
arkiv. Denna punkt kopplar jag vidare till Administration-funktionen i OAIS-
modellen och därmed drar jag slutsatsen att Administration-funktionen också är en 
av de mekanismer som är orsaken till att e-arkiv medför förändringen av infor-
manternas arbetsuppgifter. Det kan skrivas enligt följande: Administration-
funktionenè(e-arkivèförändringen av arbetsuppgifter) eller Mè(AèB), där M är 
orsaken till orsakssambandet, där e-arkiv medför förändringen av arbetsuppgifter. 
M är Administration-funktionen. B är förändringen av arbetsuppgifter, vilken or-
sakas av A, det vill säga e-arkivet. E-arkivet menas ett system som används för att 
förvalta och vårda digital information. 

Jag tolkar informanternas svar vidare och utifrån svaren framgår att några av 
informanternas arbetsuppgifter relaterar till Data Management-funktionen. Ar-
betsuppgifterna består av att uppdatera och säkerställa att webbportalens innehåll 
är korrekt, samt att ha ansvar för den generella processen för e-arkivet. Arbets-
uppgifterna omfattas också av arbete med informationskartläggning där ingår 
kravställning och bevarandeplattform. Min tolkning påpekar att Data Manage-
ment-funktionen också är en av de mekanismer som binder ihop orsaken (A, e-
arkiv) och effekten (B, förändringen av informanternas arbetsuppgifter). Med 
detta innebär att Data Management-funktionen är orsaken till att e-arkiv medför 
förändring av informanternas arbetsuppgifter. Det kan skriva enligt följande: Data 

                                                
10 Fyra informanter har arbetsuppgifter som relaterar till både funktionerna. En informant har arbetsuppgifter 
som relaterar till enbart Ingest-funktionen. 
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Management-funktionenè(e-arkivèförändringen av informanternas arbetsuppgif-
ter), Mè(AèB). M är Data Management-funktionen. B är förändringen av ar-
betsuppgifter, vilken orsakas av A, det vill säga e-arkivet. E-arkivet menas ett 
system som förvaltar och vårdar digital information. 

I svaren finns ett udda svar från den informanten som arbetar med ett e-arkiv 
som inte är ett egentligt e-arkiv. Utifrån detta svar pekar min analys på att det 
finns andra mekanismer förutom e-arkivfunktionerna. Enligt informanten är e-
arkivet inte ett e-arkiv och det är ett exempel på ett e-arkiv som ”stressas in utan 
förberedelse eller kompetens”. Organisationen saknar bevarandestrategi, samt är 
bristande på arkivkompetens (informant 9). Detta tolkar jag att den organisato-
riska ledningen inte riktig förstår vad ett egentligt e-arkiv innebär. Därför byggts 
ett vanligt diarieföringssystem och kallas det för e-arkiv. Det är därför detta e-
arkiv inte medför förändringen av informantens arbetsuppgifter, vilket är en para-
dox i jämförelse med de andra informanterna. Det har inte uppstått något svar från 
de andra informanterna som visar tecken på att samma problem också har uppstått 
i dessa organisationer. Därför pekar min analys på att organisatorisk styrning är en 
annan typ av mekanismer som är också relevans i detta sammanhang. Därför be-
dömer jag att den organisatoriska styrningen är orsaken till att e-arkiv medför för-
ändringen av arbetsuppgifter. Detta kan skriva enligt följande: organisatorisk styr-
ningè(e-arkivèförändringen av arbetsuppgifter). Mè(AèB), där organisatorisk 
styrning är orsaken till orsakssambandet. M är organisatorisk styrning. B är för-
ändringen av arbetsuppgifter, vilken orsakas av A, det vill säga e-arkiv som är ett 
system som används för att förvalta och vårda digital information. 

 

5.2.2 Orsakssamband mellan e-arkiv (A, orsak) och en yrkesroll i för-
ändring (C, effekt), samt mekanismer (M) som är orsaken till orsaks-
sambandet, Μè(ΑèC) 
Detta kapitel kopplas ihop med studiens frågeställningar: 

• Hur har arkivariernas roll förändrat i samband med deras arbete med e-
arkiv? (fråga 2). 

• På vilket sätt ställer e-arkiv och e-arkivfunktioner krav på arkivariernas 
roll, kunskap och kompetens? (fråga 3). 

För att få svar på frågeställningarna, samt att reda ut orsakssambandet och 
mekanismer tar jag hjälp av frågorna under teman ”e-arkiv och en yrkesroll i för-
ändring”, samt en fråga under teman ”bakgrund” i intervjuguiden. Informanternas 
svar har visat att flera av de informanterna har andra roller än arkivariesrollen i 
samband med deras arbete med e-arkiv. De rollerna som jag kan tolka utifrån in-
formantens svar är Record Manager, Den centrala specialisten gällande arkiv 
inom e-arkivorganisation, Länken mellan organisation och e-arkivorganisation, 
Utredare, Projektledare, Processägare, samt rollen som arbetar med förebyg-
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gande av verksamhetssystem som uppfyller bevarandekraven och att vara med-
verkan i leveransprojekten. En annan roll som också nämns är att sprida budskap-
et om informations värde och angelägenheten av en hållbar informationshantering.  

Först ämnar min analys åt informanten, vars sin roll också är Länken mellan 
organisation och e-arkivorganisation. I normalt fall är informanten arkivarie, men 
i samband med arbete med e-arkivet är informanten också Länken mellan organi-
sation och e-arkivorganisation. Sammanfattningsvis är informanten arkivarie för 
sin organisation och Länken mellan organisation och e-arkivorganisation för e-
arkivorganisationen. Denna informant arbetar med ett av de e-arkiven som är i 
drift. För denna informant har yrkesrollen förändrat från att vara en arkivarie som 
tar emot papperhandlingar till en arkivarie som måste arbeta ett steg längre. Det 
innebär att det inte är informanten som tar emot handlingar, utan systemet som 
genomförs denna uppgift. Men informanten är inblandad i inleveransprocessen 
där ingår även verifieringsprocesser. Som Länken mellan organisation och e-
arkivorganisation ska informanten vara med i verifieringsprocesserna i en test-
miljö innan informationen som har överfört till e-arkivet ska vara öppen för Con-
sumer. I verifieringsprocesser arbetar informanten tillsammans med IT-experter 
och personal från verksamheten som skapar informationen. Detta är ett tecken av 
förändringen av informantens roll, eftersom det traditionella sättet arbetar arkiva-
rier ensam. Arkivarier tar emot papperhandlingar och sedan ordnar och förtecknar 
handlingarna utan något samarbete med andra professioner. I och med att inleve-
ransprocessen inkopplar till Inger- funktionen, tolkar jag att informanten behöver 
kunskap om informationspaket (SIP), om vad ett SIP innebär och hur det ska 
överföras till e-arkivet. Dessutom pekar min analys på att informanten behöver 
kunskap om filformat för arkivering av arkivobjekt. I Ingest-funktionen skapas 
arkivinformationspaket (AIP) innan det överförts till Archival Storage. Här kräver 
speciella standarder för filformat som ska följa e-arkivets och Riksarkivets krav. 

