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Förord 

Karen Anderson 

 

Detta är den första publikationen i skriftserien Arkiv- och informationsvetenskap vid 

Mittuniversitetet producerad av Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) vid 

Avdelningen för Arkiv- och Datavetenskap (ADV), Mittuniversitetet. Rapporten redovisar 

delar av det projektarbete som genomförts under namnet GoInfo (God 

Informationsförvaltning), under åren 2012-2015 med medel från Länsstyrelsen 

Västernorrland, Mittuniversitetet, Härnösands kommun och Riksarkivet Härnösand. 

Skriftserien är inspirerad av den tidigare rapportserien Arkiv-och informationsvetenskap vid 

Mitthögskolan, som utkom med sex nummer åren 1999-2000. I förordet till det första numret 

skrev redaktör Torbjörn Kjölstad “Det är vår förhoppning att rapportserien skall kunna 

förmedla en del av arkiv- och informationsvetenskapliga verksamheten vid 

Mitthögskolan. Vi har naturligtvis en strävan att presentera nya resultat inom detta mycket 

breda forskningsområde men också – och väl så viktigt – nya problemställningar och 

metodiska experiment” 1 . Vårt mål med den aktuella serien är densamma som i den 

tidigare: att dela med oss och sprida resultaten av vår forskning och kunskap.  

 

Ämnet arkivkunskap och dokumenthantering startade läsåret 1988/89 som en grundkurs 

vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand, som senare blev Mitthögskolan. 1997 bedömde 

Högskoleverket att det uppfyllde kraven för magisterutbildning och magisterexamen och 

samma år ändrades benämningen till arkiv- och informationsvetenskap och år 2005 blev 

Mitthögskolan fullvärdigt universitet - Mittuniversitetet. Sedan universitet har fått ett allt 

större fokus på forskning så har också vårt ämne försökt att etablera en mer uttalad 

forskningsplattform.  Det första större projekt ”Framtidens Arkiv” kom också att utgöra 

startskott för en rekrytering av en professur som tillsattes 2008. I Framtidens Arkiv 

rekryterades också ett par doktorander Erik Borglund och Lena-Maria Öberg som i 

anslutning till det projektet och via projekt som Bygga Villa och SMEdoc också 

disputerade.2  I slutet av 2009 beviljades medel till projekt CEDIF, som fick stöd av EU 

Europeiska regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, 

Härnösands kommun och Sundsvalls kommun 2009-2012. Projektet syftade till att utveckla 

modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig 

sektor men även privat näringsliv. Inom detta projekt rekryterades doktorander Maria 

Kallberg och Proscovia Svärd. Maria Kallberg avslutade i december 2013 sin 

forskarutbildning inom GoInfo med avhandlingen ’The Emperor’s New Clothes’ - 

Recordkeeping in a New Context 3 , och samtidigt vinnare av Bureanska priset vid 

 

1 Kjölstad (1999) s.7 

2 Borglund (2008) Design for Recordkeeping: Areas of Improvement, Öberg, L. (2011) Creation and maintenance of traceability  

3 Kallberg (2013) 



Mittuniversitetet. 2009 doktorerade Anneli Sundqvist med avhandlingen Search Processes, 

User Behaviour and Archival Representational Systems4. 

 

När detta skrivs är totalt tre doktorander aktiva vid avdelningen. Inom GoInfo har Ann-

Sofie Klareld varit aktiv som doktorand. Ämnet arkiv- och informationsvetenskap har växt 

och mognat sedan starten 1988-1989. Utbildningen på grund- och masternivå har utökats 

med utbildning på forskarnivå och ett forskningsprogram.  

 

Sidorna som följer innehåller summeringar och reflektioner från GoInfo. Först ut är 

projektledaren Göran Samuelsson, som inleder med en övergripande beskrivning. 

Kapitlen som följer speglar GoInfos delprojekt och forskningsresultat. Ann-Sofie Klareld 

har skrivit om Arkivets roll inom e-förvaltningen. Sedan får vi insikter från Ann-Sofie Klareld 

och Annalena Olsson, (Riksarkivet i Härnösand) om Arkivmyndighetens roll i samarbets- och 

utvecklingsprojekt, utifrån Riksarkivets deltagande i flera projekt, inte minst e-ARD 5 , 

sponsrat av e-Delegationen. Karen Anderson och Göran Samuelsson presenterar i kapitlet 

Omvärldsanalys och teoretiska utgångspunkter de influenser som påverkat vår forskning, som 

bland annat haft en bas i den modell för informationsförsörjning som utvecklats av Göran 

Samuelsson. Kapitlet innehåller även några preliminära tankar om hur vi kan använda 

modellen i anslutning till de mer teoretiska modeller som används inom arkivvetenskap 

och praktik som; livscykelmodellen, Records Continuum modellen och OAIS-modellen. I 

kapitlet Myndighetsnätverket och GoInfo, rapporterar Ann-Sofie Klareld om hennes 

aktionsforskning och utmaningen att balansera rollen som forskare med förväntningar på 

verksamhetsutveckling. De följande tre kapitlen presentera mer konkreta forskning- och 

utvecklings ansatser i den kommunala miljön med ett stort fokus på GoInfos samverkans 

partner Härnösands kommun. Göran Samuelsson och Stefan Berggren ger ett Förslag till 

modell för strategiarbete för god informationsförvaltning, med användning av några av 

standarderna kring verksamhetsinformation bland annat ISO/SS 30300 och Riksarkivets 

RA FS 2009:16.  

 

Maria Kallberg skriver om Centraliserad diariefunktion, ett projekt som hon initierade i sin 

roll som kommunarkivarie i Härnösands kommun och sedan fortsatte att utforska som en 

del av sitt doktorandprojekt. Stefan Berggren, nuvarande kommunarkivarie i Härnösands 

kommun, och Göran Samuelsson beskriver sedan arbetet med hantera kommunens 

lönedata och hur man integrerar den nuvarande digitala hanteringen med äldre 

pappersbaserade informationen i kapitlet Lönedatafångst. I detta arbete har man försökt att 

praktiskt tillämpa de framtagna de förvaltningsgemensamma specifikationer för 

personalsystem (FGS Personal), som togs fram under e-ARD projektet. I ett avslutande 

avsnitt skriver Göran Samuelsson om  Bevarande av geodata, ett alltmer viktigt område 

 

4 Sundqvist (2009) 

5 http://riksarkivet.se/fgs-earkiv  

6 Riksarkivet RA-FS 2009:1 



eftersom ’everything happens somewhere’ och att dessa data integreras med alltfler 

verksamhetssystem.  

 

Vår förhoppning är att du som läsarna ska kunna dra nytta av och även hämta kunskap 

från vår forskning, samt inspireras och utmanas att delta och bidra till den framtida arkiv- 

och informationsvetenskapliga forskningen. 
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God Informationsförvaltning – om projektet 

Göran Samuelsson 

 

Projektet GoInfo omfattade formellt perioden januari 2013 till månadsskiftet februari/mars 

2015 men på grund av olika omständigheter så försköts avslutet till den sista juni 2015. 

Projektet har under sina dryga två år primärt fokuserat sina aktiviteter kring e-förvaltning. 

Verksamheten har bedrivits i delprojekt varav två också varit mer knutna till akademiskt 

avhandlingsarbete: delprojekt 2 - Verksamhetsutveckling av centraliserad diarieföring 

som avslutades med doktorsdisputation i december 2013 (Maria Kallberg ), samt   

delprojekt 4 - Mandat för Informationsförvaltning som avslutades med licentiat 

disputation i juni 2015 (Ann-Sofie Klareld). Parallellt och då framförallt i det sistnämnda 

delprojektet har projektet bedrivit utvecklingsarbete tillsammans med 

myndighetsnätverket i Sundsvall där vi har haft gemensamma workshops kring bland 

annat e-arkiv och tagit fram en övergripande modell för de ingående delarna. De olika 

regionala workshops som vi haft under åren har ibland kompletterats med influenser från 

andra nationella aktörer såsom t.ex. Försäkringskassan e-arkiv lösning. Ett annat arbete 

som pågått under hela projekttiden är arbetet med Härnösands kommun där vi både 

analyserat och förslagit lösningar till ett fullständigt digitalt lönedataflöde (delprojekt 3 

Digitalt bevarande av löneinformation). Detta delprojekt har också givit ett påtagligt 

bidrag till det strategiska arbetet med skapa en mer digital dokument- och arkivhantering 

som redovisas i delprojekt 1 -  Strategi för god informationsförvaltning. Delprojekten har 

på olika sätt bidragit till att fylla projektets grundläggande struktur med innehåll och som 

sedan fortlöpande avrapporterats under följande rubriker:  

 

Skapa en god informationsförvaltning – förutsättningar/planera  

Här var avsikten att vi skulle ta fram ett underlag till struktur och innehållet i en god 

informationsförvaltning. Vi har i projektets olika delprojekt bidragit till denna del kanske 

då främst i delprojekt 1 (Strategi för god informationsförvaltning ) där vi har tagit fram ett 

utkast till strategi för Härnösands kommun och beskrivit hur informationsförvaltning 

relaterar till andra former av strategier och visioner. Även i projekten kring en 

centraliserad diarieföring och digitalt bevarande av lönedata finns klara inslag som hjälper 

en verksamhet att planera sin vardagliga informationsförvaltning.  

 

Skapa en god informationsförvaltning – skapa/bygga/bygga om 

Enligt projektplanen var avsikten att vi via ett befintliga verksamhetsflöden skulle tillämpa 

de krav och kunskaper som vi modellerat fram. Med utgångspunkt från workshops kring 

nyttorealisering och kommunens lönedatahantering så tog projektet fram förslag till 

export/uttagsschema från kommunens lönesystem och där paketering för arkivering har 

beaktat Riksarkivets specifikationer och viss utsträckning också kompletterat dessa. 

Dessutom har en skanningsrutin med OCR-tolkning har tagits fram och praktiseras nu. Vi 
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har varit i kontakt med flera leverantörer av programvaror för uttag och paketering av 

verksamhetsinformation. Och projektet har idag kunskap om vilka krav som bör ställas 

och de verktyg som kan användas. Vi har även i workshopform tagit fram en modell för 

ett mer övergripande synsätt för informationsförvaltning framförallt för en statlig 

verksamhet. 

 

Skapa en god informationsförvaltning – ”testa” och utvärdera 

Under den här rubriken har vi fogat GoInfo´s aktiviteter/nätverkande, där projektet har 

ansvarat och deltagit i en rad evenemang med syfte att visa på arbetssätt och tekniska 

lösningar. Förutom egna aktiviteter så deltog vi i upptaktsmötet kring Statens 

Servicecentra e-arkiv, som Landshövdingen Västernorrlands stod värd för. Projektet har 

därutöver haft en längre workshop kring digitalt flöde och e-arkiv tillsammans med bland 

annat Försäkringskassan. Under perioden maj-aug 2014 hade projektet ett flertal workshop 

kring digitalt flöde tillsammans med olika företag bland annat Ricoh kring arkivering av 

löneinformation och nyttorealisering. Samt ett par workshops kring uttag av 

verksamhetsinformation och paketering enligt Riksarkivets och e-ARDs specifikationer 

(de så kallde FGS:erna).  

 

Sprida och kommunicera erfarenheter och kunskaper - resultat  

Vi har deltagit i drygt ett 30-tal event och konferenser där projektet har presenterats. Dessa 

har huvudsakligen varit av nationell karaktär. Vi har också deltagit ett antal internationella 

konferenser, bland annat har projektets forskare deltagit som arrangörer av ITrust Europa. 

ITrust är ett multinationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker 

frågor rörande de stora digital informationsmängder som ryms under beteckningar som 

Big Data och Molnet. Projektet fokuserar på trovärdighet och information som hanteras 

mellan olika organisationer. Målet är att ta fram teoretiska och metodiska verktyg för att 

identifiera och skapa balans mellan integritet och tillgång, sekretess och öppenhet. ITrust 

innefattar fler än 60 universitet och organisationer, både nationella och multinationella, 

offentliga och privata, i hela världen. Deltagande forskare är experter inom arkivvetenskap, 

dokumenthantering, diplomatik, juridik, informationsteknologi, kommunikation, e-

handel, hälsoinformatik och IT-säkerhet med mera.  

 

Vi har ansvarat för två egna event i anslutning till Sundsvall Vecka 427. Hållit nio möten 

med Myndighetsnätverket Västernorrland varav ett var en längre workshop. Haft 

workshop med Härnösands kommun kring e-arkivering och nyttorealisering samt 

ytterligare ett par i anslutning till delprojekt ”Verksamhetsutveckling av centraliserad 

diarieföring”. De vetenskapliga arbetena har avsatt 8 internationellt publicerade artiklar. 

Vi har haft drygt 60  projektmöte där deltagare i huvudsak har kommit från; Härnösands 

kommun, Riksarkivet Härnösand samt deltagande forskare Mittuniversitetet. Denna 

bok/rapport får också ses som den sista betydande spridningsaktiviteten. Vi har också 

 

7 https://www.miun.se/forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/omvarld/v42  

https://www.miun.se/forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/omvarld/v42
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fortlöpande redovisat våra aktiviteter via en webbsida – med eget namn: 

www.miun.se/goinfo.  

 

Genom projektets arbete har vi i samarbete med olika myndigheter och organisationer nått 

ut till en bredare kader av informationsarbetare samt även en rad IT-konsulter som därmed 

blivit medvetna om informationsförvaltningens behov och skaffat sig nödvändiga 

kunskaper om hur man bland annat bör hantera information så den går att exportera ur 

verksamhetssystem för att passa olika former av e-arkiv och dess krav. 

 

 

  

http://www.miun.se/goinfo
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Arkiv och e-förvaltning 

Ann-Sofie Klareld 

Inledning 

Varför är det relevant att bedriva forskning kring arkiv och e-förvaltning? Offentliga arkiv 

har länge hanterats efter principer som utvecklades under förra seklet, vilket gör att det 

finns behov av att ompröva och diskutera traditionella teorier och modeller, såväl inom 

som utanför Sveriges gränser: ”An international cadre of archival scholars (…) are engaged 

in re-thinking and debating the theories and models that informed archival practice for 

most of the twentieth century” 8 . En stor utmaning i den ’digitala världen’ är att 

upprätthålla beständighet och ordning i arkiven, trots att den ’logiska’ och den ’fysiska’ 

ordningen inte nödvändigtvis stämmer överens med varandra. Med andra ord behöver 

nya metoder utvecklas för att kunna hantera de arkiv som skapas inom ramen för e-

förvaltning. Inom Cedif, Centrum för Digital Informationsförvaltning, karaktäriseras 

forskningen av en holistisk syn på informationshantering som ”(…) förenar 

organisationers behov av en effektiv informationshantering/förvaltning med samhällets 

behov av kontroll, insyn och ansvarighet”9.  

Det finns sedan lång tid tillbaka en nära koppling mellan förvaltning och arkiv. Ordet arkiv 

härstammar ifrån det grekiska archeion, bildat av ordet för rådhus eller ämbetsbyggnad10. 

Enligt den schweiziske historikern Valentin Groeber grundlades den Europeiska 

byråkratin i Italien på 1200-talet, då papper började användas som skrivmateriel och 

interna register började föras över de myndighetshandlingar som kanslierna utfärdade.11 

Även idag utgör arkiven en naturlig del människors liv. Så pass naturlig att vi oftast inte 

ens reflekterar över det – Skatteverkets folkbokföring, Lantmäteriets fastighetsregister och 

det nationella studiedokumentationssystemet Ladok är exempel på offentliga arkiv som 

används dagligen i flera olika sammanhang.  

Arkivens roll inom e-förvaltningen påverkas både av rådande uppfattningar om vad ett 

arkiv är, och av visioner om vad det skulle kunna bli i framtiden: ”(…) values are the facts 

of the future”12. Jay Atherton har beskrivit två av de vanligaste uppfattningarna om arkiv 

8 McKemmish & Gilliland (2013), s. 87 

9 Avdelningen för Arkiv- och datavetenskap (2012)

10 Svensson (1999)

11 Groebner (2009)

12 Feenberg (2009) 
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som 1) ‘an administrative arm’ eller 2) ‘a cultural agency’13, det vill säga att arkiven har sin 

främsta betydelse i relation till antingen administration eller till kulturarvet. Dessa två 

perspektiv utesluter inte varandra, men tenderar likväl att betonas var för sig.  

Enligt regeringens vision, som den uttrycks i IT i människans tjänst – en digital agenda för 

Sverige, skall offentliga e-tjänsters tillgänglighet och användbarhet öka, och 

förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information förbättras, såväl för 

kommersiella som för ideella syften. Regeringens mål är att Sverige ska bli ”(…) bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter”14. Har detta någonting med arkiv att 

göra? Ja, åtminstone enligt utredningen Strategi för myndigheternas arbete med e-

förvaltning: ”När e-tjänster införs ersätts traditionella arkiv av elektroniska arkiv. Därmed 

ändras förutsättningar för bevarande och gallring samtidigt som nya hot och risker 

framträder från informationssäkerhetssynpunkt”15  . Riksarkivet tas upp som en av de 

myndigheter som bidrar till att skapa möjligheter för e-förvaltningen. ”Sådana frågor som 

är gemensamma för alla myndigheter och rör formatval, standarder, e-arkivlösning m.m. 

kommer därför att behöva hanteras i samarbete med Riksarkivet”16. 

Digitala format erbjuder en rad nya möjligheter, och också utmaningar. Bland annat krävs 

nya sätt att förhålla sig till informationen. Digital informationshantering förutsätter en 

tydlig skiljelinje mellan fysiskt och legalt ägandeskap/ansvar. Det är alltså inte endast en 

fråga om att ta fram tekniska lösningar. Enligt Riksarkivarie Björn Jordell är de tekniska 

utmaningarna sekundära: ”(…) I do have the highest respect for the technical difficulties 

that must be overcome. But I will not accept a position that put forward technical issues as 

the main obstacle.” Jordell pekar istället på andra utmaningar, nämligen – vi själva: “(...) 

management and staff, leaders and professionals. It is a question of culture and psychology, 

self-perception and professional identity – far more difficult to deal with then to overcome 

technical obstacles”17. Torbjörn Kjölstad uttryckte sig på ett liknande sätt i Tidskrift för 

dokumentation 1992: ”En kompetens för framtida informationshantering måste ta sin 

utgångspunkt i det spänningsfält som uppstår mellan en teknisk utveckling, som i mångt 

och mycket blir sitt eget mål, och vår egen vilja och förmåga att styra och utnyttja tekniken 

för de ändamål vi anser viktiga i en föränderlig tillvaro”18. För att kunna styra utvecklingen 

13 Atherton (1985)

14 Näringsdepartementet (2011) 

15 Finansdepartementet, 2009:86, s. 131

16 Finansdepartementet, 2009:86, s. 45

17 Jordell (2015)

18 Kjölstad (1992), s. 103 
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åt rätt håll behövs utökad kunskap kring hur olika målsättningar bäst kan realiseras och 

hur de kopplar till befintliga regelverk och rutiner.  

 

Myndigheters arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet19, 

oberoende av handlingarnas format och ålder. En allmän handling kan lika gärna utgöras 

av en karta från 1800-talet som av ett sms som skickades för en sekund sedan. De offentliga 

arkiven är enligt arkivlagen en del av vårt gemensamma kulturarv, vilket ska bevaras för 

framtiden. Offentliga arkiv betraktas också ofta som en förutsättning för en levande 

demokrati, då de ska ge medborgarna insyn i myndigheternas verksamhet. 

 

Vid Mittuniversitetet används begreppet arkivinformation som den vetenskapliga 

benämningen på arkivets beståndsdelar. Motsvarigheten på engelska är ”record”, som 

saknar exakt översättning till svenska. Det har definierats av Sundqvist som ”Lagrad 

information som uppstår i, för och genom en organisations verksamhet eller som når 

organisationen utifrån som effekt av dess verksamhet”20. Informationsförvaltning syftar 

till att hantera och garantera arkivinformationens autenticitet, tillförlitlighet, integritet och 

användbarhet under hela dess existens.  

 

Formellt är ansvaret för allmänna handlingar uppdelat mellan två instanser: arkivbildaren 

och arkivmyndigheten. Den praktiska hanteringen involverar emellertid fler aktörer, 

exempelvis systemutvecklare och tjänsteleverantörer. Det formella arkivansvaret förblir 

detsamma oberoende av format och organisation, men enligt utredningen Arkiv för alla – 

nu och i framtiden påverkas arkivens roll som resurser av strukturella förändringar, 

vilka ”(…) haft som tendens att försvaga arkivbildarnas känsla av kontinuitet och därmed 

förkortat perspektiven på arkivansvaret”21.Enligt samma utredning kan kostnadsmässiga 

skäl och ständiga anpassningar till skiftande förutsättningar utgöra en risk för att 

myndigheter förlorar kompetensen att gå tillbaka i sina äldre handlingar.   

 

Arkiven och samhället 

Begreppet arkiv kan ha flera olika dimensioner: legala, administrativa, tekniska, 

vetenskapliga, etc. Dokumenthantering är en integrerad del av samhället fyller viktiga 

funktioner när det gäller juridiska och etiska rättigheter och skyldigheter; ”Records play a 

central role in governance as social mechanisms that help bind societies together”22. Arkiv 

skapas och hanteras i en ständig dialog med de individer eller organisationer som 

använder dem. Vi säger ofta att vi skapar arkiv men motsatsen är lika sann, det vill säga 

 

19 SFS 1990:782 

20 Kjölstad (1999) i Sundkvist Arkiv i Norrland 20, s. 11 

21 Kulturdepartementet (2002) s. 103 

22 Iacovino i McKemmish (2005), s. 255 
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att arkiven skapar oss – som samhälle och som individer. Detta gäller oavsett om 

administrationen sker med hjälp av pappershandlingar eller e-tjänster.  

 

Ett sätt att förstå hur arkiv och samhälle relaterar till varandra är nominalism, ett begrepp 

som står för att saker och fenomen är kontextberoende och därmed saknar fixerade och 

specifika egenskaper som förblir oförändrade över tid. Filosofihistorikern Yvonne Sherratt 

skriver i sin bok Continental Philosophy of Social Science att: “The nominalist believes that all 

these objects around us, even the human self, have no essential feature that is unchanging 

throughout history”23. Nominalism kan ses som en motsats till realism det vill säga att 

verkligheten är identisk med det våra sinnen visar oss, eller essentialism det vill säga att 

saker och fenomen har inneboende syfte eller mening som är oförändrad över tid. Enligt 

ett nominalistiskt synsätt består ”jaget”, ”samhället” och ”arkiven” av lager på lager av 

mening, och förändras kontinuerligt: ett arkiv kan gallras, dess politiska betydelse 

förändras, det kan betraktas som en mer eller mindre sann bild av verkligheten, utan att 

det för den skull upphör att vara ett ”arkiv”. 

 

Ett annat sätt att uttrycka detta är att världen befinner sig i ett tillstånd av ständig 

tillblivelse.  Den tysk-amerikanske datavetaren Joseph Weizenbaum skrev år 1976 i sin bok 

Computer Power and Human Reason (översatt till svenska 1985): ”Den mänskliga individen 

är i ett ständigt tillstånd av tillblivelse” 24 . Den australiensiska arkivteoretikern Sue 

McKemmish har skrivit att ”The record is always in a process of becoming”25. Även om ett 

arkiv eller en handling är beständig och permanent i sig, så förändras kontexten runt 

omkring den ständigt. Arkivhandlingar kan tolkas och omtolkas i all oändlighet och ha 

många olika användningsområden. (Precis som en individ kan inneha flera olika 

identiteter beroende på vilket sammanhang personen befinner sig i.)  

 

Arkivens bevisvärde 

Ofta säger vi att arkiv har bevisvärde. En god informationsförvaltning är en 

grundförutsättning för att upprätthålla juridiska och etiska rättigheter och skyldigheter. 

Arkiven sägs också ofta fungera som en förlängning av det mänskliga minnet. Några 

minnen anses så vitala att de enligt lag skall bevaras permanent. För att lyckas med detta 

är det viktigt att hålla ihop sammanhanget mellan enskilda handlingar, oavsett format eller 

medium. Hur samband och förståelse handlingar ska säkras över tid är en av e-

förvaltningens stora utmaningar. Arkivförordningen (1991:446) säger att när ett ärende är 

avslutat så ska det arkiveras. Det ska gå att kontrollera att ärenden hanteras effektivt och 

korrekt. Därför är alla statliga myndigheter skyldiga att årligen lämna in en lista med 

oavslutade ärenden från föregående år till Justitiekanslern, den så kallade JK-listan, 

 

23 Sherrat (2006), s. 132 

24 Weizenbaum (1985), s. 261 

25 McKemmish (1994) 
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tillsammans med en förklaring till varför de inte har färdigbehandlats. Samlad tillgång till 

den information som ett beslut grundas på är också viktigt för den som vill överklaga.  

 

En del arkivhandlingar fyller sin funktion just genom att placera in enskilda individer i ett 

större sammanhang. Exempelvis fungerar mitt körkort som ett bevis för min identitet, 

ålder, medborgarskap, och att jag har klarat förarprovet och har rätt att köra bil. 

Bevisvärdet beror på att det återger uppgifter som finns i olika arkiv, och framför allt att 

det går att kontrollera uppgifterna mot exempelvis Vägtrafikregistret hos 

Transportstyrelsen. Arkiven blir alltså en förutsättning för att jag som individ ska åtnjuta 

vissa privilegier. Enligt den schweiziske historikern Valentin Groebner är denna typ av 

konstruktioner ett sätt att bygga upp en ”byråkratisk värld”. Personbeviset representerar i 

detta perspektiv basen för relationen mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen. 

Enligt Lagen om svenskt medborgarskap så är medborgarskapet ”(…) ett rättsligt 

förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för 

båda parter”26. De rättigheter och skyldigheter som ingår i medborgarskapet bygger på de 

uppgifter som finns registrerade hos Skatteverket.  

 

Myndigheter utreder, handlägger och beslutar ofta med utgångspunkt ifrån arkiv. Om jag 

har rätt att få studiemedel eller är skyldig att betala tillbaka, och i så fall hur mycket jag ska 

betala och när, beror på vilken information som finns hos CSN. Arkiven har alltså en 

avgörande betydelse när det gäller att definiera vad som är sant, lagligt, och möjligt. 

Dagens teknik erbjuder dessutom möjligheter att utöka registerföring och 

informationsanvändning: ”Vi kan se att arkivens värde allmänt växer med urbaniseringen 

och mer utvecklade samhällsstrukturer. Arkivet verkar också alltid ha förvarats i 

anslutning till den politiska maktens centrum”27.  

 

E-förvaltningsutveckling 

Sverige har kommit överens med övriga europeiska länder om följande definition av e-

förvaltning: ”Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 

informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar 

och nya kompetenser” 28 . I Sverige har e-förvaltning, eller elektronisk förvaltning i 

medborgarnas tjänst, tidigare kallats ”24-timmarsmyndighet”, ett begrepp som senare 

övergavs då det ansågs otydligt. Många uppfattade det som en ny myndighet som 

hette 24-timmarsmyndigheten, att det bara handlade om att skapa nya e-tjänster, eller att 

det innebar att myndigheter skulle vara bemannade dygnet runt.  

 

 

26 SFS 2001:82 

27 Jörwall, Lönnroth, & Nordström (2012) s. 397 

28 Commission of the European Communities (2003) 
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Det finns en politisk strävan, både i Sverige och i ett vidare perspektiv EU, att harmonisera 

olika regelverk och göra det enklare att hantera offentlig information. Ett exempel är PSI 

direktivet (2003/98/EG) som i Sverige har implementerats genom PSI-lagen. PSI står för 

Public Sector Information och PSI-lagens syfte är ”att främja utvecklingen av en 

informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som 

tillhandahålls av myndigheter. Enligt regeringens strategidokument IT i människans tjänst 

– en digital agenda för Sverige är det viktigt att förbättra förutsättningarna för 

vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och 

ideella ändamål 29 . E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, fick i 

uppdrag att ”stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för 

myndighetsövergripande samordning”30.  

 

Företag och organisationer utanför myndighetssektorn har även före de digitala formaten 

vidareutnyttjat handlingar exempelvis har taxeringskalendern utgivits sedan år 1903. Det 

är emellertid först nu som det finns en politisk uttalad vilja att skapa möjligheter att 

utnyttja offentlig information på nya sätt utanför sin ursprungliga kontext. Idealet är att 

detta ska kunna ske genom direktåtkomst vilket ställer nya krav på tillgängliggörande. 

Statens servicecenter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla tjänsten e-arkiv till 

statliga myndigheter31. Generaldirektör Thomas Pålsson säger i en intervju “Framtagandet 

av tjänsten är en grundläggande del i utvecklingen av en effektiv e-förvaltning i Sverige. 

Tjänsten ger stora besparingar och förenklar för myndigheter, medborgare och företag”32. 

 

För att ytterligare effektivisera e-förvaltningen tillsatte regeringen 

Informationshanteringsutredningen, dir. 2011:86, med uppdraget att titta på ”(…) 

registerlagstiftningen och vissa därmed sammanhängande frågor i syfte att skapa rättsliga 

förutsättningar för en mer effektiv e-förvaltning, där såväl den enskildes rätt till personlig 

integritet som allmänhetens berättigade anspråk på insyn i den offentliga verksamheten 

tillgodoses”33 . Direktivets rubrik är ”Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern 

förvaltning”. Dessa ledord är emellertid inte alldeles enkla att få ihop. Exempelvis kan det 

vara lämpligt ur effektivitetssynpunkt att dela information mellan myndigheter, men 

olämpligt i integritetshänseende eller ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Öppenhet 

måste vägas mot sekretess. Utredningen hade också att överväga om definitionen av 

begreppet ”allmän handling” i tryckfrihetsförordningen (TF) var lämpligt utformad när 

det gäller sådana uppgifter som en myndighet har tillgång till genom s.k. direktåtkomst 

 

29 Näringsdepartementet (2011) 

30 Finansdepartementet (2009) 

31 Näringsdepartementet (2014) 

32 Statens Servicecenter (2014b) 

33 Justitiedepartementet (2011) 
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hos en annan myndighet, eller genom liknande former av elektroniskt utlämnande, vilket 

visar att trots ett format-neutralt regelverk finns det anledning till översyn i ljuset av 

utvecklingen inom e-förvaltning.  

 

Förändringsbehov  

De tekniska och organisatoriska förändringar som har införts i och med e-förvaltningen 

gör att sätten att hantera och bevara information behöver förändras. Den förvaltning vi har 

idag är i många avseenden uppbyggd utefter en pappersadministration, vilket skapar 

behov av att anpassa arkivhanteringen.  Digitalisering kan innebära både att överföra 

befintliga handlingar till digitalt format, såsom scanning. Det kan också innebära att en 

administrativ process som skett med hjälp av papper utvecklas till att istället bli helt 

igenom digital. Ofta sker detta parallellt. Ett konkret exempel på vilka utmaningar detta 

kan innebära är digitalisering av lönedata i en kommun som beskrivs i kapitlet 

Lönedatafångst i denna rapport. Det kan tyckas som en paradox att å ena sidan står arkiven 

för någonting permanent och robust, och å andra sidan kopplar flera visioner om e-

förvaltningsutveckling till att både arkiven, och organiseringen kring dem, kräver en 

kontinuerlig anpassning och förändring till aktuella behov och förutsättningar. Kort sagt 

ställer hanteringen av information i digitala format andra krav än vad hanteringen av 

pappershandlingar gör. Inom pappersadministrationen har arkivhandlingar som regel 

flyttats fysiskt (från arbetsrum, till närarkiv, till slutarkiv, till arkivmyndighet), vilket 

tydliggör deras statusförändring, först från aktiva till semiaktiva, och senare från att ägas 

av arkivbildaren till att ägas av arkivmyndigheten. De digitala formaten kräver emellertid 

ingen fysisk förflyttning för att klara dessa övergångar. ’Mellanarkiv’ och ’slutarkiv’ kan 

hanteras inom samma system/databas och regleras med behörigheter.   