Denna informant beskriver ett exempel om sin roll som Länken mellan orga-
nisation och e-arkivorganisation. När det har bestämts att information från ett 
verksamhetssystem ska levereras till e-arkivet antingen hela eller delar av verk-
samhetssystemet, då startar en projektgrupp. Projektgruppen består av alla kompe-
tenser, där inkluderar arkivariekompetens. I sin roll som Länken mellan organisat-
ion och e-arkivorganisation har informanten ansvar för organisationen för allt 
som rör arkivering av arkivobjekt i förhållande till e-arkivet. Informanten arbetar 
ihop med IT-experten inom organisationen. Som Länken mellan organisation och 
e-arkivorganisation fungerar informanten som en länk mellan organisationen och 
e-arkivorganisationen. Arkivarierollen har förändrat, arkivarien är inte den gamla 
arkivarien som sitter i källaren och isolerar sig. Det är viktigt att göra sig synlig 
och påminner verksamheten ”att du finns” (informant 8), menar informanten. När 
det gäller kunskap och kompetens poängterar informanten att rollen som Länken 
mellan organisation och e-arkivorganisation kräver kommunikationsförmåga, 
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samt förmåga att arbeta i grupp. Denna informant har bakgrund som etnolog och 
kompletterade med arkivvetenskap. Kunskap om arbete med e-arkiv har infor-
manten fått från både utbildningen i arkivvetenskap och arbetslivet där kompeten-
sen från arbetslivet bygger på arbetsuppgifter. Enligt informanten kommer alla 
arkivarier troligtvis att arbeta med arkivering av elektroniskt material eftersom 
samhället skapas handlingar digitalt. Denna informant påpekar också att storlek av 
organisation kan vara en avgörande för arkivariesrollen, samt vilka kompetenser 
och kunskaper som behövs för att kunna arbeta med e-arkiv. Om man sitter i en 
lite organisation och måste arbeta med all, kan det krävas kunskap och kompetens 
inom IT så att arkivarien ska kunna sköta organisationens e-arkiv, till och med att 
kunna bygga upp databaser. Där emot om man sitter i en stor organisation som 
består av många kompentenser, då behöver arkivarien att kunna bara en del av IT 
för att kommunicera med IT-experter, menar informanten (informant 8). Den här 
delen pekar min analys också på förändringen av yrkesrollen på grund av arbete 
med e-arkiv. 

Att utreda och göra ett gallringsbeslut av arkivobjekt, ingår även i informan-
tens roll. Detta arbete måste informanten tänka ett steg längre, där datasamman-
ställning och sökmöjlighet som gynnar framtida forskningar är prioriterade. Enligt 
informanten handlar det inte om att radera en fil eller sådan, när det gäller gallring 
av digital information. En databas innehåller mer utöver själva informationsinne-
hållet. Här finns framförallt sammanställning om informationen. För papperhand-
lingar finns det inte sådan typ av sammanställning. När papperhandlingar gallras 
bort, då är det informationsinnehållet som förstördas. Däremot tas också bort möj-
ligheten till datasammanställning vid gallring av digital information. Där finns en 
risk med tanken på att denna organisation syftar på framtida forskningar. Här ana-
lyserar jag att det har uppstått en yrkesroll i förändring där Administration-
funktionen ställer krav på informantens kunskap och kompentens kring databaser. 

Nästa av analysen ägnas åt informanten som har rollen som Den centrala spe-
cialisten gällande arkiv inom e-arkivorganisation. Denna informant uppger att 
yrkesrollen upplevs som annorlunda än den traditionella arkivarierollen. Den nya 
rollen relaterar mer till teknikfrågor än arkivfrågor. Informanten poängterar också 
att arkivarieprofessionen är under förändring och att arkivarien medverkar mer i 
verksamheternas informationshantering redan när handlingar skapas och sedan 
kontinuerlig inblandar i hela processen tills handlingarna hamnar i arkivet, det vill 
säga i slutet av livscykel. På det sättet står arkivarien i en ny roll som säkerställer 
informationen, inte den gamla arkivarien som bara tar emot avställda arkivhand-
lingar. Informanten tror att arkivering av information till e-arkivet kommer att 
vara mer standardiserad och automatiserad. Standarder såsom FGS.er kommer att 
underlätta arkiveringsprocessen, vilket gör att det blir mindre arbete med leverans 
av arkivobjekt till e-arkivet. Denna informant läste 10 högskolepoäng i systemve-
tenskap, förutom den traditionella utbildningen inom arkiv, det vill säga historia, 
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kulturgeografi, arkivvetenskap mm. Enligt informanten är IT-kompetens inom 
tekniken och systemförvaltning angelägenhet för arbete med e-arkivet (informant 
3). I informantens fall pekar min analys på att informantens yrkesroll har föränd-
rat helt och hållet. Jag hänvisar även till informantens svar i avsnitt 5.2.1, där en-
ligt informanten uppstår en stor del av arbetsuppgifter i relation till teknik och 
systemförvaltning. Det finns en lite del av arbetsuppgifterna som relaterar till be-
varande och gallring. Att informanten också har läst systemvetenskap, tolkar jag 
att behovet av kunskapen har uppstått i samband med arbete med e-arkivet. Rollen 
som Den centrala specialisten gällande arkiv inom e-arkivorganisation relaterar 
mest till teknik och systemförvaltning, vilket tolkar jag att denna roll relaterar till 
alla e-arkivfunktionerna. På grund av detta analyserar jag att alla e-
arkivfunktionerna ställer krav på informantens nya yrkesroll och kompetens. Yr-
kesrollen och kompetensen relaterar mest till hantering av information i stället att 
bara bevara och tillgängliggöra information. Därför behövde informanten skaffas 
kunskap inom IT. I och med att informanten nämner om FGS:er, pekar min analys 
också på att kunskapen om FGS:erna kommer att behövas. FGS:er är en standard 
som används vid överföring av information till olika system. Denna standard rela-
terar direkt till Ingest-funktionen. Utifrån min analys ser jag att i detta fall ställer 
Ingest-funktionen krav på informantens kunskap och kompetens om FGS:erna. 