 

Det svenska arkivbegreppet är holistiskt, vilket innebär att arkiven både innefattar de 

handlingar som skapas och används av förvaltningen i deras verksamhet, och de 

handlingar som har överförts till en arkivinstitution. Det spelar ingen roll var handlingarna 

befinner sig rent fysiskt, vilket format de har, eller om de ska bevaras permanent eller 

gallras efter en viss tid. Vårt arkivbegrepp skiljer sig från de flesta andra länder då många 

anser att handlingarna först blir arkiv då de har överförts till en arkivinstitution.34  

 

E-arkiv har kommit att betyda ett separat system som är utvecklat specifikt för 

bevarande: ”E-arkiv kan dels ha samma författningsenliga betydelse som ”Arkiv” men 

avseende på elektroniska handlingar i myndighetens arkiv, dels i dagligt tal avse 

ett ”Arkivsystem” 35 . Utifrån definitionen i Arkivlagen och Arkivförordningen utgör 

allmänna handlingar arkiv när de anses arkiverade, varför myndighetens elektroniska 

arkiv kan omfatta både de handlingar som överförts till bevarande och handlingar som 

finns i verksamhetssystem. Men det är inte säkert att handlingar i verksamhetssystemen 

 

34 Jörwall et al. (2012) 

35 Riksarkivet eARD (2013) 
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är anpassade för långtidsbevarande. Den myndighet i vars verksamhet handlingarna 

uppstått har trots detta det fulla ansvaret tills en formell överföring sker till 

arkivmyndigheten. Det finns ingen tidsgräns för när detta ska ske, utan det är en 

förhandling mellan dessa två parter. Därför finns det exempel på statliga myndigheter som 

aldrig har levererat något material till Riksarkivet och alltså förvaltar arkiv som sträcker 

sig flera hundra år tillbaka i tiden. När det gäller digitala handlingar som uppstår inom e-

förvaltningen så räcker det inte med att förvara dem i en godkänd arkivlokal utan 

informationsägaren måste se till att de är säkrade, sökbara, etc. under hela bevarandetiden. 

Det krävs alltså en kontinuerlig och genomtänkt informationsförvaltning. 

 

Ett nationellt e-arkiv 

Statens servicecenters e-arkiv skall ”(…) fungera som en mellanlagringsplats, där 

informationen lagras på ett standardiserat sätt, innan handlingarna slutligen kan överförs 

till Riksarkivet”36. Enligt en förstudie skulle den totala investeringskostnaden för digital 

arkivering uppgå till 1,1 till 1,7 miljarder kronor om den gjordes av var och en av 117 

myndigheter. Företaget som genomförde förstudien beräknade att kostnaden kunde 

sänkas med upp till 80 procent genom att istället investera i en gemensam tjänst. Att en 

organisation outsourcar arkivering och dokumenthantering betyder emellertid inte att 

ansvaret för dessa frågor försvinner ” Tvärtom, det blir ännu viktigare att det finns 

personal inom företaget [eller myndigheten] som tar ansvar för verksamheten och även 

har mandat att fatta beslut i frågor som uppstår samt har resurser för att genomföra dem”37. 

 

Avslutande diskussion 

Caspar Almalander skriver i Tidskriften Arkiv nr. 3, 2014 att ”E-arkiv är e-förvaltningens 

motor. Därför måste vi gå från ägarskap till ledarskap”38. Ledarskap kräver en förståelse 

för vad begreppet arkiv innefattar. Det är fler än arkivarier som är med och mejslar fram 

vilken roll arkiv, arkivinstitutioner och arkivarier kommer att ha i e-förvaltningen. Ny 

teknik och nya arbetsformer, samt nya sätt att se på oss själva och samhället, bidrar hela 

tiden till att utmana invanda föreställningar. Detta gäller inte minst arkiven och i relation 

till de nya utmaningar vi ställs inför på grund av nya format, och nya sätt att använda 

information, som gör att lagar och regler behöver förändras, etc. Men faktum är att 

förändring är ett konstant tillstånd. En god informationsförvaltning handlar därför inte om 

att lösa frågor en gång för alla utan snarare om en kontinuerlig anpassning till rådande 

förutsättningar, att ständigt anpassa rutiner, regelverk, och principer.  

 

 

36 Statens Servicecenter (2014a) 

37 Staunstrup (2001) 

38 Almalander (2014) 
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Begreppen ”data”, ”information” och ”dokument” kan alla bidra till att lyfta viktiga 

aspekter av vad en god informationsförvaltning är, men de kopplas inte nödvändigtvis 

ihop med ”arkiv” i diskussioner rörande de utmaningar som e-förvaltningen står inför. 

Regeringens övergripande mål för e-förvaltning är att det ska vara så enkelt som möjligt 

för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt att 

ta del av förvaltningens service. Det innebär bland annat att offentlig förvaltning behöver 

bli bättre på att utnyttja befintliga resurser, bli effektivare och förbättra rättssäkerheten. 

För att dessa mål ska kunna realiseras är forskning med fokus på god 

informationsförvaltning av stor betydelse.  

 

Det är viktigt att koppla diskussioner om de möjligheter och problem som e-förvaltningen 

står inför till såväl teknik, som juridik, som demokrati. – kort sagt att se till helheten. 

Praktiska lösningar bör utvecklas i ljuset av teoretiska ramverk, befintliga administrativa 

rutiner, gällande lagar och regler. eftersom det annars finns en risk att inkonsekvenser 

oavsiktligt byggs in i processerna, vilket kan skapa stora utmaningar både på kort och på 

lång sikt.  
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Arkivmyndighetens roll i samarbets- och 

utvecklingsprojekt  

Ann-Sofie Klareld & Annalena Olsson 

 

Inledning 

E-förvaltning kan göra att Riksarkivets och andra arkivmyndigheters roll förändras på 

olika sätt, och även bidra till att förväntningar och önskemål går utöver vad det formella 

regelverket anger. Riksarkivet ska som en del av sitt uppdrag bidra till 

förvaltningsutvecklingen. I propositionen Tid för kultur skriver regeringen att 

myndigheters och olika institutioners roller och förhållningssätt påverkas av den digitala 

utvecklingen och att det är viktigt att finna gemensamma lösningar för att digitalt bevara 

och förmedla kulturarvet39. Detta gäller både det existerande historiska kulturarvet och det 

som skapas idag – nutidens och framtidens kulturarv. I uppdraget till Riksarkivet att 

inrätta ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt 

tillgängliggörande av kulturarvet skriver regeringen: ”Arbetet med digitaliseringsfrågor 

inom kulturområdet knyter an till regeringens arbete med e-förvaltning och samlade 

handlingsplan för digitalisering – En digital agenda för Sverige”40.  Arkivmyndigheternas 

ansvar sträcker sig alltså över ett brett område, från historiskt kulturarv till nutida 

förvaltningsutveckling. 

 

E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, inrättades 2009 för att ”(…) 

stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för 

myndighetsövergripande samordning (…)” 41 , kort sagt att driva på e-

förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor. Skrivelsen Regeringens förvaltningspolitik, 2013, 

lyfter fram att samarbete är viktigt för att uppnå de framtida målen: ”För att utnyttja de 

möjligheter som digitaliseringen ger krävs ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete i 

samverkan mellan de statliga myndigheterna. Gemensamma utvecklingsinsatser behöver 

identifieras, utredas, utvecklas, breddinföras och förvaltas”42 De vanligast förekommande 

utvecklingsinsatserna uppges vara mina meddelanden, samt e-arkiv och e-diarium. 

Regeringes målsättning är att användningen av IT ska öka för att bidra till 

samhällsutvecklingen: ”Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla alla 

pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen strategi för att ta till vara alla de 

möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag”43. Arkivmyndigheternas 

 

39 Regeringen (2009) 

40 Regeringen (2011) 

41 Finansdepartementet (2009) 

42 Regeringen (2013a) 

43 Regeringskansliet (2011) 
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roll i genomförandet av strategin är i dagsläget under utveckling. Syftet med detta kapitel 

är att diskutera vilken roll arkivmyndigheter har i samarbets- och utvecklingsprojekt som 

fokuserar på e-förvaltning, utifrån följande frågeställningar:  

 

Vilken roll har Riksarkivet haft i samarbets- och utvecklingsprojekt under de senaste åren?  

Finns det skillnader mellan den formella rollen som arkivmyndighet och de förväntningar 

som olika samverkanspartners har? 

 

Diskussionen förs med utgångspunkt från tre exempel: eARD44, Nationellt e-arkiv45, och 

Digisam 46  som samtliga har initierats av regeringen som ett led i e-

förvaltningsutvecklingen. 

 

Arkivmyndigheternas formella roll 

I rollen som arkivmyndighet ingår, enligt arkivlagen47 och arkivförordningen48, att utfärda 

föreskrifter, ge råd och utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter. Det 

finns två typer av arkivmyndigheter i Sverige: nationella och regionala. Riksarkivet är 

arkivmyndighet för statliga myndigheter, medan kommunstyrelsen och 

landstingsstyrelsen oftast är arkivmyndighet för respektive kommun eller landsting 

(såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan 

nämnd eller styrelse till arkivmyndighet). Riksdagens myndigheter, regeringen, 

myndigheter inom Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen saknar ansvarig 

arkivmyndighet.  

 

Riksarkivet är organisatoriskt placerad under Kulturdepartementet, vars ansvarsområde 

innefattar kultur, medier och idrott. ”Arkivområdet omfattar Riksarkivet och deras 

uppdrag som statlig arkivmyndighet med ett särskilt ansvar för den statliga 

arkivverksamheten och för arkivvården i landet”49 . Riksarkivet ska därtill ha en bred 

överblick av arkivverksamheten, både nationellt och internationellt, samt ett utvecklat 

samarbete med aktörer inom alla samhällssektorer i Sverige och utomlands samt vara en 

eftersökt samarbetspartner och en institution som värderas högt. I de strategiska målen 

ingår att Riksarkivet ska vara en strategisk resurs för den offentliga förvaltningen i frågor 

om informationshantering. Områden som bidrar till en god offentlighetsstruktur hos 

 

44 Riksarkivet (2014a) 

45 Statens servicecenter (2014b) 

46 Digisam (2014) 

47 SFS, 1990:782 

48 SFS, 1991:446 

49 Kulturdepartementet (2014) 
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myndigheterna ska prioriteras. Riksarkivet ska även ha en framträdande roll som nationell 

och regional basresurs för kultur, forskning och kunskapsutveckling och vara en viktig del 

av forskningens infrastruktur 50.  

 

I rollen som arkivmyndighet ingår även att utöva tillsyn. På Riksarkivet arbetar 11 

handläggare med tillsynen över samtliga statliga myndigheter. De arbetar efter ett rullande 

schema och gör ca 100 inspektioner per år. I praktiken innebär detta att varje myndighet 

får tillsynsbesök ungefär vart 5 år. De sanktionsmöjligheter som står till buds om det 

framkommer att en myndighet inte efterlever regelverket är förelägganden och 

anmärkningar. Det finns även en tredje sanktionsmöjlighet inskriven i arkivlagen, 9 § ”En 

arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess 

tillsyn. Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt 

beslut från arkivmyndigheten.” (D.v.s. om myndighetens arkiv är i extremt dåligt skick.) 

Detta får dock ses som en teoretisk möjlighet då det aldrig har använts för elektroniska 

handlingar och sällan eller aldrig för pappershandlingar.51  

 

Riksarkivet och förvaltningsutvecklingen 

Riksarkivet är enligt sin årsredovisning för år 2013 ”en viktig aktör i arbetet med att 

utveckla en effektiv och rättssäker förvaltning”52. I Statens arkiv i framtiden – en idéskrift 

beskrivs arkivmyndighetens roll som nära sammanlänkad med 

förvaltningsutvecklingen:  ”En ökad samverkan inom Myndighetssverige samt 

rationaliseringar och högre kvalitet genom en ökad satsning på elektronisk förvaltning är 

några av ledstjärnorna i det pågående utvecklings- och förändringsarbete, i vilket 

Riksarkivet förväntas spela en aktiv roll”. Arbetet för en god informationshantering i 

offentlig förvaltning sker inom ramen för ett av sju processområden som 

arkivmyndighetens kärnverksamhet är indelad i. Enligt Riksarkivets instruktion ingår det 

i uppdraget som statlig arkivmyndighet att ”verka för utveckling av metoder för 

framställning, bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i 

förvaltningsutvecklingen” 53 . Detta innebär att överväga hur tilldelade resurser bör 

användas för att ge bästa möjliga resultat, något som kräver lyhördhet och engagemang 

inför nya utmaningar. I årsredovisningen för 2013 skriver riksarkivarie Björn Jordell: 

”Inom Riksarkivet talar vi ofta om vikten av att vara relevanta i och för vår samtid. Detta 

förutsätter en förmåga att lägga örat till marken och att fånga upp omvärldens ibland vagt 

formulerade och till och med motstridiga önskemål och förväntningar. Att analysera dessa, 

samt att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla verksamheten i en riktning som svarar upp 

mot dessa krav, är en svår men inspirerande uppgift.” 

 

50 Riksarkivet (2014e) 

51 Geijer, Lenberg, & Lövblad (2013) 

52 Riksarkivet (2014b) 

53 SFS 2009:1593 



 

27 

 

I det generella målet att arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning 

ingår även mer specifika uppgifter. I Riksarkivets regleringsbrev för 2014 framgår det 

under rubriken e-förvaltning att Riksarkivet ska ”(…) redovisa vilka åtgärder som 

vidtagits och som planeras att vidtas för att en bred tillämpning och användning av Mina 

Meddelanden och Svensk E-legitimation uppnås”, samt (…) redogöra för hur 

myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande 

förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt 

samverkande statsförvaltning (N2012/6402/ITP)”54  

 

För att uppnå målen i Digital agenda för Sverige55, och för en samverkande statsförvaltning, 

krävs att utbyte av information är möjligt. En förutsättning för att detta ska fungera är en 

gemensam infrastruktur. Regeringen har tillsatt e-delegationen för att samordna, stärka 

och driva på e-förvaltningsutvecklingen inom offentlig förvaltning, samt att initiera, 

koordinera och följa upp projekt inom området. En av e-delegationens främsta uppgifter 

är att medverka till att etablera en nationell ”mjuk” infrastruktur för e-förvaltning genom 

att ”(…) koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt följa 

upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare”56. Detta innebär att få 

system, organisationer och verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna 

kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Riksarkivet deltar i flera 

av e-delegationens projekt, såsom SOFT, eARD med flera.57  

 

Samarbets- och utvecklingsprojekt, 3 exempel 

Riksarkivet har under de senaste åren involverats i flera olika projekt och samarbeten. Som 

exempel kan nämnas: Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande: ett kompetenscentrum som 

arbetar med konkreta metoder för arkivering och återskapande av digitalt material 

tillsammans med Bodens Kommun, Luleå tekniska universitet, Kungl. Biblioteket och 

Länsstyrelsen i Norrbottens län. 58  Records Management in Service of Democracy, ett 

utvecklingsprogram i samarbete med SIDA vilket vänder sig till arkivarier från 

utvecklingsländer som arbetar inom företrädesvis offentliga organisationer. 59 

Samarbetsrådet för enskilda arkiv, ett nationellt samverkans- och samrådsorgan där 

Riksarkivet samarbetar med den enskilda arkivsektorns organisationer för att främja 

 

54 Regeringen (2013b) 

55 Regeringskansliet (2011) 

56 Finansdepartementet (2009) 

57 Riksarkivet (2014c) 

58 LDB Centrum (2014) 

59 Riksarkivet (2014c) 
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utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande enskilda arkiv.60 Samrådsgruppen 

för kommunala arkivfrågor, ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet 

och de primär- och landstingskommunala sektorerna där Riksarkivet, Svenska 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet ingår.61  

 

Vi har här valt att titta närmare på tre av de många samverkans- och utvecklingsprojekten: 

eARD62, Nationellt e-arkiv63, och Digisam64. Dessa valdes för att de är stora omfattande 

resurskrävande projekt där Riksarkivet har arbetat/arbetar tillsammans med såväl 

offentliga som privata organisationer över hela landet.  

 

eARD – e-arkiv och e-diarium  

Riksarkivet var så kallad ”färdledande myndighet” med ansvar för att driva det treåriga 

projektet eARD (2011-2014), som ägdes av e-delegationen. Syftet med projektet var att ta 

fram, testa och förvalta FGS:er (förvaltningsgemensamma specifikationer) inom e-

arkivområdet. Detta skulle göras i samverkan med myndigheter, kommuner och landsting. 

Ett projekt av det här slaget där den nationella arkivmyndigheten samarbetar med såväl 

statliga, kommunala och landstingskommunala förvaltningsmyndigheter hade inte 

genomförts i Sverige tidigare. Det övergripande syftet var att förbättra, effektivisera och 

kvalitetssäkra informationshanteringen inom e-förvaltningen genom att utveckla 

förvaltningsgemensamma specifikationer. Projektet var tänkt som ett första 

grundläggande steg. FGS:erna skulle sedan vidareutvecklas successivt.    

 

Förväntningarna på projektet var höga, både från e-delegationen och myndigheternas 

ledning.  Från flera håll förväntades resultatet bli ett konkret fungerande ”e-arkiv” men 

uppdraget till Riksarkivet innebar att projektet skulle ta fram FGS:er. Endast Riksarkivet 

fick i uppdrag att delta; övriga myndigheter och organisationer fick själva anmäla sitt 

intresse för att delta. Några aktörer med värdefull kompetens och erfarenheter inom 

området valde att inte delta i projektet. 

 

I det samarbete som växte fram i de åtta delprojekteten bidrog alla aktörer utifrån sina 

unika mål, kunskaper och erfarenheter. Några deltog för att lära medan andra bidrog med 

eget kunnande. Ssamtliga deltagare bidrog med insikter i den egna verksamheten medan 

Riksarkivet bidrog med expertkunskaper rörande arkivhantering. När det gällde att bidra 

med arbetskraft så valde flera av myndigheterna att låta sina arkivarier vara med, men det 

visade sig betydligt svårare att få myndigheterna att bidra med IT-personal. Det var därför 

 

60 Riksarkivet (2014d) 

61 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (2014) 

62 Riksarkivet (2014a) 

63 Statens servicecenter (2014b) 

64 Digisam (2014) 
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svårt att få deltagare till de tester och utvärderingar som krävdes för att projektets mål 

skulle uppfyllas. Här spelade ekonomin en stor roll eftersom det i början inte fanns 

möjlighet att ersätta deltagarna för deras insatser. Myndigheter och organisationer fick i 

flera fall själva bekosta egen IT-personal, konsulter eller systemleverantörer för att kunna 

delta i testerna.  

 

Projektets syfte var alltså inte att producera en ”lösning” för digitalt bevarande (e-arkiv) 

utan FGS:erna beskriver krav på informationen inför leverans och blir därför  snarare en 

förutsättning för att myndigheterna själva ska kunna ta ansvar för sin 

informationsförvaltning och därmed uppfylla lagar och föreskrifter. Detta är också vad 

Riksarkivet traditionellt sett har gjort genom att utfärda föreskrifter om exempelvis hur en 

arkivlokal ska vara utformad, vilket skrivmateriel som får användas etc. Men i den digitala 

miljön är det omöjligt (åtminstone med nuvarande resurstilldelning) att certifiera system 

och format på samma sätt som görs med arkivbeständigt papper, förvaringsboxar, 

bläckpennor etc. Dessutom kommer de handlingar som skapas digitalt inte att förvaras i 

samma system under hela sin bevarandetid. De framtagna FGS:erna beskriver krav på 

märkning och paketering av information från verksamhetssystem för leverans till ett e-

arkiv. FGS:erna ska också kunna utgöra underlag i upphandlingar och ingå som en del av 

kravspecifikationerna vid upphandling av system. De bidrar därigenom också till arbetet 

med att etablera en nationell mjuk infrastruktur. (ref.: /riksarkivet.se/fgs-earkiv) 

 

Projektets resultat, förslag till FGS:er (för paketstruktur, ärendehantering och personal) har 

nu överlämnats till en förvaltningsorganisation som är placerad inom Riksarkivets 

division för offentlig informationshantering (DOI). Förvaltningsorganisationens uppgift 

blir nu att ta ställning till, eventuellt justera och besluta om de föreslagna FGS:erna som 

sedan kommer att ges ut i formellt beslutade versioner. Det fortsatta arbetet med att 

utveckla nya FGS:er kommer också att utföras i samverkan med andra myndigheter och 

organisationer.  

 

I eARDs förstudierapport diskuterades Riksarkivets roll under rubriken ”Frågor som 

behöver utredas”. Där konstaterades bland annat att om arkivmyndigheten tar på sig 

ansvaret för handlingar som fortfarande används frekvent i den verksamhet där de 

uppstått, uppstår både tekniska och juridiska problem. Funktionen ”mellanarkiv” togs 

upp som en möjlig lösning fram tills att formellt överlämnande i arkivlagens mening blir 

aktuellt.65  

 

Digisam  

I It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige beskrivs inrättandet av ett 

samordningssekretariat för att möta behovet av fortsatt utveckling inom områdena 

digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.66 Riksarkivet fick 

 

65 Riksarkivet (2011) 

66 Regeringskansliet (2011) 
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2011 i uppdrag av regeringen att inrätta och driva detta samordningssekretariat, kallat 

Digisam, under perioden 2011-2015.67 I uppdraget ingick att sätta samman en styrgrupp 

med representanter från den egna organisationen samt Riksantikvarieämbetet, Kungliga 

biblioteket, något av centralmuseerna samt övriga medverkande myndigheter och 

institutioner. Denna styrgrupp skulle sedan bestämma inriktningen på sekretariatets 

verksamhet. Riksarkivet fick även i uppdrag att skriva en rapport, i samverkan med övriga 

deltagande organisationer, med ställningstagande om sekretariatets fortsatta verksamhet 

efter 2015.  

 

Digitalisering är ett ord som kan ha två betydelser. I Riksarkivets bevarandestrategi 

Härifrån till evigheten? Bevarandestrategi för Statens arkiv förklaras: ”Digitalt lagrad 

information kan delas upp i två kategorier: a) det som skapas utifrån analoga förlagor 

oavsett medium och b) det som skapas digitalt. Speciella förhållanden råder avseende 

digital information. Denna bevarandeproblematik avser filformat, överföring och 

lagringsteknologi”68.  Digitalisering har under senare år kommit att innefatta flera aspekter 

av användningen och utvecklingen av digitala medium. Digitalisering inom Digisam 

innebär emellertid enbart att omvandla analogt material till digitalt och inte att digitalisera 

arbetsprocesser inom förvaltningen som helhet. Riksarkivets arbete inom Digisam, samt 

processerna Tillhandahålla och Tillgängliggöra, syftar till att omvandla information som 

finns bevarad hos arkivmyndigheten till digital form, det vill säga den snävare definitionen 

av begreppet. Genom att digitalisera informationen bidrar Riksarkivet också till det 

övergripande syftet i ”Digitala agendan” – samhällelig digitalisering, det vill säga ”(…) 

(ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället"69.  

 

Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och 

digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation är ett av Digisams 

projekt med regeringsuppdraget att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt 

bevarande. Målet med strategin är att ”kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad 

utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla 

statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och 

kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och tillgänglighet.” Det är även ett 

led i att uppfylla Sveriges åtaganden genom rådets slutsatser av den 20 november 2008 om 

det europeiska digitala biblioteket Europeana. I strategin står bland annat ”(…) avgörande 

att roll- och ansvarsfördelningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samordnade 

långsiktiga digitala bevarande är tydligt och fastlagt”70. Inom Digit@lt kulturarv arbetar 24 

statliga myndigheter tillsammans mot ett gemensamt mål. Riksarkivet leder arbetet via 

Digisam, men har inte rollen som ”färdledare”. De 24 myndigheterna har tre områden att 

 

67 Regeringen (2011) 

68 Riksarkivet (2005. rev. 2007), s. 3 

69 Regeringskansliet (2011) 

70 Kulturdepartementet (2011) 
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förhålla sig till: bevara, tillgängliggöra och prioritera. Strategierna som tas fram publiceras 

på Digisams webbsida och är tänkta att fungera som, exempel och inspiration för andra. 

 

Nationellt e-arkiv  

I SOU 1991/31 Statens arkivdepåer: En utvecklingsplan till år 2000 påpekas att tillväxten av de 

statliga myndigheternas arkiv från 1950-talet och framåt, inte har motsvarats av en lika 

omfattande utbyggnad av de statliga arkivmyndigheterna. Informationsmängderna har 

som bekant fortsatt att öka sedan dess, och även om digitala handlingar tar mindre 

utrymme så finns det ett stort behov av att avställa och arkivera även dessa. Riksarkivet 

tar som regel inte emot digitala handlingar såvida det inte rör sig om handlingar från en 

myndighet som har upphört och den nedlagda verksamheten inte ska tas över av någon 

annan. Få myndigheter har emellertid egna e-arkiv.  

 

Statens Servicecenter har nyligen fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med 

Riksarkivet utveckla och förvalta en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Riksarkivets 

roll är att ”precisera kraven för hur tjänsten ska utformas för att följa det arkivrättsliga 

regelverket”71. I detta projekt har Riksarkivet rollen som ”bollplank” och ska bida med 

kunskapsöverföring till SSC. I första hand gäller det att tydliggöra lagstiftning och 

föreskrifter. Denna typ av rådgivning ingår till viss del i den traditionella rollen som 

arkivmyndighet, men det är också en ny situation som innebär mycket mer än den 

traditionella rådgivningen där man i många fall enbart hänvisar till olika föreskrifter. 

Riksarkivets ansvar blir i detta fall mera långtgående. Ett antal myndigheter har blivit 

ålagda att använda den framtagna lösningen. Deltagandet är alltså till skillnad från eARD 

inte frivilligt.  

 

I detta sammanhang kan nämnas att i betänkande av PSI-utredningen 72  föreslås att 

Riksarkivet får i uppdrag att inrätta, ansvara för och förvalta en gemensam portal för 

myndigheternas eller för hela den offentliga sektorns information. En portal skulle 

underlätta för dem som vill använda informationen. I portalen, en gemensam webbsida, 

kan information från myndigheterna samlas och det blir därigenom lättare att skapa sig en 

bild av vilken information som finns hos respektive myndighet. Riksarkivet föreslås också 

få i uppdrag att anpassa befintlig teknisk plattform samt att ta fram föreskrifter för den 

förteckning över de handlingar som finns för vidareutnyttjande och som myndigheterna 

föreslås bli skyldiga att publicera. 

Avslutande diskussion  

Riksarkivet har nyligen genomgått en stor organisationsförändring som inneburit att 

Riksarkivet och Landsarkiven slagits ihop till en myndighet. Landsarkiven är numera 

avdelningar inom den Regionala divisionen. Ett prioriterat uppdrag är att tydliggöra 

landsarkivens roll i regionerna. Detta ska ske genom att landsarkiven ska delta i samarbetet 

 

71 Regeringen (2014) 

72 PSI-utredningen (2011) 
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med att främja kulturella och kreativa näringar. Landsarkiven ska också delta i arbetet med 

regional tillväxt bland annat genom att delta i och bevaka arbetet med olika regionala 

planer och strategier. Närvaron i regionen ska öka genom olika satsningar, aktiviteter, 

samarbeten och nätverk. 

 

Den nya organisationen genomfördes i ett första steg från och med juli 2012 och i ett andra 

från och med 1 juli 2013. Riksarkivet har i sin nya organisation inrättat en särskild division 

för offentlig informationshantering (DOI). Divisionens mål är att utgöra en strategisk 

resurs för förvaltningen. Detta ska uppnås genom att arbetet inriktas mot att utveckla, 

normera och främja en informationshantering som är inriktad på god offentlighetsstruktur, 

interoperabilitet, autenticitet och en långsiktig tillgänglighet i myndigheternas 

verksamhetsinformation. Inom divisionen finns en särskild enhet för utveckling och e-

förvaltning som har i uppdrag att bevaka och öka kunskapen om informationshantering i 

offentlig förvaltning. Divisionens medarbetare deltar i flera både interna och externa 

projekt och utredningar, t ex inom e-delegationen, eARD och Klassa. Den 1 juli inrättades 

en ny funktion, förvaltning av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), som ett 

resultat av delprojekt 8 inom eARD som hade i uppdrag att föreslå en 

förvaltningsorganisation för dessa. 

 

I rapporten Hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas finns ett avsnitt med 

rubriken ”Riksarkivets roll i förändring”. Här står bland annat att ”När arkivlagen trädde 

ikraft hade den stora omstruktureringen av statsförvaltningen ännu inte inletts. […] 

Förändringarna har inneburit en omfokusering av verksamheten på andra uppgifter än 

vad som förutsågs när dagens organisation skapades”73. Detta har enligt rapporten bidragit 

till att Riksarkivet tvingats välja att vara restriktiv med att ta emot leveranser, vilket inte är 

i linje med vad förvaltningsmyndigheterna efterfrågar. Det konstateras att detta är till 

nackdel för statsförvaltningen i stort och ”Ytterst handlar det om vilken roll Riksarkivet 

ska ha när det gäller att bevara och tillhandahålla de allmänna handlingar som produceras 

inom statsförvaltningen”74. Med anledning av detta föreslår rapporten bland annat att en 

mellanarkivsfunktion bör inrättas.  

 

E-förvaltningens nya krav på arkivmyndigheterna gör att deras roll förändras. Det har 

funnits en förväntan från omvärlden på att arkivmyndigheterna ska vara i framkant och 

leda utvecklingen inom offentlig informationsförvaltning. Men den traditionella rollen 

innebär endast att utfärda föreskrifter, genomföra tillsyn och utgöra förvaringsplats för 

arkiv som inte längre behövs i myndigheternas verksamhet. Det är 

förvaltningsmyndigheterna som ansvarar för att implementera föreskrifterna i sina 

respektive verksamheter. 

 

 

73 Riksarkivet (2010), s. 13-14 

74 Riksarkivet, (2010), s. 14 
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I samarbetsprojekt eARD, nationellt e-arkiv, Digisam och liknande samarbeten så har 

Riksarkivet inte nödvändigtvis rollen som "den som vet och har svaren", utan ingår från 

samma utgångspunkt som deltagande förvaltningsmyndigheter och andra deltagande 

organisationer. Det är annars inte ovanligt att myndigheter bara kommer i kontakt med 

Riksarkivet vid inspektioner, vid arkivleveranser eller eventuell rådgivning, vilket ju 

innebär att utgångsläget är ett helt annat. Den nya situationen innebär flera utmaningar 

för utkomsten av utvecklings- och samarbetsprojekt: För det första kan det innebära att 

förväntningarna kan vara höga på vad Riksarkivet ska bidra med. För det andra att 

förvaltningsmyndigheterna inte har möjligheter att avsätta tillräckligt med resurser 

(personell, tidsmässiga, monetära). För det tredje att när ett projekt är avslutat så kan det 

krävas att samarbetet fortsätter i annan form, arkivmyndigheten står inte som ensam 

ansvarig för att förvalta och utveckla resultatet. Att utveckla FGS:er i samarbete med 

statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter innebar att Riksarkivet bröt 

ny mark, dels eftersom hela den offentliga förvaltningen berördes av projektet och dels för 

att det var ett nytt sätt att förhålla sig till förvaltningsmyndigheterna.  

 

Regeringsuppdraget till Riksarkivet kan tolkas på olika sätt. På senare år har Riksarkivet 

fått tydligare mandat och riktlinjer att arbeta mer aktivt med frågor som rör e-förvaltning 

mestadels inom befintligt anslag. I dagsläget är det DOI som har rollen att arbeta med 

att ”verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande 

av handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen”. En möjlig framtida utveckling är att 

DOI blir Riksarkivets ansikte utåt i samarbets- och utvecklingsprojekt.75 Landsarkiven kan 

också ha möjligheter att arbeta med informationsförvaltningsfrågor inom ramen för sitt 

uppdrag ”Regional utveckling”. 

 

  

 

75 SFS 2009:1593 
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Omvärldsanalys och teoretiska 

utgångspunkter 

Karen Anderson & Göran Samuelsson 

 

Inledning 

Informationshanteringen och de tekniker som stöder den genomgår extremt snabba 

förändringar. Verktyg och metoder som var användbara i organisationerna för 3-5 år sedan 

är nu föråldrade eller behöver uppdateras för att hålla jämna steg med ny teknik och 

förändrade servicebehov. Ännu viktigare är att forma strategier som garanterar att den 

information som lagras i informationssystemen förblir tillgänglig och användbar. 

Framgång i denna strävan förutsätter samarbete med professioner som förmår hantera 

både informationsinnehåll och informationsteknik. När organisationerna övergår till att 

tillhandahålla sofistikerade e-tjänster då krävs organisationsövergripande strategier för 

informationshantering (IM) och informationsförvaltning. I denna föränderliga miljö 

behöver forskningen och utvecklingsinsatserna intensifieras och koordineras kring 

informationsförvaltningen för att det skall vara möjligt att ta tillvara på potential som de 

stora informationsflödena besitter. I detta avsnitt gör vi en översiktlig genomgång av 

forskning och utvecklingsaktiviteter under de senaste åren som har bäring på 

informationshantering och förvaltning.  