En annan informant som uppger att ha rollen som ”spindeln i nätet” (infor-
mant 4), där det sker bland annat arbete med IT och utredningar. Informanten ar-
betar med införande av ett e-arkiv, där utreder informanten om kravspecifikation, 
systemkartläggningar, samt processen kring överföring av information från verk-
samhetssystem till e-arkiv. I utredningsarbetet samarbetar informanten med IT-
personal (informant 4). Denna roll tolkar jag som en Utredare. I det här fallet ser 
jag att det har uppstått en viss del förändring av yrkesrollen. Denna informant 
uppger också att arkivarien har nu en proaktiv roll som medverkar redan när in-
formation skapas, samt har gått från att vara historiker till att vara informations-
förvaltare och arbetar med IT. Denna informant har kunskap från sin masterut-
bildning i arkivvetenskap. Men på grund av det nya uppdraget, behöver informan-
ten skaffar ytterligare kunskap och kompetens inom IT på egen hand. Detta är min 
tolkning. I samband med den nya rollen analyserar jag att informanten har fått en 
viss kunskap och kompetens rörande IT och e-arkiv. Det är e-arkiv som är orsaken 
till informantens behov av kunskapen inom IT och e-arkiv. 

En annan informant (informant 7) har en ytterligare roll i relation till arbete 
med e-arkiv. Rollen är i form av konsult som ger råd om bevarande av digital in-
formation till organisationens medlemmar när de ska upphandla sina verksam-
hetssystem. I denna roll har också informanten ansvar för att bedöma om vilken 
information som ska flyttas från verksamhetssystemen och vilken information 
som ska sparas i e-arkivet. Informanten uppger att arkivprofessionen har uppdelas 
till två olika typer av arkivarier. Den ena typen arbetar arkivarier med enbart pap-
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perhandlingar och den andra, där e-arkiv och digital information ställer krav på, 
riktar sin roll åt informationsförvaltning. Detta tolkar jag att det finns två grupper 
av arkivarier, där den ena gruppen har fortfarande The keeper rollen, som bara tar 
emot avställda handlingar. Däremot är arkivarier som arbetar med e-arkiv och 
hantering av digital information mer som informationsförvaltare som säkerställer 
informationen hela dess livscykel. Denna informant har grundutbildning inom det 
humanistiska området. I samband med sitt arbete med e-arkiv läste informanten 
kring dessa frågor på egen hand och därefter genom internutbildning. Detta fall 
analyserar jag att e-arkivet ställer krav på informanten, där kunskap och kompe-
tens inom IT och e-arkiv behövde skaffas. I och med att informantens roll som 
konsult relaterar till leverans av information till e-arkivet, pekar min analys på att 
Ingest-funktionen är orsaken till orsakssambandet, det vill säga e-arkivet är orsa-
ken till förändringen av informantens yrkesroll, där informanten behöver ha de 
nya kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta med e-arkiv. 

Den informanten som också har bland annat roller som Projektledare och 
Processägare uppger att informantens yrkesroll har skilt sig delvis på grund av 
arbete med e-arkiv. Informanten arbetar nu ”närmare tekniker och tekniken” (in-
formant 5). Informanten är även kontaktperson i e-arkivfrågor, samt är ansvarig 
för e-arkivets budget. I och med att informanten arbetar med e-arkivet och är med 
att styra informationshanteringen, står informanten också i rollen som rådgivare 
om e-arkivets krav när vissa systemförvaltningar ska upphandla nya system. In-
formanten har en arkivutbildning, samt en utbildning för systemvetenskap för 
arkivarie. Man behöver lära sig om tekniken för att kunna samarbeta med IT-
personalen, påpekar informanten (informant 5). Detta fall ger ett klart tecken att i 
stort sätt har informantens yrkesroll förändrat. Eftersom informantens nya roller 
relaterar till IT och tekniken, finns det behov av kunskap och kompentens inom 
systemvetenskap för informanten. Denna informant beskriver om organisationens 
e-arkivprocess som utvecklats från OAIS-modellen. E-arkivprocessen består av 5 
olika delprocesser. Jag tolkar att informantens nya roller relaterar till alla de fem 
delprocesserna, eftersom informanten är Projektledare och Processägare. Roller-
na ställer krav på informanten att kunna hela e-arkivprocessen och att ha kunskap 
och kompetens inom IT. I jämförelse av de fem delprocesserna till alla e-
arkivfunktionerna i OAIS-modellen pekar min analys på att alla e-
arkivfunktionerna är orsaken till att e-arkivet (systemet) medför en yrkesroll i för-
ändring för denna informant. 

För den informant som tidigare arbetade med IT, innan informanten började 
arbeta som IT-arkivarie, kan jag naturligtvis inte analysera hur informantens roll 
har förändrat. Men i ett av sina svar uppger informanten att det har uppstått en 
förändring av yrkesrollen där arkivarier är mer som documentcontroller eller rec-
ords manager, vilket jag tolkar att nu riktar arkivariesrollen sig åt att vara inform-
ationsförvaltare än att vara arkivarie (informant 2). 
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Informanterna som jag nämner ovan är majoriteten av min empiriska under-
sökning och för fem av de, har yrkesrollen hel eller delvis förändrat. Minoriteten 
av den empiriska undersökningen består av två informanter (informanter 6 och 9), 
vilkas yrkesroll inte har förändrat. När jag resonerar närmare varför de här infor-
manternas roller inte har förändrat, pekar min analys på samma inriktning som jag 
nämnde tidigare, nämligen om graden av informanternas arbete med e-arkiv. Den 
ena informanten arbetar med e-arkiv som inte är ett egentligt e-arkiv och den 
andra informanten arbetar mot ett av de e-arkiven som är i drift. Mitt resonemang 
gällande den sistnämnda informanten pekar på att informantens arbete inte har 
direkt relation till e-arkivet, även informanten arbetar med att leverera digital in-
formation till e-arkivet. Anledningen är att organisationen som informanten arbe-
tar med har Producer rollen, inte e-arkivets förvaltare/ägare. Därför har informan-
tens roll inte förändrats. 