 

Nationell utveckling 

Sverige har under de senaste fem åren sett en markant ökad aktivitet kring forskning och 

utvecklingsinsatser inom domänen informationsförvaltning. För att uppnå målen i Digital 

agenda för Sverige 76 , och för en samverkande statsförvaltning, krävs att utbyte av 

information är möjligt. En förutsättning för att detta ska fungera är en gemensam 

infrastruktur. Regeringen har därför tillsatt e-delegationen, en kommitté under 

Näringsdepartementet, för att samordna, stärka och driva på e-förvaltningsutvecklingen 

inom offentlig förvaltning, samt att initiera, koordinera och följa upp projekt inom 

området77. En av e-delegationens främsta uppgifter är att medverka till att etablera en 

nationell ”mjuk” infrastruktur för e-förvaltning genom att ”(…) koordinera de statliga 

myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för 

medborgare, företagare och medarbetare”78 Detta innebär att få system, organisationer och 

 

76 Regeringskansliet (2011) 

77 Regeringens kommittédirektiv dir. 2009:19 

78 Ibid. 
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verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra 

genom att överenskomna regler följs. Riksarkivet deltar i flera av e-delegationens projekt 

och som vi tidigare redogjort för har det svenska riksarkivet tagit fram regelverk som banat 

väg för nya processbaserade sätt att hantera och redovisa verksamhetsinformation. Ett 

annat exempel är Riksarkivets treåriga projekt eARD (2011-2014), som ägdes av e-

delegationen. Syftet med projektet var att ta fram, testa och förvalta FGS:er 

(förvaltningsgemensamma specifikationer) inom e-arkivområdet. De framtagna FGS:erna 

beskriver krav på märkning och paketering av information från verksamhetssystem för 

leverans till ett e-arkiv. FGS:erna ska också kunna utgöra underlag i upphandlingar och 

ingå som en del av kravspecifikationerna vid upphandling av system. De bidrar 

därigenom också till arbetet med att etablera en nationell mjuk infrastruktur.79 Projektets 

resultat, förslag till FGS:er (för paketstruktur, ärendehantering och personal) har nu 

överlämnats till en förvaltningsorganisation som är placerad inom Riksarkivets division 

för offentlig informationshantering (DOI).  

 

Riksarkivet fick 2011 också i uppdrag av regeringen att inrätta och driva ett 

samordningssekretariat, kallat Digisam, under perioden 2011-2015 för att påskynda 

digitaliseringsaktiviteterna i landet. Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för arbetet med 

att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och 

kulturarvsinformation är ett av Digisams projekt med regeringsuppdraget att arbeta 

övergripande med frågor om system för digitalt bevarande. Detta är även ett led i att 

uppfylla Sveriges åtaganden genom rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det 

europeiska digitala biblioteket Europeana. I strategin står bland annat ”(…) avgörande att 

roll- och ansvarsfördelningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samordnade 

långsiktiga digitala bevarande är tydligt och fastlagt”. 80  Verksamheten vid 

samordningssekretariatet ska utvärderades under det första halvåret 2014. I samband med 

det presenterade Riksarkivet en rapport med ett ställningstagande om sekretariatets 

fortsatta verksamhet efter 2015.81 

 

Statens Servicecenter (SSC) en nyinrättat myndighet (2013) har nyligen fått i uppdrag av 

regeringen att i samverkan med Riksarkivet utveckla och förvalta en 

förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Riksarkivets roll är att ”precisera kraven för hur 

tjänsten ska utformas för att följa det arkivrättsliga regelverket.” 82 I detta projekt har Riksarkivet 

rollen som kravställare och ska bidra med kunskapsöverföring till SSC. Riksarkivet 

 

79 www.riksarkivet.se/fgs-earkiv 

80 Digitalt kulturarv. Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial 

och kulturarvsinformation 2012-2015. Regeringskansliet 2011 s. 6. 

81 Regeringen, 2011 

82 Regeringsbeslut II 1 2014-08-15. Näringsdepartemenetet. 
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föreslås i ett betänkande av PSI-utredningen83 få i uppdrag att inrätta, ansvara för och 

förvalta en gemensam portal för myndigheternas eller för hela den offentliga sektorns 

information. I Riksarkivets regleringsbrev för 2014 framgår också under rubriken e-

förvaltning att Riksarkivet ska (…) redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att 

vidtas för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation 

uppnås”, samt (…) redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för 

en digitalt samverkande förvaltning84 På samma sätt har vi sett en ökad aktivitet inom den 

kommunala sektor som också delvis arbetat tillsammans i e-delegationen och under 

rubriken Digital agenda. 85  Inom det privata näringslivet har de ökade 

informationsmängderna och utvecklingen av olika verktyg för fångst och analys skapat 

allt större intresse för beslutsstöd och Big Data. Idag ligger näringslivet långt före offentlig 

sektor i användandet av information för analys och som beslutsunderlag.86  

 

Nationell forskning - Cedif 

CEDIF är unikt i Sverige när det gäller forskning som inriktas på att med 

arkivvetenskapens hjälp bidra till en god informationsförvaltning. CEDIF-projektet var ett 

treårigt forsknings- och utvecklingsprogram (2009-2012) som finansierades av EU och 

genomfördes av Mittuniversitetet i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och 

kommunerna Sundsvall och Härnösand. Sedan starten 2009 har CEDIF - Centrum för 

Digital Informationsförvaltning – bedrivit forskning i Västernorrlands län om 

informationsförvaltning och arkivvetenskap i syfte att utveckla modeller för effektiv och 

långsiktig informationshantering inom offentliga organisationer, men också inom privata 

organisationer.87 Ett annat syfte med CEDIF var att utveckla ett centrum som kan dela och 

främja kunskap om informationsförvaltning i Västernorrlands län. I linje med detta 

fortsätter forskargruppen att använda CEDIF som paraply för sin forskning. 

Forskningsresultaten pekar entydigt på behov av förbättringar när det gäller 

informationsförvaltningsstrategier i svenska organisationer. 

 

 

83 Ett steg vidare. SOU 2014:10 

84 Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (N2012/6402/ITP). (Regeringen, 

2013b) 

85 http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html 

86 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.544382/naringslivet-drar-ifran-offentlig-sektor-pa-beslutsstod Hämtad 2014-12-11. 

87 Ett tidigt projekt var SME-doc som studerade digital informationshantering och förvaltning i små och medelstora företag. Se 

 https://www.miun.se/forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/forskning/avslutade-projekt-och-

aktiviteter/smedoc . Hämtad 2015-01-12. 

https://www.miun.se/forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/forskning/avslutade-projekt-och-aktiviteter/smedoc
https://www.miun.se/forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/cedif/forskning/avslutade-projekt-och-aktiviteter/smedoc
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Identifiera och mäta utmaningar i Svensk informationsförvaltning 

I en undersökning utförd 2010 av Lundell och Lings, kunde 40% av alla Sveriges 290 

kommuner inte ta fram kommunstyrelsens protokoll från 1999, ofta för att de var beroende 

av gamla egenutvecklade programvaror och system som hade avvecklats. De drar 

slutsatsen att "Efter bara tio år finns det problem med att komma åt eller läsa filer som man vet 

existerar" 88 . Lika oroande är resultaten av en undersökning av nationella statliga 

myndigheter genomförd av Riksarkivet. Under 2010 studerade de den aktuella statusen 

bland svenska myndigheter när det gäller e-arkiv. Undersökning som hade en hög 

svarsfrekvens (97 procent) visade att alla arbetade digitalt men att de flesta (64 procent) 

sade att de inte hade några strategier för sitt långsiktiga bevarande. Endast 22 procent hade 

påbörjat ett sådant strategiskt arbete.89  

 

En annan studie inom CEDIF från 2009 handlade om elektronisk dokumenthantering i 

järnvägsprojektet Ådalsbanan. Studien visade att bevarandestrategier var otillräckliga, 

eller inte på plats och att detta kunde få stora konsekvenser för framtida underhåll av 

järnvägen.90 Ett annat viktigt resultat av denna studie var att utveckla checklistor för att 

utvärdera kvaliteten på informationen baserat på ISO 23081 Metadata standard.91 

 

Under 2011 genomförde CEDIF en nationell undersökning med titeln ”Benchmarking 

Information Management”92. I detta forskningsprojekt syftade vi till att skapa: 

 En ögonblicksbild av det aktuella läget för informationshantering i svenska 

organisationer; 

 Insikter av det framtida behovet av informationskompetens i svenska 

organisationer; 

 En förståelse för användningen av arkivariers kompetens. 

 

Några viktiga slutsatser som framkom var: 

 Att 90 procent av de tillfrågade hade uppdaterat eller arbetade med sin 

informationshantering, så det fanns en hel del aktivitet, trots brist på tydligt 

"ägarskap" eller ansvarsfördelning 

  Det finns ett stort intresse av att utveckla organisationens e-arkiv och verksamhet 

inom detta område, även om många organisationer saknar en uttalad IM 

(Information Management) eller resurser att arbeta med dessa frågor 

 

88 Lundell & Lings, 2010 

89 Riksarkivet, 2010, pp.6, 8, 17 

90 Borglund & Anderson, 2010a; 2010b 

91 Borglund & Anderson, 2010c 

92 Anderson, Samuelsson och Morner Janson 2011 
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 Att väldigt få använde tillgängliga standarder för 

informationshantering/förvaltning såsom ISO 15489 Records management, ISO 

23081 Metadata, eller ISO / TR 26122 (Arbetsprocessanalys för 

dokumenthantering). Detta gör det också svårt att utvärdera och jämföra 

verksamheten i Sverige över tid. 

 

När de tillfrågade ombads att välja vad de såg som de största utmaningarna från en lista 

av möjligheter, kom dessa punkter högst upp: 

 långsiktigt bevarande (54 procent) 

 brist på resurser (47 procent) 

 informationssäkerhet (41 procent) 

 skydd av personuppgifter (41 procent). 

 

Identifiera yrkesroller i svensk informationsförvaltning 

Benchmarking Information Management-projektet som redovisas ovan fann också att det 

fanns en brist på förståelse för komplexiteten i att hantera information på lång sikt, ofta på 

grund av att fokus låg på IT-lösningar och att man inte använde sig av arkivariens 

yrkeskunskaper. Men generellt visade studien att det saknades kompetens inom 

informationshantering och förvaltning. De flesta behövde öka sin kompetens inom en rad 

olika områden som t.ex. informationsmodellering och utveckling av strategier för att 

säkerställa kvaliteten i informationsstrukturer.93  

 

Under 2010 undersökte CEDIF-gruppen de förändrade rollerna för registratorer och deras 

förväntningar efter införandet av det nya systemet Electronic Document och Records 

Management System (EDRMS). De är viktiga i den meningen att de vet vilken information 

och vilka register som skapas, mottas och behövs i olika delar av kommunen. Studien fann 

att registratorernas '"registerhållningsansvar" har definieras bättre efter denna 

förändringsprocess och att deras roll i förhållande till områden som traditionellt arkivarier 

ansvarat för också blev tydligare avgränsade. Betydelsen av deras roll i kommunen 

förtydligades och de fick sin kompetens erkänd som viktigare som ett resultat av denna 

förändringshanteringsprocess i kommunen. 

 

Ett annat projekt med fokus på förändrade roller för registratorer var Maria Kallbergs 

forskning för projektet CEDIF och GoInfo. Hennes arbete, baserat i Härnösand och flera 

andra svenska kommuner, undersökte om och hur informationsfångst och 

dokumentationspraxis och funktionen av det offentliga arkivet förändras i relation till 

arkivbegrepp i dagens administrativa miljö, som ett resultat av strategisk utveckling av e-

förvaltning. Hennes avhandling analyserar frågan om medvetenhet av recordkeeping i tre 

arenor: den juridiska arenan; den politiska arenan; och arbetsplatsens arena i ljuset av 

records kontinuum modellen. Trots en helhetssyn på att hålla arkiv uttryckt i 

lagstiftningen, verkade observerade praxis närmare vara en livscykelmodell än ett 

 

93 Anderson, Samuelsson och Morner Janson 2011 
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proaktivt kontinuum tänkande och planering. Brist på medvetenhet om arkiv- och 

informationshanterings-lagstiftning i den bredare organisationen kan leda till en 

uppdelning mellan dokumenthantering och arkivhantering och äventyra kontinuum som 

tillvägagångssätt.94 Hennes prisbelönta avhandling offentliggjordes av Riksarkivet i sitt 

eARD Nyhetsbrev som betydelsefull för deras arbete. 

 

I CEDIF-projektet undersökte också Proscovia Svärd sambandet mellan 

dokumenthantering och Enterprise Management (ECM) system och användares förståelse 

om dessa relationer i allmänhet 95 . Hennes forskning lyfte fram de 

informationshanteringsutmaningar, som förvärras av en föränderlig organisationsmiljö, 

som kommunerna står inför när de bedriver e-förvaltningsutvecklingen. 

 

Övriga forskningsprojekt i CEDIF:s regi 

I projektet SMEdoc (avslutades 2009) undersöktes förutsättningarna för mindre 

tillverkningsföretag och deras dokumenthantering. 2009 fick CEDIF gruppen ett års 

finansiering av Banverket för att utreda Electronisk informations- och dokumenthantering I 

stora järnvägsinfrastrukturprojekt96 som identifierade ett stor behov av fortsatt forskning om 

långsiktig bevarande av digitala handlingar och tillgänglighet I framtiden. I Mål-2-

projektet CEDIF (avslutat 2012) undersöktes olika modeller för en effektiv och långsiktig 

informationsförvaltning. CEDIF- projektet sysselsatte två doktorander och bedrevs i nära 

samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun.  

 

Internationell forskning och internationella projekt 

Forskningsprojekt kring informationshantering och informationsförvaltning representerar 

ett relativt nytt område som ännu inte uppnått kritisk massa i frågor som rör hantering av 

information, arkivariers och records managers förändrade roller och ansvar och deras 

samverkan med andra yrkesgrupper som är involverade i strategier för att fånga, hantera, 

hämta och bevara information. Antalet stora internationella forskningsprojekt i detta ämne 

kan räknas på ena handens fingrar. Dessa projekt ger anledning att tro att endast ett fåtal 

organisationer ännu har utvecklat en helhetssyn i hur man utvecklar och hantera sina 

informationstillgångar för att säkerställa deras nuvarande och framtida tillgänglighet och 

användbarhet. De innefattar: 

 

 The AC + erm Project (Accelerating +positive Change in ERM) vid University of 

Northumbria; 

 

94 Kallberg 2013a; 2013b; 2012a; 2012b 

95 Svärd 2011a, 2011b, 2011c; 2010 

96 Anderson, Borglund & Sundqvist 2009. 
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 Records in the Cloud, ett samarbetsprojekt som leds av University of British 

Columbia (2012-2016). Dr Erik Borglund i CEDIF-gruppen är medlem i detta 

forskningsprojekt 

 InterPARES-projektet Trust in Digital Records in an Increasingly Networked World 

(ITrust) och föregående InterPARES projekt (2013-2018). Professor Karen 

Anderson, Dr Erik Borglund, Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld, Tove Engvall 

och Elisabeth Klett från CEDIF-gruppen är alla medlemmar i detta 

forskningsprojekt. 

 

Projektet AC+erm vid University of Northumbria var ett 3-årigt projekt (2007-2010) som 

fokuserade på 3 aspekter på elektronisk dokumenthantering: människor, arbetsmetoder 

och teknik. Projektets resultat ger den bästa tillgängliga uppsättningen av rön som 

existerar om ERM-system, i synnerhet när det gäller det inbördes förhållandet mellan 

människor, processer och teknik97. I forskningsprojektets utvärdering konstateras att: ”The 

AC+erm research project has been valuable in that ... it didn't focus unduly on one 

dimension of the infrastructure (e.g. technology) over the other” 98 . Projektet fann att 

“people issues are predominant, fundamental and challenging as they concern culture, 

philosophical attitudes, awareness of RM and ERM issues, preferences, knowledge and 

skills”. De påpekade också att ”records professionals may be part of the problem as well 

as part of the solution, e.g. they take the holistic view and have the principles and tools to 

manage records but their demands may be unrealistic or too constraining”99. En liknande 

situation fanns i CEDIFs undersökning Benchmarking Information Management. 