Sammanfattningsvis tyder svaren från flesta av de åtta informanterna på att 
arkivariesprofessionen är under förändring. Nya roller har uppstått. Nya kompe-
tenser och kunskaper såsom kunskaper inom IT, kommunikationsförmåga, samt 
förmåga att arbeta i grupp är angelägna. Det behövs kunskap inom IT baserade på 
arbetslivet och arbetsuppgifter med e-arkiv, samt från utbildning. Framförallt har 
det uppstått ett nytt arbetssätt för informanterna, där arbetar informanterna nu med 
IT-experter, vilket de inte gjorde tidigare. Utifrån min analys ser jag att det finns 
orsakssamband där e-arkiv (system) är orsaken och förändringen av yrkesrollen är 
effekten. Det är e-arkivet som medför förändringen av informanternas yrkesroll. 
Det kan skrivas enligt följande: e-arkivèen yrkesroll i förändring eller AèC, där 
A (e-arkiv; orsak) medför C (förändringen av yrkesrollen; effekt).  

Vidare analyserar jag om mekanismer som är orsaken till orsakssambandet. 
Det är som jag nämnde tidigare i detta avsnitt att majoriteten av informanterna har 
sina roller i relation till e-arkivfunktionerna, special Ingest-funktionen. Därför 
pekar min analys på att Ingest-funktionen är den viktigaste mekanismen som är 
orsaken till orsakssambandet. Sedan är Administration-funktionen och resten av e-
arkivfunktionerna. Detta sammanfattar jag att Ingest-funktionenè(e-arkivèen 
yrkesroll i förändring), samt andra e-arkivfunktionernaè(e-arkivèen yrkesroll i 
förändring), där Mè(AèC). M menas Ingest- och andra e-arkivfunktionerna. C är 
förändringen av informanternas yrkesroll, vilken orsakas av A. A är e-arkiv som 
menas ett system för förvaltning och hantering av digital information (se betydel-
sen för e-arkiv för denna studie s. 19). 

När det gäller åsikter kring kunskap och kompetens som arkivarier behöver 
skaffa för att arbeta med e-arkiv, uppger flesta av de åtta informanterna att arkiva-
rier behöver ha både arkivarie- och IT-kompetens för att kunna arbeta med e-
arkiv. En av de här informanterna menar att IT-kompetens består av färdigheter 
rörande själva tekniken och systemförvaltning. Några av informanterna uppger att 
kunskapen kring lagstiftningar fortfarande är viktig. Jag tolkar den sistnämnda 
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åsikten att i och med att information är tillgänglig digitalt, kan det hända att obe-
höriga personer kan komma åt sekretessbelagda handlingar. Därför är det mer 
ansträngt för arkivarier som arbetar med e-arkiv så att sekretessbelagda handlingar 
ska säkerställas och att inte hämna i fel händer. Det är inte samma som papper-
handlingar som bara finns i arkivdepån och därför finns det en liten risk att sekre-
tessbelagda handlingar hämnar i fel hand. 

Vidare granskar jag informanternas svar om OAIS-modellen för att kunna 
svara mer på frågeställningen ”På vilket sätt ställer e-arkiv och e-arkivfunktioner 
krav på arkivariernas roll, kunskap och kompetens”. Sju av de åtta informanterna 
uppger att OAIS-modellen använts som grundmodell till deras e-arkiv. För e-
arkivet som inte är ett egentligt e-arkiv, använts inte alls någon standard. För ett 
av de e-arkiv som använts OAIS, var OAIS-modellen grundkrav som ingick i 
kravspecifikationen när e-arkivet utformades. Detta e-arkiv är i drift. Ett annat e-
arkiv som också är i drift använder också OAIS-modellen, men arbetsprocessen 
följer organisationens e-arkivprocess. Ett e-arkiv till som också är i drift använder 
också OAIS-modellen som grundmodell. Organisationen byggdes upp ledning 
och administrationsfunktion först, samt att planera om bevarande och leveranser. 
Sedan arbetade vidare kring teknisk plattform för bevarande. Organisationens e-
arkivfunktioner består av fyra faser såsom utredning, specifikation, överföring av 
leverans och godkännande av leverans.  

Att e-arkiven använder OAIS-modellen som grundmodell tolkar jag att kun-
skap och kompetens om OAIS-modellen är angeläget för informanterna för att 
kunna förstå dess e-arkivfunktioner. Här uppstår också en förändring av arkivari-
ens yrkesroll på grund av arbete med e-arkiv, där kunskap och kompetens om 
OAIS-modellen behöver skaffas. I och med att FGS standarder nämner av en in-
formant, analyserar jag att även kunskap och kompetens om FGS:erna behöver 
arkivarierna skaffas. Anledningen är att FGS:erna kommer att vara en standard 
som använder vid överföring av information.  

5.2.3 Samband mellan förändringen av arbetsuppgifter (B) och en yr-
kesroll i förändring (C), där B och C relaterar till varandra, Β−C 
Detta kapitel kopplas till studiens frågeställningar: 

• Hur ser övergången mellan det traditionella arbetssättet och arbetssättet 
med e-arkiv ut? (fråga 4) 

• Hur ser samarbetet mellan arkivarierna och IT-experter ut i förhållande till 
deras arbete med e-arkiv? (fråga 5) 
 

För att få en tydlig bild om övergången mellan det traditionella sättet och ar-
betssättet med e-arkiv, vill jag hänvisa till svaren från majoriteten av intervjusvar 
som beskrivs i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2, där informanterna har nya roller, nya ar-
betsuppgifter, samt arbetar proaktivt. Informanternas yrkesroll har förändrats från 
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att vara The Keeper som tog emot avställda arkivhandlingar, till att vara informat-
ionsförvaltare och systemförvaltare. Informanternas arbetssätt med e-arkiv är att 
redan i den skapande processen där information skapas medverka och sedan arbe-
tar kontinuerligt till handlingar hamnar i e-arkiven, vilket skiljer från det tradit-
ionella sättet. Arbetet med e-arkiv kräver att informanterna behöver skaffa en viss 
kunskap inom IT, OAIS-modellen, FGS:er samt ha en god kommunikationsför-
måga och förmåga att arbeta i grupp. Detta är ett tecken på relation mellan föränd-
ringen av informanternas arbetsuppgifter och förändringen av yrkesrollen. När 
yrkesrollen förändras, förändras också arbetsuppgifter, roller och position eller 
tvärtom. Detta kan beskriva enligt följande: B−C, där B och C har relation till 
varandra. 

Majoriteten av intervjusvar har visat att informanternas roller och arbetsupp-
gifter relaterar till IT. Vissa informanter behöver ha kunskap och kompetens inom 
IT både från utbildning och på egen hand. Dessutom har en informant bytt sitt 
yrke från IT-expert till att vara IT-arkivarie. Detta tolkar jag som en övergång från 
den traditionella yrkesrollen till den moderna. Detta ser jag också sambandet mel-
lan förändringen av arbetsuppgifter och yrkesrollens förändring. När nya arbets-
uppgifter uppstår, finns det behov av nya kompentenser och kunskaper. När ar-
betsuppgifter förändrats, förändrat också yrkesrollen.  

Ett annat tecken om övergången är förändringen av arkivvetenskapsutbild-
ning. I intervjuguiden under teman ”E-arkiv och en yrkesroll i förändring” finns 
en fråga om arkivvetenskapsutbildning. Svaren är skiftande. Informationsmodelle-
ring, informationsarkitektur, digital bevarande som bygger på standarder, system-
förvaltning och praktik inom e-arkiv är några kurser som rekommenderas. Dessa 
rekommendationer relaterar till arbetsmarknadens behov, tolkar jag.      

För att få ytterligare svar på frågeställningarna, samt vidare kunna analysera 
sambandet mellan B; (förändringen av arbetsuppgifter) och C; (en yrkesroll i för-
ändring), hänvisar jag till informanternas svar under teman ”samarbete med IT-
personal” och ”arbete i relation till standarder” som finns i intervjuguiden. Alla 
informanter11 som arbetar ihop med IT-personaler nämner att de har ett bra samar-
bete med IT-personalerna. Några av de här informanterna uppger till och med att 
de har lärt sig IT-frågor och teknik från IT-personalerna och samtidigt har IT-
personalerna lärt sig arkivfrågor från informanterna. Några av informanterna för-
tydligar också att det finns förståelse från de professionerna. Ingen någon av de 
åtta informanterna uppger något svar som tyder på att det har uppstått kommuni-
kationsproblem mellan professionerna. Detta är en karaktär av Abbotts jurisdikt-
ionsteori som handlar om kopplingen mellan yrkesmässig verksamhet och arbets-
uppgifter. I detta fall är både arkivariernas och IT-personalernas jurisdiktion för-
stärkas på grund av nya kompetenser och kunskaper som de har lärt av varandra 

                                                
11 6 av de 8 informanterna 
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genom arbetsuppgifter med e-arkiv (Abbott 1988, s. 20, 111-112, 280). I och med 
att informanterna har utvecklats sin roll och har fått nya kunskaper inom teknik 
och IT, på grund av nya arbetsuppgifter i relation till e-arkiv, pekar min analys på 
att även här har det uppstått ett samband mellan de två komponenterna. 

Traditionella har arkivarier arbetat med analogt material och i arbetssättet 
med e-arkiv arbetar de förstås med digitalt material som kan vara både ursprung-
digitalt och digitaliserat material. Digital information kräver strategier och stan-
darder så att informationen ska vara hållbar, samt att vara läsbar och sökbar under 
längre tid. Resultatet av min empiriska undersökning har visat att alla informan-
terna förutom en nämner om OAIS-modellen, standardiserade metadatamodeller 
såsom METS och PRIMIS, FGS:er, samt standardiserade filformat såsom XML, 
PDF/A och TIFF. Detta pekar min analys på att informanternas kunskap och kän-
nedom om standardiserade filformaten relaterar till arbete med konvertering, samt 
de andra standarderna relaterar till e-arkiv och FGS:ernas paket. I och med att 
informanterna behöver ha kunskap kring dessa standarder drar jag slutsats att det 
är på grund av deras arbetsuppgifter i relation till e-arkiv. Det tolkar jag även i 
detta fall att det uppstår ett samband mellan förändringen av informanternas ar-
betsuppgifter och yrkesrollens förändring, där B (förändringen av arbetsuppgifter) 
relaterar till C (en yrkesroll i förändring), B−C. 
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6. Slutdiskussion 

Jag nämnde tidigare att uppsatsens syfte är att studera en yrkesroll i förändring för 
arkivarier/IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv i relation till e-arkivet.  Studien 
synliggör på vilket sätt och hur sambandet och orsakssambandet mellan e-arkiv, 
förändringen av arbetsuppgifter och en yrkesroll i förändring uppstår. Dessutom 
belyser studien vilka mekanismer som är orsaken till orsakssambandet. Tanken är 
att jag vill peka på samhällsutvecklingen där den påverkar arkivariens yrkesroll. 
Vår roll som arkivarie är att hantera och bevara samhällets minne för framtida 
forskningar så att det ska vara tillgängligt, sökbart och läsbart framöver. Genom 
att intervjua åtta arkivarier/IT-arkivarier som har olika erfarenheter av arbete med 
e-arkiv, har jag velat svara på frågeställningarna:  

1. Hur ser arkivariernas arbete med e-arkiv ut? 
2. Hur har arkivariernas arbetsuppgifter och roll förändrats i samband med 

deras arbete med e-arkiv? 
3. På vilket sätt ställer e-arkiv och e-arkivfunktioner krav på arkivariernas 

roll, kunskap och kompetens? 
4. Hur ser övergången mellan det traditionella arbetssättet och arbetssättet 

med e-arkiv ut? 
5. Hur ser samarbetet mellan arkivarier/IT-arkivarier och IT-experter ut i 

förhållande till deras arbete med e-arkiv? 
Analysen delades in i tre avsnitt i utifrån forskningsmodellen, vilka ringar in 

frågeställningarna i varje passande avsnitt. Frågeställningen 1 och en del av fråge-
ställningen 2 presenterades i avsnittet 5.2.1. Orsakssamband mellan e-arkiv (A, 
orsak) och Förändringen av arbetsuppgifter (B, effekt), samt mekanismer (M) som 
är orsak till orsakssambandet, Mè(AèB).  

En annan del av frågeställningen 2, samt frågeställningen 3 presenterades i 
avsnittet 5.2.2. Orsakssamband mellan e-arkiv (A, orsak) och en yrkesroll i för-
ändring (C, effekt), samt mekanismer (M) som är orsak till orsakssambandet, 
Mè(AèC).  

Frågeställningarna 4 och 5 presenterades i avsnittet 5.2.3. Samband mellan 
förändringen av arbetsuppgifter (B) och en yrkesroll i förändring (C), där B och 
C relaterar till varandra, B−C. 