 

Projektet Records in the Cloud undersöker de problem som kan uppstå när organisationer 

använder molnet som ett system för dokumenthantering eller arkivförvaring. För att 

nämna några: Molnleverantörer kan gå i konkurs, försvinna eller säljas; i vissa fall har 

dokument förlorats, blivit bevarade när de skulle ha förstörts eller blivit hopblandade i 

delade servrar; back-ups har misslyckats; obehörig åtkomst från underleverantörer och 

hackare har förekommit. Det är vidare inte möjligt att peka ut på vilken plats och i vilkens 

vård dokumenten för tillfället befinner sig; att upprätthålla spårbarhet och äkthet genom 

förvaringskedjan; att upprätthålla sekretesskydd eller affärshemligheter i förhållande till 

tredje part; att genomföra revisioner; och garantera att register som skall bevaras 

permanent hanteras enligt arkivstandarder. Ostrzenski (2013) belyser hur de olika 

artiklarna i EU:s dataskyddsdirektiv kan läggas till grund för kritiska frågor om molnet för 

att förbättra skyddet för både användare och leverantörer av molntjänster.100  

 

 

97 McLeod, Childs & Hardiman, 2010 

98 2010, s.16 

99 McLeod, Childs & Hardiman, 2010, p.ii 

100 Ostrzenski, 2013 
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Genom sin roll som europeisk Teamledare i projektet InterPARES ITrust kan CEDIF dra 

nytta av internationell forskning kring de utmaningar som möter det professionella 

arkivsamhället och ett brett urval av experter. Målet med ITrust- forskningen är att ta fram 

teoretiska och metodologiska ramverk för utveckling av integrerade och konsekventa 

lokala, nationella och internationella nätverk av riktlinjer, förfaranden, regler, standarder 

och lagstiftning avseende digitala dokument som anförtrotts till Internet, samt att 

upprätthålla allmänhetens förtroende genom bevisad god förvaltning, stark digital 

ekonomi och ett varaktigt digitalt minne. Projektets mål är: 

 

1. att studera hur nuvarande politik och praxis för hantering av digitala dokument 

från institutioner och yrkesverksamma påverkar allmänhetens förtroende för 

dessa, sett i ljuset av den exponentiella tillväxten av och förlitandet på Internet-

tjänster; 

2. att artikulera modell-riktlinjer, rutiner och åtgärdsprogram för att skapa, hantera, 

ha åtkomst till och/ eller lagra dokument i Internet-miljö, särskilt i sociala medier 

och molnmiljöer och genom mobila tekniker, samt testa dessa i olika sammanhang 

så att de kan ligga till grund för internationella standarder; 

3. att utveckla funktionskrav för system där Internetleverantörer lagrar och hanterar 

digitala dokument. 

 

Grön IT 

Trots potentialen för att minska klimatpåverkan av en organisation genom att anta 

strategier för att identifiera och avyttra duplikat eller onödiga uppgifter, är det mycket 

ovanligt för organisationer att ha övervägt att utveckla och genomföra policies och 

strategier för hållbar förvaltningsinformation.101 

 

Öppna data 

Aktuella steg mot att öka öppenheten i regeringen, särskilt de som fokuserar på öppna 

data, har potential att bredda yrkesroll för arkivarien. ”Öppna data genom arkivet”, en 

studie i Stockholms stad som bedrivs inom InterPARES projektet Trust in Digital Records in 

and Increasingly Networked World (ITrust) har funnit ett behov av att se till att termer som 

vanligen används är definierade och accepterade av alla yrken och aktörer som är 

inblandade, eftersom det finns belägg för att olika aktörer kan fästa olika betydelser till 

vanlig terminologi. Men studien fann en stark politisk vilja att placera arkivet och 

arkivariers sakkunskap i centrum av stadens strategier för öppna datahantering.102 

 

 

101 McDonald, McCulloch och MacDonald 2010 

102 Anderson, Engvall och Klett 2014 
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Teoretiska utgångspunkter 

GoInfo och Jay Atherton 

CEDIF-gruppens tidigare forskning i projektet God Informationsförvaltning (GoInfo) 

ledde till en modell för Informationsförsörjnings olika faser, utvecklad av Göran Samuelsson, 

som representerar informationsflödet inom en organisation – från arbetsprocessen där 

informationen skapas, genom hela arbetsflödet och slutligen in i arkivet när ärendet 

avslutas. 

Figur 1. Informationsförsörjningens olika faser 

Denna modell är en mer detaljerad version av livscykel-modellen som redovisats av Jay 

Atherton och som är anpassad till arbetsflöden och arkivstrategier som förekommer i 

svenska offentliga organisationer. Redan Atherton betonade att den anglosachsiska 

uppdelningen i verksamhet och arkiv borde ha samma mål:  ”The professions of records 

management and archives, while distinct, surely are working towards the same objective: the 

effective management of recorded information through all stages of the continuum, from creation 

to disposal.” I sin ursprungliga text nämnde han en version där det fanns åtta stadier och 

som delades in två delar – aktiva och inaktiva. De första fyra var tillkomst/skapande, 

klassificering, användande samt gallring/överföring till arkivet.103 Den andra delen som 

var tillägnad arkivet handlade om urval, beskrivning, bevarande och tillgängliggörande 

för forskning. Atherton var dock helt övertygad om att den traditionella uppdelningen 

mellan verksamhet och arkiv måste upphöra och förespråkade en enklare modell med fyra 

103 Jay Atherton 1985 s 44. Dessa åtta delar var inte egentligen hans indelning utan det var National Arkivet i USA –NARA och

Stadsarkivet i  Ottawa som hade myntat begreppet "life-cycle" för att beskriva relationen mellan verksamhet och arkiv.  
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delar som enligt honom mer påtagligt skulle fånga helheten: ” I believe we should replace 

the life cycle with a simpler, more unified model consisting of four rather than eight stages, and 

reflecting the pattern of a continuum, rather than a cycle.”104  

Hans modell har likheter med den modell vi har arbetat med i projekt som GoInfo, där 

de första två stegen handlar om information som fångas eller skapas i någon form av 

verksamhetssystem där det också klassificeras. Därefter ville han ha ett steg som 

strukturerade och organiserade informationen. Slutligen var han inte övertygad om att 

information behövde föras över i en speciell arkivlösning, utan bevarande och 

tillhandahållande kunde ske från verksamhetssystemet, någon form av ”mellanarkiv” eller 

ett mer formellt slutarkiv – det viktiga vara att informationen kunde tillhandahållas. Alla 

hans fyra steg interagerar med varandra och  ”… forming a continuum in which both records 

managers and archivists are involved, to varying degrees, in the ongoing management of recorded 

information. Reflecting the pattern of a continuum, rather than a cycle.”105 

Livscykelmodellen stämmer också väl överens med planeringscykler för 

projektledning som ofta används för att planera och genomföra IT-projekt, där ett 

projekt antas ha tydliga start- och slutpunkter. Den beskriver också den process 

som observerats i vår forskning inom flera svenska myndigheter och 

organisationer, och sammanfaller med den modell som används av Riksarkivet i 

e-ARD-projektet. I OAIS-modellen skapas från verksamhetens informationsflöde 

en SIP (Submission Information Package) för bevarande i arkivet. 106  I samband 

med mottagandet i arkivet, omvandlas detta till en AIP (Archival Information 

Package).  

Vad som saknas men som Athertons modell lämnar visst utrymme för är ett 

kontinuum som även innefattar återanvändning av data och dokument i nya 

sammanhang. Behovet av sådan återvinning växer snabbt i Data Warehouse- och 

Big Data-miljöer som kännetecknas av att man arbetar med existerande och ny 

information som råvaror för nya tjänster och produkter. 

OAIS-modellen för e-arkivering 

OAIS – Open Archives Information System 107  - tillhandahåller en uppsättning 

grundfunktioner för arkivering, arkivförvaltning och tillgängliggörande/återvinning av 

104 Jay Atherton 1985 s 48

105 Jay Atherton 1985 s 48

106 ISO14721: 2012 

107 SS-ISO 14721 
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lagrad arkivinformation. De viktigaste av dessa är Ingest (funktioner och tjänster för 

mottagande av informationspaket), Archival storage, Data management, Administration, 

Access och Preservation planning. Rörelserna i ett OAIS-anpassat arkivlager bestäms i första 

hand av inkommande elektroniska leveranspaket, SIP (Submission Information Package) 

och elektroniska paket för utlämnande av information, DIP (Dissemination Information 

Package). En SIP innefattar data, tillhörande metadata samt data som redovisar SIP-ens 

innehåll. I Riksarkivets eARD-projekt pågår arbete för att skapa standardiserade SIP-ar 

som kan användas av alla intresserade. Dessa byggs kring gemensamma 

informationstyper kopplade till specifika verksamheter - t ex personal, 

ekonomiadministration, barnomsorg, bygglov – utan hänsyn till i vilka produktionssystem 

handlingarna producerats och lagrats.    

 

OAIS-modellen kan användas i alla miljöer där elektroniska handlingar behöver överföras 

på ett ordnat sätt. Dess sekventiella natur gör att den normalt förknippas med ett records 

lifecycle-beteende och därmed inte attraherar dem som vill utveckla förvaltningsmodeller 

baserade på records continuum.  Adrian Cunningham noterar att: “The problem with the 

OAIS model is that it assumes that submission information packages are out there, and that they 

simply have to be found, described and ingested into our digital repositories.108” Foscarini och 

Oliver (2012) påpekar också att ”current preservation frameworks such as the OAIS take for 

granted but ignore the nuances of specific socio-cultural conditions of records creation and use. The 

consequences of this neglect could be one factor in the less than satisfactory outcomes experienced 

by the pioneers of digital archives” 109 Cunningham framhåller också att: ”…the OAIS model 

makes no attempt to address what is probably the biggest single challenge facing digital archivists. 

If digital curation is to be successful it has to include intervention in the creation and management 

of digital information”. .”110  

 

Andra linjära modeller, som exempelvis Business-Driven Recordkeeping Model och 

Chain of Preservation Model utvecklade av arkivarier i forskningsprojektet 

InterPARES 2, kritiseras av Foscarini et al. (2013, s.5) som relativt konservativa, 

och eventuellt endast tillämpbara i traditionella verksamheter/myndigheter. De 

noterar att dessa modeller kan ”ha svårt att redogöra för mer dynamiska och 

instabila arbetsplatser ” och att de ”knappast är tillämpbara på dåligt definierade 

problem, som de flesta av de problem som informationsspecialister möter tenderar 

att vara”. Cunningham påtalade redan 2007 att erfarenheter från Australien visade 

att de flesta organisationer har svårt att ge ett vettigt svar på frågan “… vad för 

digitala handlingar de har, hur de hanteras och hur länge de måste bevaras... de kan kanske 

tala om hur mycket data de har, men de kommer inte att kunna tala om hur många 

 

108 Adrian Cunningham 2007, s. 3 

109 Foscarini och Oliver 2012   

110 Cunningham 2007, s. 3 
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handlingar de har, vad för handlingar dessa är, och hur viktiga eller oviktiga de eventuellt 

är”. 111 

 

Det behövs en teoretisk modell som också redogör för de samhälleliga kraven för skapande 

av handlingar och information samt hur de fångas, och deras fortlöpande dokumentation 

och hantering. Dessutom finns det nu ett stort behov av att redovisa tillgång till arkiv, 

återanvändning av informationen i arkivet. Anneli Sundqvists forskning (2009) visade att 

arkivet har en mängd olika användare, som har också har flera olika syften med sina 

informationssökningar. Det finns inte stöd för den traditionella uppfattningen att arkiven 

är till för historiker och historisk forskning.112  

 

På senare tid har arkiven också uppmärksammats som en lagringsplats för stora 

informationstillgångar och inte minst de som har skapats av den offentliga sektorn och 

som måste göras tillgänglig för återanvändning. Även om OAIS-modellen tillhandahåller 

en DIP (Dissemination Information Package), har det forskats lite på denna 

tillgängliggörande aspekten i OAIS-processen, dvs hur får man tillgång till tillförlitlig, 

meningsfull information ur arkivet. OAIS-modellen i sig omfattar inte analyser av 

företagens och samhällets behov av tillförlitlig information från arkivet.   

 

Records continuum 

Den teoretiska modell som är mest anpassad till de förhållanden och arbetsvillkor som 

sammanfattas i begreppet ”informationsförvaltning” är Records continuum-modellen 113 . 

Bärande element i denna modell är ”the non-custodial approach” – handlingarnas fysiska 

placering bedöms som underordnad – och upphävandet av dikotomin mellan records 

management och archives management. 114   Hos t ex amerikanen David Bearman 115 

utvecklades dessa saker mer systematiskt under 1990-talet och influerade då även den 

australiensiska arkivprofessionen. Den mest omfattande teoretiska modell som finns 

tillgänglig för detta ändamål, som CEDIF-gruppen i huvudsak kommer att använda som 

analytiskt fokus för forskning utgår i denna rapport från Records continuum model 116 . 

Följande presentation av Records continuum model är baserad på den som finns i Kallberg 

(2013), och där modellen ”utgör en viktig ram för att kunna studera arkivering utifrån ett 

helhetsperspektiv”. 

 

111 Cunningham 2007 

112 Sundqvist, 2009 

113 Upward, 1996; 1997 

114 Tom Sahlén, Det globala minnet… sid 333ff.  

115 Bearman, 1992;1993 

116 Upward, 1996; 1997 
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Modellen stöder en ”serie aktiviteter” som syftar till att se till att handlingar fångas och 

bevaras över tid och därigenom tjäna flera syften 117 . I motsats till livscykeltänkande, 

möjliggör Records continuum model en helhetssyn på arkivering, som inte bara tjänar den 

skapande organisationens verksamhetsbehov utan samtliga samhälleliga syften för att 

skapa, fånga, hantera, ge tillgång till handlingar och för deras återanvändning. När 

kontinuummodellen tillämpas spelar det ingen roll var handlingarna finns, istället är det 

handlingen i sig själv som är föremål för fokus. Därför kan modellen användas som ett 

dynamiskt verktyg och en metod för interpretativt tänkande118. 

 

CEDIF-gruppen ansluter sig i huvudsak till denna förvaltningsmodell. Följande 

presentation av Records continuum- modellen är baserad på den som finns i Kallberg (2013); 

den utgör där en ”… en viktig ram för att kunna studera arkivering utifrån ett helhetsperspektiv.”   

 

 

 

Figur 2.  Records Continuum Model  

 

Modellen ovan delar in arkivering i fyra dimensioner: skapa, fånga, organisera, och 

pluralisera. Vad dimensionerna omfattar beskrivs i följande:   

 

 

117 Cumming, 2010, s. 42 

118 Reed, 2005 
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 Den första dimensionen – skapa – omfattar de aktörer som utför handlingen, 

exempelvis tar ett beslut, de faktiska handlingarna, de dokument som registrerar 

handlingarna, och spåret, representationen av handlingarna. Denna dimension 

omfattar dokument, databaser och andra skivbärande mediers format och struktur 

samt egenskaper som flexibilitet och beständighet.  

 Den andra dimensionen – fånga – representerar arkivsystem som fångar 

handlingar i sitt sammanhang på ett sätt som stöder deras förmåga att fungera som 

bevis för samhälls- och affärsverksamhet. Processer behövs för att fånga dokument 

i fasta former eller som möjliggör att de kan återges i ”ursprunglig” form framåt i 

tiden. Instrument som exempelvis metadata om deras verksamhet och 

samhälleliga sammanhang är viktiga. 

 Den tredje dimensionen – organisera – syftar till inrättning av 

arkiveringsprocesser, t.ex. det sätt på vilket en organisation definierar sin 

arkiveringsordning och därigenom upprättas arkivet som ett minne av 

affärsverksamhet. Detta inkluderar organisationsomfattande perspektiv eller 

berörda aktörers intressen och tillgång samt användning av de handlingar som 

skapats och fångats. Detta omfattar system som etablerar organisatorisk 

konnektivitet, exempelvis intranät. 

 Den fjärde dimensionen – pluralisera – representeras av det sätt på vilket 

verksamheten förs in ett omfattande ramverk för att tillhandahålla ett minne. T.ex. 

tillgång till och användning av handlingar av en betydligt större publik och 

utanför organisationsgränser119. Samtidigt anger syftet på överförbarhetsaxeln i 

den fjärde dimensionen samhällsmandat för att skapa handlingar, hantera dem och 

göra dem tillgängliga. 

 

Som Upward ser det, visar kontinuummodellen att dimensionerna delas av fyra axlar 

som representerar:  

 

 Arkivering – med koordinater för dokumentet, handlingen, arkivet och arkiven. 

 Bevis  – spår efter handlingar, beviset handlingar kan utgöra och deras roll för 

hågkomst. 

 Överföringar – med handlingens koordinater, aktiviteter, funktioner och syften 

med arkiveringen. 

 Identitet – som representerar aktören, organisationen och det sätt på vilket deras 

identitet institutionaliseras genom ett bredare samhälleligt erkännande120. 

 

Eftersom dimensionerna och axlarna är numrerade 1–4, kan man lätt uppfatta kontinuum-

modellen som linjär. Men det är viktigt att inte vilseledas av detta. Som framgår av 

Cumming, representerar modellen inte en process eller en ”tidsbunden verklighet”. Den 

är snarare är en representation av ett helhetsperspektiv på arkivering, som inkluderar 

 

119 Cumming, 2010, s. 48; McKemmish, 2001, s. 352; Upward & McKemmish 2006, ss. 222-223 

120 Cumming, 2010, s. 48 
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samtliga perspektiv 121 . Ursprungligen användes uttrycket ”rytm” för att beskriva 

kontinuitet, men under många år har uttrycket ”dimension” varit det som huvudsakligen 

använts i beskrivningen. Dimensionerna skapa-fånga-organisera-pluralisera 

representerar ” Information processing continuum”122. Tabell 4 visar kontinuummodellens 

dimensioner och axlar utan nummer. 

 

Tabell 1   Kontinuummodellen123 

Kontinuum Skapa Fånga Organisera Pluralisera 

Bevis- 

egenskaper 

Spåra Bevis Företags/individuellt 

minne 

Kollektivt 

minne  

Överförings- 

egenskaper 

Överföra Aktivitet Funktion Syfte 

Identitet Aktör Arbetsenhet Organisation Institution 

Innehåller 

arkivering  

[Arkiv] 

dokument 

Handling(ar) Arkiv Arkiv 

 

Forskningen kommer också att använda den analysmodell som utvecklats av Maria 

Kallberg i hennes forskning i GoInfo-projektet. I likhet med Kallbergs (2013) forskning, 

kommer de legala, politiska och arbetsplatsarenor som presenteras i hennes modell 

användas för att analysera information om kunskap och medvetenhet om krav och ansvar 

för att bevara och hantera handlingar och arkiv hos olika yrkesgrupper såväl som andra 

grupper, som till exempel politiker och beslutsfattare. 

 

I själva verket tror vi att det är värt att överväga myndigheternas och företagens 

administrativa miljöer med både kontinuumorienterade analys och livscykliska flöden. 

Tillsammans möjliggör dessa modeller en mångfacetterad teoretisk analys av data som 

samlats in i olika projekt:  

 

1. Records continuum model (RCM) kommer att användas för att identifiera 

samhälleliga och legala syften och nytta med arkivering, samt för att skapa en 

karta som ger en helhetssyn på funktioner, processer, handlingar och aktörer i de 

processer som studeras. Eftersom modellen ger ett helhetsperspektiv kommer den 

att främja analys av kraven på att sprida fullständiga, autentiska och tillförlitliga 

handlingar för användning, återanvändning och för att den information som de 

innehåller ska kunna användas till nya ändamål. 

 

121 Cumming, 2010, s. 48 

122 Upward & McKemmish, 2006, s. 222 

123 Upward & McKemmish, 2006, s. 225 
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2. GoInfo:s modell för informationsflödet kommer att användas för att analysera och 

beskriva informationsflöden i olika verksamheter.  Observera att även om denna 

modell ser ut att beskriva ett enda, linjärt flöde och Records continuum model inte 

är linjär utesluter de två modellerna inte varandra. De olika faserna i GoInfo-

modellen kan kopplas till RCM när en helhetssyn behövs. Det beror i stor 

utsträckning på vilket tidsförlopp som studeras när det gäller val av modell/lins. 

 

Sammanfattning och positionsbestämning 

Den forskning som presenterats i detta kapitel understryker vikten av att producenter och 

ägare av information förmår hantera denna på kort och lång sikt så att verksamheter och 

samhälle kan dra nytta av de samlade informationstillgångarna.  

 

Det samhälleliga perspektivet är ett informationsförsörjande perspektiv där nyttan med 

den bevarade informationen framträder. Denna nytta kan gälla myndigheten, företaget, 

organisationen eller privatpersonen, av skäl som har att göra med myndighetsutövning, 

affärsverksamhet, forskning eller rätten till insyn. Nyttan med bevarad information 

formuleras alltid på ett samhälleligt plan. Den digitala förändring som pågår sedan några 

decennier drivs med stora förhoppningar om att kunna förstärka samhällets 

informationsförsörjning på ett sätt som främjar nya tjänster, ökad kvalitet, tillväxt med 

mera men även ökad transparens för den enskilde. Detta perspektiv ligger även till grund 

för e-delegationens arbete, för EU:s PSI-direktiv och för vår digitala agenda.  

 

Som redan framhållits är en god informationsförsörjning dock kraftigt beroende av att den 

underliggande informationsförvaltningen bedrivs med långsiktighet och hög kvalitet. Det 

digitala samhällets ökade krav på det informationslager som befinner sig i levande 

organisationers databaser och i arkivens vilande datamiljöer kan inte tillgodoses om 

åtgärder för en förbättrad informationsförvaltning inte kommer till stånd. Från CEDIF:s 

sida är det därför självklart dels att informationsförvaltningen och 

informationsförsörjningen betraktar informationslagret ur olika perspektiv, dels att 

perspektiven bör renodlas och kopplas till de professioner vi utövar. 
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God Informationsförvaltning och 

Myndighetsnätverk Västernorrland 

Ann-Sofie Klareld 

 

Inledning 

När detta skrivs innefattar Myndighetsnätverk Västernorrland 16 statliga myndigheter 

som samarbetar kring bland annat administration, kompetensförsörjning och 

utbildning.124 GoInfo:s delprojekt 4 har tillsammans med med ett antal arkivarier och IT-

strateger från tre av de myndigheter som ingår i Myndighetsnätverket, bedrivit forskning 

med särskilt fokus på digitala arkiv och mandat för informationsförvaltning. Forskningen 

har skett i nära samverkan med praktiken inom den verksamhet som studeras. De metoder 

som använts, i kombination med arkivvetenskapliga teorier och modeller, är 

aktionsforskning, begreppsanalys, diskursteori, och literary warrant analysis. 

Gemensamma möten och aktiviteter planerades gemensamt av forskare och övriga 

deltagare. Några av de punkter som har genomförts är:  

 

 Regelbundna möten och diskussioner kring gemensamma frågeställningar och 

fokusområden  

 Workshop med fokus på jämförelse av olika e-arkivlösningar 

 Seminarium med inbjudna talare från Statens servicecenter och Uppsala 

universitet 

 Vidareutveckling och specificering av fokusområden 

 Workshop med fokus på att ta fram en gemensam kommunikation till 

Myndighetsnätverkets styrgrupp 

 Möte med Myndighetsnätverkets samordningsgrupp 

 Studiebesök på Försäkringskassan IT i Sundsvall 

 

GoInfo har även deltagit i konferensen v. 42 i Sundsvall 2013 och 2014 genom att bjuda in 

externa talare samt presenterat eget material av intresse för bland andra 

Myndighetsnätverket. Nedan presenteras tillvägagångssätt och resultat av samarbetet. 

  

Delprojekt 4: mandat för god informationsförvaltning 

I GoInfo:s projektbeskrivning presenterades ett antal fokusområden samt förslag till hur 

dessa kan beforskas. De forskningsfrågor som förelogs innefattade bland annat ”(…) 

arkivet som funktion, konkreta nyttorealiseringsanalyser, behörighetsfrågor, 

 

124 För mer information, se http://myndighetsnatverket.se/ 

http://myndighetsnatverket.se/
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ansvarsfrågor, utlämnandefrågor, relationen mellan arkivmyndighet och myndighet d.v.s. 

gränsdragningen” 125 , samt : ”(…) hur implementeringen av en god 

informationsförvaltning påverkas av den rådande verksamhetens styr- och 

ledningskultur”126. GoInfo har haft som mål att ”(…) särskilt beakta de ansvarsfrågor som 

uppkommer i samband med att informationsflödet övergår i en ny fas”127. De olika faser 

som identifierats framgår av den graf som togs fram innan projektet startades och som 

presenteras i kapitlet Omvärldsanalys och teoretiska utgångspunkter.  

 

Då projektbeskrivningen angivit dessa övergripande ramar och eftersom det tidigt i 

samarbetet med Myndighetsnätverk Västernorrland bekräftades att detta var ett aktuellt 

ämne, inriktades Delprojekt 4 mot (1) frågor gällande styr- och ledningsfunktioner samt (2) 

gränsdragningar mellan olika faser i informationsflödet. Den övergripande 

frågeställningen delprojektet var: Hur (om)organiseras mandat och ansvar för 

informationsförvaltning inom ramen för e-förvaltning? Delprojektet fokuserade på den typ 

av information som skapas, används och bevaras i offentliga myndigheters verksamhet 

med målsättningen att även bidra till forskningen och kunskapen kring de roller som 

arkiven spelar i samhället.  

 

De praktiska problem som delprojekt 4 fokuserade på var framför allt att det inom 

Myndighetsnätverket funnits en uttalad ambition att samarbeta kring arkiv och 

informationsförvaltning, men att kunskapen om förutsättningarna för ett sådant samarbete 

har varit begränsad. Frågeställningarna rörde bland annat: Vilka resurser krävs?, Vilka 

roller bör involveras?, Vilka verktyg är lämpliga? Under arbetets gång blev det tydligt att 

deltagarna saknade tydliga mandat och resurser att arbeta med dessa frågor inom sin 

respektive organisation. Ett exempel är att vid en systemförnyelse hos en av 

myndigheterna var de två arkivarierna inte inbjudna att delta utan fick själva ta kontakt 

med den grupp som arbetade med frågan. De praktiska problemen innefattade en mängd 

samverkande tekniska, praktiska, organisatoriska och kommunikativa frågor. Då tiden var 

begränsad och det inte fanns några klart formulerade direktiv eller önskemål från 

Myndighetsnätverket som helhet om vad delprojektet skulle fokusera på, valdes de 

frågeställningar som deltagarna lyfte upp under diskussioner och workshops.  

 

Det övergripande (formella) ansvaret för GoInfo:s budget och struktur fanns hos 

projektledaren vid Mittuniversitet. Myndighetsnätverkets tid och resurser var däremot 

inte formellt fastställda. Det fanns inget kontrakt eller avtal mellan forskare och praktik, 

förutom projektbeskrivningen som sade att Mittuniversitetet och Myndighetsnätverket 

skulle arbeta tillsammans kring frågor som rör informationsförvaltning 128 . Projektet 

 

125 Länsstyrelsen Västernorrland (2012), s. 10 

126 Länsstyrelsen Västernorrland (2012), s. 9 

127 Länsstyrelsen Västernorrland (2012), s. 8 

128 Länsstyrelsen Västernorrland (2012) 
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utvecklades därför kontinuerligt genom samarbete och iterationer. En av de frågor som 

lyftes var att det fanns ett behov av att förbättra kommunikationen med ledningsgruppen. 

 

Teoretiska och metodologiska perspektiv 

Arkivvetenskapen har traditionellt främst fokuserat arkivet som institution, och undersökt 

frågeställningar rörande bästa praxis, hantering och teknik. Under de senaste 25 åren har 

forskningsfronten emellertid expanderat till att bli “(…) responsive to the complexity and 

changing boundaries and ideas of the world in which archival and recordkeeping activities 

are situated” 129 . Inom arkivvetenskapen finns i dagsläget två huvudsakliga teorier: 

livscykelteorin och records continuum-teorin. Det svenska arkivkonceptet är holistiskt130, 

vilket avspeglas i lagar och regler som berör offentlig arkivhantering. Det finns stora 

likheter med records continuum-teorin, men tidigare forskning indikerar inkonsekvenser 

angående hur det officiella ramverket implementeras i praktiken131, vilket istället tyder på 

en livscykelapproach. GoInfo har utgått ifrån en graf, utvecklad vid Cedif, som är avsedd 

att kombinera de två perspektiven. Grafen illustrerar ett sätt att arbeta konkret med 

informationsförvaltning och bygger på en tradition som utgår ifrån hur praktiken skapar, 

hanterar och bevarar arkivinformation. Under arbetets gång har grafen diskuterats och 

delvis modifierats. En fördjupad diskussion presenteras i kapitlet Omvärldsanalys och 

teoretiska utgångspunkter.  

 

GoInfo har rört sig inom ett kunskapsfält som både innehåller generell/internationell 

arkivteori och specifika/nationella ramverk och teorier, vilka påverkar den praktiska 

arkivhanteringen. De mest tongivande av dessa har varit:  

 

1. Det juridiska ramverket som reglerar arkiv och informationsförvaltning vid 

offentliga myndigheter, exempelvis arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, 

offentlighets- och sekretesslagen, PSI-lagen, med flera132;  

2. Regler och rekommendationer utfärdade av Riksarkivet133;  

3. De teoretiska ramverken kring records continuum-modellen och 

livscykelmodellen134; samt  

 

129 McKemmish & Gilliland (2013) 

130Holism. ”Begreppet kommer från det grekiska ordet ”holos” som betyder hel eller odelad, och är ett filosofiskt betraktelsesätt 

som innebär att helheten är större än summan av delarna och att inget därför kan beskrivas enskilt, eller fjärmat från sin kontext. Att 

ha ett holistiskt synsätt innebär att fokus ligger på helheten snarare än på delarna/detaljerna” Jakobsson (2011) s. 63  

 

131 Kallberg (2013a) 

132 SFS, 1949:105, 1990:782, 2009:400, 2010:566 

133 Riksarkivet (2014) 

134 McKemmish (2005) 
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4. Det politiska ramverket som bland annat innefattar en ambition att satsa på e-

förvaltning, vilket uttrycks i den Digitala Agendan135. 

 

Den övergripande metodologi som har använts inom GoInfo som helhet är 

aktionsforskning: ”Action research, as a method of inquiry, is founded on the assumption 

that theory and practice can be closely integrated by learning from the results of 

interventions that are planned after a thorough diagnosis of the problem context”136. Målet 

med aktionsforskning är enligt Rapoport: ”(…) to contribute both to the practical concerns 

of people in an immediate problematic situation and to the goals of social science by joint 

collaboration within a mutually acceptable framework”137 McKay och Marshall beskriver 

aktionsforskning som “(…) the active and deliberate self-involvement of the researcher in 

the context of his/her investigation” 138 . Forskningen har alltså dubbla syften: dels att 

åstadkomma förändringar och förbättringar i praktiken och dels att generera ny kunskap. 

Dessa syften genomförs parallellt: ”Aktionsforskning är inte en kombination av först 

forskning och sedan tillämpning utan själva genomförandet är ett sätt att bedriva 

undersökningen”139. 

 

För att resultatet av genomförda aktiviteter skulle kunna användas som forskningsdata 

dokumenterades aktiviteterna noggrant. Vid möten, seminarium, workshops och 

studiebesök gjordes anteckningar och i några fall insamlades deltagarnas egna noteringar. 

Minnesanteckningarna delades med samtliga deltagare för feedback och eventuella 

korrigeringar. Utkast och versioner av en gemensam kommunikation till 

Myndighetsnätverkets styrgrupp, samt anteckningar från mötet, bevarades som 

forskningsdata.  

 

Resultatet av samarbetet mellan GoInfo och Myndighetsnätverk Västernorrland 

presenteras här i två delar. Den första delen rör gemensamma aktiviteter, den andra delen 

rör genomförda studier. Resultatet presenteras i kronologisk ordning. 

 

Aktiviteter 

Aktionsforskning bedrivs med utgångspunkt i iterativa cykler. McKay och Marshall 

skriver: “Following initial identification, there then follows a reconnaissance and fact-

finding activity, where the action researcher endeavours to find out more about the nature 

 

135 Regeringskansliet (2011) 

136 Davison, Martinsons, & Kock, 2004 

137 Rapaport (1970) 

138 McKay & Marshall (2001) 

139 Jakobsson (2011), s. 18 
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of the problem and the problem context, who the problem owners are, key stakeholders in 

the problem solving process, historical, cultural, and political components of relevance, 

and so on. Thus armed, the action researcher, maybe in collaboration with participants in 

the process, plans a problem solving strategy, and then proceeds to implement a number 

of action steps”140. 

 

Den första cykeln (identification), ägde rum i början av 2013 genom gemensamma möten 

och diskussioner om informationsförvaltning och möjliga fokusområden. Delprojektet 

besökte de tre myndigheter som deltog med representanter på mötena, med avsikt att 

samla in ytterligare information och forskningsdata. Under den andra cykeln 

(reconnaissance & fact-finding activity),  hölls en workshop där forskare och praktiker 

gemensamt diskuterade frågor relaterade till implementeringen av e-arkiv. Baserat på 

resultatet, vilket bland annat visade att gruppen behövde mer och fördjupade kunskaper, 

organiserades ett seminarium med inbjudna talare med kompetens och erfarenhet inom 

området. Den tredje cykeln (problem solving strategy & action steps) innebar dels att 

mötena fortsatte och dels att deltagarna bestämde att sätta samman en gemensam 

kommunikation till Myndighetsnätverkets styrgrupp för att lyfta de frågor vilka ansågs 

som mest angelägna att titta närmare på. Ett antal förslag till vilka insatser och resurser 

som behövdes arbetades fram och presenterades vid ett styrgruppsmöte. I avsnitten som 

följer presenteras tre av de genomförda aktiviteterna: Workshop, Seminarium, samt Möte 

med Myndighetsnätverkets styrgrupp. 