I det första analysavsnittet presenterades tanken om förändringen av arkivari-
ernas arbetsuppgifter på grund av arbete med e-arkiv; hur deras arbete med e-
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arkiv ser ut och hur deras arbetsuppgifter har förändrats. Den empiriska undersök-
ningen har visat att arbetsuppgifter hos flesta informanterna har förändrats helt 
eller delvis. Allt beror på graden av deras arbete med e-arkiv. Arbetsuppgifterna 
har förändrats från traditionella till IT-relaterande och strategiska arbetsuppgifter. 
Detta är en effekt, där teknologin (e-arkiv) starkt påverkar gentemot arkivariesyr-
kesrollen för arkivarierna. Detta anser jag vara en positiv effekt. Det är ett förbe-
redande steg för att anpassa samhällets utveckling. I och med att samhället som vi 
lever i nu är så IT-dominerat behöver vi anpassa våra arbetsuppgifter till sam-
hällsutvecklingen. Den mesta informationen skapas digitalt, vilket gör att hante-
ring av arkivmaterial har förändrats från enbart pappersbaserat arkivmaterial till 
mer och mer digitalt. Ju mer arkivarier arbetar med e-arkiv, desto bättre kan mer 
och mer samhällets minne skyddas. Att IT-teknologin påverkar arkivariesprofess-
ionen positivt, stöds också av Abbotts (1988) uttalande, där han menar att tek-
nologin hittills har visat mer positiv än negativ effekt (Abbott 1988, s. 149).  

Även om många av informanterna nu arbetar mer med strategiskt och tekniskt 
arbete, kan jag ändå se att de flesta av deras arbetsuppgifter fortfarande relaterar 
till arkivfrågor. Med det menar jag frågor kring bevarande och gallring av arkiv-
material där materialet fortfarande är det centrala för arbetet, inte tekniken. Här 
ser jag att det gamla mönstret finns kvar oavsett förändringen. Den gamla färdig-
heten för arkivarier är fortfarande angelägen. Detta stöds även av Jane Stevenson 
(2008) som hävdar att oavsett medium är den traditionella färdigheten för arkiva-
rier fortfarande kärnan för arbete med hantering av arkivmaterial. Arbete med 
hantering av arkivmaterial kräver fortfarande förmåga att värdera, välja, kategori-
sera och hantera materialet (Stevenson 2008, s. 105). Det handlar fortfarande om 
att välja vilken information som ska bevaras respektive gallras, hur och på vilket 
sätt vi arkivarier ska bevara samhällets bevis och kulturarv så att det ska vara 
hållbart, sökbart, läsbart, samt tillgängligt framöver. Terry Cooks (2012) fyra pa-
radigm visar hur arkivet har förändrat sin roll, från bevis, till minne, till identitet 
och till gemenskap (Cook 2012, s. 90). Även här handlar det fortfarande om 
materialet, det vill säga arkivet. På grund av detta vill jag här hävda att e-arkiv 
inte bör hanteras av enbart IT-personal. Arkivarier behöver medverka i detta ar-
bete. Detta stödjs även av en av studiens informanter som menar att e-arkiv inte är 
IT-frågor och därför behövs det både IT-tekniker och arkivarier för arbete med e-
arkiv (informant 2). 

Den empiriska undersökningen har också visat att informanternas arbetsupp-
gifter relaterar till e-arkivfunktioner såsom Ingest-funktionen, Data Management-
-funktionen, Administration-funktionen och Preservation Planning-funktionen. 
Med dessa funktioner menar jag hela processerna och därför drog jag slutsats att 
e-arkivfunktionerna är mekanismer som är orsaken till att e-arkiv medför föränd-
ringen av arbetsuppgifter. Förutom e-arkivfunktionerna har också undersökningen 
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visat att organisatorisk styrning också är orsaken till att e-arkiv medför förändring 
av arbetsuppgifter. 

I det andra analysavsnittet presenterades tanken om förändringen av arkivari-
ernas yrkesroll på grund av arbete med e-arkiv. Den empiriska undersökningen 
har visat att många av informanterna har andra roller än arkivarierollen. Deras 
arkivarieprofession är under förändring. På grund av arbete med e-arkiv behöver 
många av informanterna ha kunskap om e-arkiv, standarder, OAIS-modellen och 
IT. Kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i grupp är angelägna för ar-
bete med e-arkiv. Dessutom har det uppstått ett nytt arbetssätt för informanterna, 
där de behöver samarbeta med andra professioner, speciellt med IT-experter. Här 
uppstår ett orsakssamband där e-arkiv medför förändring av yrkesrollen. Arbete 
med e-arkiv kräver att arkivarier behöver ha en viss kunskap inom IT och stan-
darder. Då plötsligt delas arkivarier till två grupper, där den ena gruppen består av 
IT-tekniskt okunniga arkivarier och den andra gruppen av IT-tekniskt kunniga. 
Detta bekräftar även av en av informanterna. Här uppstår en ny modell för arkiva-
riesyrket, anser jag. Yrket har nu två grenar, det vill säga den traditionella arkiva-
rien och den IT-tekniskt kunniga. Den traditionella arkivarien kommer alltid att 
behövas, eftersom pappersarkiv kommer att finnas kvar, tror jag även om det 
kommer att minska. Det nämner också några av informanterna. Men samhället ser 
ut så, mer och mer information skapas digitalt. Dessutom är Internet en effektiv 
kanal som ger bättre möjlighet till arkivanvändare att ta del av arkivhandlingar. 
Därför är det viktigt att arkivarier bör anpassa sig till utvecklingen så att det inte 
blir försent. Enligt Stevensson (2008) finns det behov av arkivarier med teknisk 
förmåga. Om arkivarieprofessionen inte anpassar sig till behovet av det nya in-
formationssamhället, riskerar arkivarier att isoleras från arbete med att hantera 
digital information (Stevensson 2008, s. 105). Men hur ska då den IT-tekniskt 
kunniga arkivarien få förtroende från verksamheterna. Ja, det är bara att göra sig 
synlig som en av informanterna sade. Samtidigt behöver man våga visa upp sig 
och sin kompetens och försöka sudda bort tanken på den gamla arkivarien. Det 
gäller att positionera sig rätt och lämpligt, anser jag. 

Att e-arkiv är orsaken till förändringen av yrkesrollen, beror på några mekan-
ismer som är orsak till orsakssambandet. Min analys pekar på att alla e-
arkivfunktionerna, speciellt Ingest-funktionen ställer krav på att de flesta av arki-
varier behöver kunskap och kompetens inom IT, OAIS-modellen och FGS:er. 
Därför drog jag slutsatsen att e-arkivfunktionerna är mekanismer i detta fall. 

I det sista analysavsnittet presenterades tanken om övergången mellan det 
traditionella arbetssättet med pappersarkiv och arbetssättet med e-arkiv. Den em-
piriska undersökningen har visat att arbete med e-arkiv leder till förändringen av 
yrkesrollen. Där har många av informanterna en proaktiv roll och medverkar i en 
tidig fas av handlingars livscykel, sedan vid skapandet av handlingarna. Många av 
informanterna arbetar mer och mer med IT och blir informationsförvaltare. De har 
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lämnat sin The Keeper roll som tar emot handlingar och bevaras. Men frågan om 
bevarande, gallring och hantering av arkivmaterial är fortfarande den centrala i 
deras arbete. Min undersökning har också visat att ingen av informanterna nämner 
om kommunikationsproblem med IT-personalen. Det har inte uppstått något pro-
blem i deras samarbete. Några av informanterna nämner att ett ömsesidigt kun-
skapsutbyte med och att de lärt av varandra vad gäller IT- och arkivfrågor. Många 
av informanterna har fått förtroende från sina organisationer och IT-personaler. 
Några av informanterna har till och med blivit tillfrågade om råd när ett IT-system 
ska upphandlas och implementeras. Här har det skett en ny upptäckt om jag jäm-
för med Runardotters studier. Runardotters studier både från 2007 och 2011 vi-
sade på svårigheter kring samarbete mellan arkivarier och IT-experter. Kommuni-
kationsproblem mellan de två professionerna var huvudfrågan i Runardotters stu-
dier. Hennes studier visade också att arkivarier inte fick förtroende från verksam-
heten. Därför var de isolerade från planeringsprocessen och introduceringsproces-
sen av IT-lösningar (Runardotter 2007, s.27, 31, 34 och 2011, s. 69, 71-72, 74-
75). Jag tror att min studie har visat ett motsatsresultat, därför att tiden har föränd-
rat trenden. Hantering av digital information och arbete med e-arkiv blir mer och 
mer nödvändigt. Samtidigt inser de olika verksamheterna mer och mer att detta 
arbete är en långsiktig problemlösning, inte något kortsiktigt. E-arkiv har ett lång-
siktigt bevarandeperspektiv, inte en IT-lösning som byggs för att lösa problem här 
och nu. Därför finns det behov av arkivariekompetens. Några av informanterna 
nämner att e-arkiv ska drivas av både IT-experter och arkivarier. Det stämmer 
också med min åsikt. E-arkiv behöver ha både IT- och arkivarieskompetens. Om 
det saknar en av de kompetenserna kommer samhället att förlora sin historia. 

Jag tror även att det här blir en tydlig skillnad mellan den objektiva egenskap-
en av problem och den subjektiva egenskapen av problem, som Abbott (1988) har 
diskuterat om. IT-yrket och arkivarieyrket har inte samma objektiva egenskaper 
av problem. Vad jag menar är att IT-personal arbetar med IT-frågor och arkivarier 
med arkivfrågor. Därför kan professionerna inte konkurrera med varandra och ta 
över varandra arbetsuppgifter, anser jag. I stället inser professionerna att de behö-
ver arbetar med varandra. Därför har det inte uppstått kommunikations- eller sam-
arbetsproblem problem mellan de professionerna i min studie. Det är min överty-
gelse. 

I intervjuguiden finns en fråga om informanternas åsikter kring hot mot arki-
varieprofessionen. Svaren var skiftande. Men en del av svaren fokuserade på 
själva arkivarierna och en del på organisation. Några svar som jag har tolkat och 
vill ta upp här är arkivariers kännedom om sin kompetens. Många arkivarier kän-
ner inte att de har rätt kompetens för att arbeta med e-arkiv och digital informat-
ionshantering. Därför känner de sig isolerade. Många organisationer har fel upp-
fattning om e-arkiv. E-arkiv uppfattas som ett vanligt IT-system eller verksam-
hetssystem. Därför satsas de mesta resurser på IT och IT-personal och mindre 
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resurser på arkivarier. Det sista svar som jag vill nämna är risken för arkivarieyr-
ket. Om myndigheter har bara mellanarkiv, kan arkivarier isoleras och bli över-
lämnade.  Detta kopplar jag direkt till uppsatsens titel. Jag vill uppmärksamma 
arkivarier att vara medvetna om förändringen. Arkivarier bör positionera sig rätt 
och inte låta något annat yrke ta över vårt. Detta menar jag att arkivarier har den 
rätta kompetensen för att kunna arbeta med e-arkiv. Vi behöver inte ha IT-
kunskaper för att kunna bygga ett IT-system eller databaser. Vi behöver bara 
kunna om standarder som ett e-arkiv kräver, samt vissa begrepp inom IT för att 
kunna förstå vad det innebär. Man lär sig ju mest utav sina erfarenheter. Det gäller 
bara att våga och kliva fram, samt visa upp sig och sin kompetens.  Vi behöver 
acceptera samhällsutvecklingen, där digital information blir mer och mer fokuse-
rad. Vi behöver arbeta tillsammans med IT-personaler så att framtida forskningar 
ska kunna gräva fram och bevisa vad som har hänt under den här tiden.      
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7. Sammanfattning 

Detta uppsatsarbete har utgångpunkten från min oro kring arkivariesyrket, samt 
risken för samhället att förlora sitt kollektiva minne. Det sägs att det har skett en 
yrkesroll i förändring för arkivarier på grund av att den mesta informationen skap-
as digitalt. IT-expert kan ta över vår roll. En stor mäng av information kommer att 
vara osökbara och otillgängliga framöver. Uppsats syfte är att studera hur arkiva-
riers/IT-arkivariers yrkesroll förändras i samband med deras arbete med e-arkiv. 
Uppsatsarbetet fokuserar på arkivarier/IT-arkivarier som arbetar med e-arkiv. Ge-
nom att analysera arkivariernas arbetsuppgifter, roll, position, kunskap och kom-
petens i relation till e-arkiv, får jag svar om samband och orsakssamband mellan 
e-arkiv och en yrkesroll i förändring. Intervjuer med åtta informanter, har visat att 
e-arkiv är orsaken till förändringen av arkivariernas arbetsuppgifter och deras yr-
kesroll. Arkivariernas arbetsuppgifter har förändrat från de traditionella arbets-
uppgifterna till exempel ordnad- och förtecknad pappersarkiv och forskarservice 
till tekniska och strategiska arbetsuppgifter till exempel att utveckla e-arkiv och 
ha ansvar för den övergripandeprocessen av e-arkiv. Arkivariernas roll har föränd-
rat från The Keeper till informationsförvaltare och systemförvaltare. Detta är ett 
tecken av ett orsakssamband. 

OAIS-modellen används som analysverktyg för att identifierar mekanismer 
som är orsaken till orsakssambandet. Den empiriska undersökningen har visat att 
e-arkivfunktionerna i OAIS-modellen är mekanismer som är orsaken till att e-
arkiv medför förändringen av arbetsuppgifter och yrkesrollen. Arkivarierna har 
nya arbetsuppgifter och roller, samt att behöva kunskaper inom IT, OAIS-
modellen, FGS:er. Framförallt behöver de en god kommunikationsförmåga, samt 
förmåga att arbeta i grupp. På grund av arbete med e-arkiv behöver arkivarierna 
samarbetar med IT-experter. Den empiriska undersökningen har visat att samar-
bete mellan professionerna är effektivt. Det har inte uppstått något kommunikat-
ionsproblem eller annat problem. Tvärtom har professionerna lärt varandra om IT- 
och arkivfrågor. Den empiriska undersökningen har även visat att organisatorisk 
styrning också är en mekanism som är orsaken till orsakssambandet. 
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9. Bilagor 

Intervjufrågor för pilotstudie 
Bakgrund 

1) Är du arkivarie eller IT-arkivarie? Vilken typ av e-arkiv arbetar du med 

(mellanarkiv eller slutarkiv)? Vilken typ av organisation arbetar du i 

(myndighet, organisation, kommun eller arkivmyndighet)? 

2) Hur längre har du arbetat med e-arkiv? Vad arbetade du med innan? 

3) Vilken utbildning har du? Hur lång tid tog det att läsa utbildningen? 

 

Arbetsuppgifter 

4) Vilka är dina arbetsuppgifter?  

5) Tycker du att dina arbetsuppgifter skiljer sig från tidigare innan du började 

arbeta med e-arkiv? På vilket sätt? 

6) Tycker du att dina arbetsuppgifter skiljer sig från den traditionella arkiva-

riens arbetsuppgifter, i så fall hur? 

7) Hur arbetar du med bevarande och gallring av ursprungsdigitala handling-

ar 

 

Samarbete 

8) Är det bara du som arbetar med organisationens e-arkiv? Förklara! 

9) På vilket sätt påverkar du med strategiskt arbete rörande e-arkivet? Vil-

ken/vilka arbetar du med rörande det strategiska arbetet? 

 

Kvalifikationskrav 

10) Vilka kunskaper och kompetenser har du som du anser vara nödvändiga 

för att kunna arbeta med e-arkiv? Finns det ytterligare kunskaper och 

kompetenser som du anser skulle behövas? 
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11) Anser du att arkivutbildningen som erbjuds på universitet och högskolor är 

tillräcklig för att kunna arbeta med e-arkiv? Förklara! 

 

Modeller och standarder för e-arkiv 

12) Hur relaterar OAIS-modellen eller andra standarder/modeller till organi-

sationens e-arkiv?  

13) Dina åsikter om e-arkiv (fördelar och nackdelar). 

 

Yrkesförändring 

14) Har din yrkesroll och yrkesidentitet som arkivarie förändrats, anser du? På 

vilket sätt? 

15) Hur har den generella arkivarieyrkesrollen förändrats, anser du? 

16) Hur ser du på framtiden för arbetet med e-arkiv?  

 

Intervjufrågor för den empiriska undersökningen 
Bakgrund 

1) Är du arkivarie eller IT-arkivarie? Vilken typ av e-arkiv arbetar du med 

(mellanarkiv eller slutarkiv)? Vilken typ av organisation arbetar du inom 

(myndighet, organisation, kommun, privat sektor eller arkivmyndighet)? 

2) Hur länge har du arbetat som arkivarie/IT-arkivarie? (kortfattat beskriv-

ning: när du började arbeta som arkivarie tills nu. Tanken är att få en bild 

av förändringen av ditt yrke/din profession) 

3) Vilken utbildning har du? (jämför utbildningar som du hade när du arbe-

tade med traditionellt arkivhanteringssätt och arkivhantering med e-arkiv). 

 

E-arkiv och arbetsuppgifter 

4) Vilken modell använder ni som strategisk modell för ert e-arkiv? (t.ex. 

OAIS), beskriv lite grann hur det gick till. 

5) Beskriv kortfattat ert e-arkiv (dvs. funktioner och hur det fungerar vid t.ex. 

leverans, i relation till den strategiska modellen som ni använder). 
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6) Hur viktigt är det att ha ett e-arkiv för att hantera ursprungsdigitalt 

material på lång sikt för er organisation? 

7) Vilka är dina arbetsuppgifter nu (relaterat till e-arkivet)? Gärna så de-

taljerat som möjligt. 

8) Hur har dina arbetsuppgifter förändrats? (jämför det traditionella ar-

betssättet och arbetssättet med e-arkiv)?  

9) Vilka av dina arbetsuppgifter med e-arkiv anser du vara viktigast? Vad 

kan hända om dessa arbetsuppgifter sköter av IT-personal i stället? 

 

E-arkiv och en yrkesroll i förändring 

10) Vilken roll har du i arbetet med e-arkiv? Är den yrkesrollen an-

norlunda än den vanliga arkivarierollen? Hur? Gärna så detaljerat som 

möjligt.  

11) Vilka kunskaper och kompetenser krävs för att kunna arbeta med e-

arkiv? (utgå från dig själv). 

12) Hur har arkivprofessionen förändrats i samband med e-arkiv, enligt din 

uppfattning? 

13) Vilka hot anser du kan finnas mot arkivprofessionen? (i samband med 

att e-arkiv införs) 

14) Ge liten åsikt om hur arkivutbildningen bör anpassa sig till arbets-

marknaden för att arkivprofessionen inte ska vara i fara? 

 

Samarbete med IT-personal 

15)  Berätta lite grann om ditt samarbete med IT-personal rörande e-

arkivet! (Vilken roll har du och IT-personalen, hur ser samarbetet ut 

osv.).  

 

Arbete i relation till standarder 

16) Vilka standarder använder ni rörande e-arkivet? (filformat, metadata, 

FGS osv.) och hur relaterar din roll till arbete med standarderna?  

 