 

Workshop 

En av de första aktiviteterna var en workshop med syftet formulera tankar kring vilka olika 

typer av e-arkivlösningar som finns, samt diskutera de eventuella för- och nackdelar 

gruppen kunde se med de olika alternativen. I bakgrunden fanns dels den offentliga 

sektorns behov av att skapa mer långsiktiga bevarandelösningar, dels tidigare 

diskussioner inom gruppen. Det finns flera frågor att ta ställning till när det gäller 

bevarande av elektroniskt lagrad information, bland annat överföringen mellan olika 

system, vilket e-delegationens och Riksarkivets arbete inom projektet e-ARD fokuserat på 

genom att utveckla s.k. förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).  Denna workshop 

fokuserade på tre olika sätt att organisera offentliga myndigheters informationsförvaltning. 

De alternativ som diskuterades var:  

 

 att anskaffa ett separat e-arkiv (genom att köpa en färdig lösning, eller bygga en 

egen) 

 att köpa ett arkivsystem som tjänst (exempelvis en så kallad molnlösning) 

 att integrera arkivfunktionalitet i befintliga verksamhetssystem 

 

 

140 McKay & Marshall (2001) 
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En liknande diskussion har tidigare förts av Millar i boken Archives : principles and 

practices. 141  Millar diskuterar där styrkor och svagheter med tre typer av vad hon 

kallar ”digital repositories” baserat på OAIS-modellen: 

 

 Centralized institutions (centraliserade institutioner) 

 Decentralized or third-party institutions (decentraliserade institutioner eller tredje 

part) 

 Networked repositories (nätverk av arkivinstitutioner) 

 

Ett OAIS (Open Archival Information System) består av  “(...) an organization, which may 

be part of a larger organization, of people and systems, that has accepted the responsibility 

to preserve information and make it available for a Designated Community”142. Enligt 

Millar kallas den organisation som ansvarar för ett OAIS (och som uppbringar, bevarar 

och tillgängliggör arkivhandlingar) ofta för “digital archival repository”, vilket kan 

översättas med ”digital förvarigsplats”.  Millar verkar förutsätta att en arkivinstitution är 

ansvarig för “the digital repository”. I en svensk kontext behövs emellertid bevarandet 

säkerställas långt innan handingarna formellt överförs till en arkivmyndighet. Offentliga 

myndigheter kan inte överlåta ansvaret för sina arkivhandlingar åt någon annan, och är 

ansvariga även om handlingarna i praktiken hanteras av en annan organisation, såsom 

Statens servicecenter eller ett privat företag.  

 

Millar diskuterar för- och nackdelar med varje typ av ”repository”, relaterat till frågor som 

kontroll, riskhantering, resurser, service, tjänsteleverantörer, hållbarhet, kvalitet, teknologi, 

infrastruktur, kostnadsfördelning, samarbete och koordinering. Millar listar också 10 krav 

som den ansvariga organisationen ska leva upp till, exempelvis att säkerställa att arkiven 

hanteras i enlighet med legala krav, etablera effektiva bevarandestrategier och efterlevnad 

av standarder för metadatahantering.143  

 

Efter workshopen hade frågeställningar och problem ringats in, vilka gruppen behövde 

mer och fördjupad kunskap kring. En fullständig redogörelse för resultatet av workshopen 

finns publicerad på Mittuniversitetets webbsida144. 

 

 

 

141 Millar (2010) 

142 Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS (2012), s. 13 

143 Millar (2010), ss. 220-221 

144 Avdelningen för arkiv- och datavetenskap (2013) 
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Seminarium 

Slutsatserna av den första aktiviteten blev dels att det var svårt att rakt upp och ner lista 

för- och nackdelar för de olika lösningarna utan att koppla detta till de olika 

verksamheternas förutsättningar (exempelvis verksamhetsflöden, teknisk kompetens, 

beställarkompetens, ekonomi, historik, och organisation), och dels att en myndighet kan 

komma att använda flera olika typer av arkivlösningar över tid beroende på faktorer såsom 

sekretessklassning, återsökningsbehov, materialets omfattning, etc. För att ut öka 

gruppens kunskaper kring dessa frågor hölls därför ett seminarium med inbjudna 

nyckelpersoner från Statens Servicecenter och Uppsala universitet. Resultatet finns 

publicerat på Mittuniversitetets webbsida.145  

 

Några av de viktigaste insikterna från seminariet blev att en myndighet som hanterar 

offentlig information bör vara tydlig i sin beskrivning och sina beslut kring hur 

verksamheten skall kunna säkra sina informationsresurser samt att användning av e-

tjänster kräver att informationen också arkiveras och bevaras elektroniskt, vilket bland 

annat kan göras genom att införa IT-stöd för bevarande. Även om en del åtgärder är 

generella behöver många verktyg, standarder och metoder anpassas till den egna 

organisationens processer och system för att fylla sitt syfte. Information som inte längre 

behövs i det dagliga arbetet kan behöva överföras till en mellanarkivlösning. 

Informationen ägs då fortfarande av myndigheten, tills dess att Riksarkivet övertar 

ansvaret. Varje organisation bör aktivt ta ställning till i vilken form e-arkivering ska införas 

för att motsvara aktuella behov. 

 

Möte med Myndighetsnätverkets styrgrupp  

Vilken information som skapas inom en organisation, hur information överförs mellan 

olika system, var informationen finns, samt vem som ansvarar för informationen 

(arkivbildare, informationsägare, etc.) är frågor som bland annat har att göra med 

efterlevande av lagar och regler och som myndighetsorganisationen som helhet måste ta 

ställning till. Formellt behåller myndigheten det fulla ansvaret för sina handlingar från det 

att de skapas fram tills att en arkivmyndighet tar över. Besluten bör alltså fattas på en hög 

strategisk nivå och även innefatta upphandling av IT-lösningar och personalresurser. 

Tidigare hade Myndighetsnätverket haft ett uttalat mål att satsa på e-arkivfrågor men 

konkreta åtgärder saknades. Då det fanns en otydlighet kring dessa frågor beslutades att 

projektgruppen gemensamt skulle ta kontakt med Myndighetsnätverkets styrgrupp och 

fråga hur de såg på den framtida inriktningen för detta arbete. Kommunikationen till 

styrgruppen skedde dels genom ett PM146, och dels genom en muntlig presentation av 

projektledaren. Bland annat framhölls: ”Att säkra myndigheternas informationsresurser är 

av strategisk betydelse för både myndigheterna och för regionen. Gruppen efterlyser en 

genomtänkt strategisk hållning då det i dagsläget saknas beslut om såväl färdväg som 

slutmål. Vilken övergripande bild har verkscheferna av bevarandefrågorna?”  

 

145 Avdelningen för arkiv- och datavetenskap (2013) 

146 Avdelningen för arkiv- och datavetenskap (2013) 
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Sammanfattning av PM 

I många offentliga verksamheter uppdaterats stora mängder information kontinuerligt och 

organiserade avställningar har varit ovanliga. Mängder av arkivinformation finns i 

epostlådor och på webbservrar. Detta innebär att verktyg för att analysera och verkställa 

uttag av/avställningar från verksamhetsflöden blir allt viktigare. Mot bakgrund av detta är 

det viktigt att kunna argumentera för olika typer av e-arkivlösningar inför beslutsfattare 

inom respektive myndighet och kunna ge förslag till framtida utveckling. Delprojektet 

beslutade att försöka göra en bild av hur informationsarkitektur och dokumentplaner 

relaterar till varandra. Förhoppningen var att efter en presentation av idén vid ett möte 

med Myndighetsnätverkets styrgrupp fortsätta arbetet med seminarier/workshops kring 

verktyg för uttag ur verksamhetsflöden på olika sätt: 

 

 Interaktiv programvara för att definiera uttag av information, 

 Programvara för att köra schemalagda leveranser,  

 Programvara för händelsestyrda leveranser (on-demand), 

 Kodgeneratorer för att stödja framtagande av systemspecifika leveransprogram. 

 

För att illustrera informationsflödena inom en av myndigheterna togs en helhetsbild fram 

under projektets gång.  

 

 

 

Figur 2.  Helhetsbild av informationsflödet enligt SPV.  

 



 

63 

Inför överföring av information för e-arkivering måste myndigheter se över helheten kring 

att bevara och gallra information. Detta gäller oavsett om Statens servicecenter eller någon 

annan aktör anlitas för att tillhandahålla den tekniska lösningen för att bevara de 

handlingar som flyttas ut ur verksamhetssystemen. 

 

I detta skede fortsatte GoInfo:s aktiviteter med en lägre frekvens än tidigare beroende på 

det svala intresset från styrgruppen . Den sista aktiviteten som genomfördes inom 

projektet var ett studiebesök på en myndighet som framgångsrikt hade infört ett e-arkiv i 

sin organisation. 

 

Studier 

Studie I 

Den första studien använde begreppsanalys: ”(…) en kvalitativ forskningsmetod som 

syftar till att klargöra/förtydliga (oftast något vaga) begrepp som är vanligt förekommande 

inom ett ämnesområde” 147, för att studera begreppet ’mellanarkiv’. Kartläggningen av 

begreppets innebörd kartläggs inom begreppsanalysen genom att forskaren på ett 

systematiskt sätt studerar de kännetecken begreppets innehåller, såsom kvalitéer och 

underliggande dimensioner. Datainsamlingen till en begreppsanalys sker genom 

insamling av olika texter. Studien resulterade i artikeln ”'The ‘Middle Archive’ Exploring 

the Practical and Theoretical Implications of a New Concept in Sweden”148. 

 

Definitioner och implikationer av begrepp som ‘e-arkiv’, ‘system för bevarande’ och 

‘arkivsystem’ diskuterades inom projektgruppen. Eftersom det fanns en osäkerhet kring 

vilken lösning som var att föredra, samt att innebörden av begreppet ”mellanarkiv” tagits 

upp till särskild diskussion, fokuserade delprojektets första studie på en begreppsanalys. 

“(…) an activity where concepts, their characteristics and relations to other concepts are 

clarified”149.  

 

Detta ledde först in på resultat från projektet eARD, vilket ett par av myndigheterna i 

Myndighetsnätverket varit delaktiga i. Begreppet undersöktes också utifrån hur det 

tidigare hade beskrivits i andra sammanhang. Resultatet blev en artikel som belyser hur 

mellanarkivet relaterar till det svenska arkivbegreppet.150 Studien visade att det fanns flera 

 

147 Jakobsson (2011), ss. 23-24 

148 Klareld (2015) 

149 Nupponen (2010) Nupponen, A. (2010). Methods of concept analysis – a comparative study LSP 

Journal Language for special purposes, professional communication, knowledge management and 

cognition, 1(1). 

 

150 Klareld (2015) 
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olika sätt att definiera och förklara begreppet, samt att olika definitioner kunde ha olika 

implikationer för organiseringen av mandat och ansvar för arkivhandlingarna.  

 

Studie II 

Då projektgruppen saknade kunskap om vilka diskussioner som förts tidigare inom 

Myndighetsnätverket i frågan om e-arkiv föll det sig naturligt att delprojektets nästa studie 

fokuserade på detta. Diskursteori användes för att utöka kunskaperna om hur 

ledningsfunktionen inom Myndighetsnätverket diskuterat frågor rörande e-arkiv genom 

att analysera en paneldiskussion om e-arkiv där personer i ledningsposition från 

myndigheter inom Myndighetsnätverket deltog. Resultatet blev en artikel som diskuterar 

olika sätt att tala om och förstå begreppet arkiv i relation till e-förvaltning.151.  

 

Grundläggande inom all diskursteori är att den sociala verkligenheten betraktas som 

skapad av tillfälliga meningssystem (diskurser). Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips beskriver diskursanalys som ett sätt att tala om och förstå världen. Enligt 

diskursteorin finns ingen egentlig objektivitet, utan det är någonting vi skapar vi så att 

världen blir till ”verklighet” 152 . Diskurser bidrar därmed till individers och gruppers 

uppfattning av omgivningen och sig själva. Tre olika diskurser rörande arkiv 

aktualiserades i en videoinspelad paneldiskussion om e-arkiv. Studien resulterade i 

artikeln "“Isn’t it information assets we’re really talking about?”A discourse analysis of a 

panel discussion on e-archives".153 

 

 

Studie III 

Resultatet av Studie II fann olika diskurser om arkiv  i den analyserade paneldiskussionen. 

Paneldeltagarna hade uttryckt vissa förväntningar på att ett nationellt e-arkiv 

skulle lösa en del av myndigheternas arkivproblem. Det hade också förekommit 

diskussioner bland projekt deltagarna i GoInfo om den framtida utvecklingen rörande 

arkiv- och informationsförvaltning på nationell nivå. Den tredje och sista studie inriktades 

därför på regeringens beslut att genomföra en nationell e-arkivtjänst avsedd för statliga 

myndigheter och hur detta beslut relaterade till det holistiska arkivbegreppet.  E-

arkivtjänsten i fokus skulle utvecklas i samarbete mellan staten Service Center och 

Riksarkivet. En interim rapport hade nyligen publicerats, vari planer och förslag om hur 

man skall genomföra beslutet i praktiken ingick, och överläggningar om vilka 

prioriteringar som borde göras. Studie III fokuserade på dimensionen "Capture" i Records 

Continuum Modellen. Studien resulterade i artikeln Proactivity postponed? ‘Capturing’ 

 

151 Klareld (2015) Ann-Sofie “‘Isn’t it information assets we’re really talking about?’ A discourse analysis of a panel discussion on 

digital archives” Archives and Records, 03 July 2015, Vol.36(2), p.167-178 

152 Winther Jørgensen, Phillips, & Torhell (2000) 

153 Klareld, A. (2015) “Isn’t it information assets we’re really talking about?” A discourse analysis of a panel discussion on e-

archives Archives and records: the journal of the Archives and Records Association 2015 
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records created in the context of e-government – a literary warrant analysis of the plans for a 

national e-archive service154. Den e-arkivstjänst som SSC avser att ta fram i samverkan med 

Riksarkivet ska inte bara möjliggöra ett tekniskt bevarande av information, utan ett viktigt 

syfte är också att informationen ska kunna återanvändas eller vidareutnyttjas.  

 

Eftersom Studie 1 hade visat att planer och förslag förknippade med 

begreppet ’mellanarkiv’ inte var explicit relaterade till existerande legala, administrativa, 

och teoretiska ramverk, samt att Studie II hade indikerat att beslutsfattare med ansvar för 

offentliga arkiv hade idéer både om vilka funktioner arkiven skulle fylla och vilka åtgärder 

som behövdes för att uppfylla dem, så fokuserade Studie III på att försöka förstå avsikterna 

med regeringens beslut att implementera ett nationellt e-arkiv, även kallat ’mellanarkiv’.155 

Att investera i ett nationellt e-arkiv hade tidigare motiverats med möjligheten till minskade 

kostnader och ökad effektivitet156.   

 

Gemensamma arkivdepåer är ett relativt nytt fenomen i Sverige: de formella mandaten och 

ansvaret för offentliga arkiv inkluderar endast myndigheter och arkivmyndigheter. 

Beslutet och en interim rapport användes som forskningsmaterial och analyserades med 

literary warrant analysis samt dimensionen ’Capture’ i Records Continuum Modellen som 

en teoretisk lins för att undersöka relationen till existerande legala och administrativa 

ramverk. Detta perspektiv valdes eftersom ansvaret för ’capture’, eller registrering, ligger 

hos myndigheten i vars verksamhet handlingar uppstår, men denna aspekt hade inte 

problematiserats i tidigare studier.  

 

Avslutande diskussion 

En stor utmaning för delprojekt 4 var att balansera rollen som forskare med förväntningar 

på verksamhetsutveckling. Möten, seminarier och workshops gav delvis andra tankar och 

fokusområden än vad som uttryckts i övergripande strategier. Delprojektet valde att 

fokusera forskningen till det nationella sammanhanget som nätverket befinner sig i (det 

vill säga statsförvaltningen i stort), framför att gå ner på djupet i någon av de enskilda 

verksamheterna. Detta val gjordes eftersom det redan från start var tydligt att det fanns en 

osäkerhet kring frågor som rörde arkivmyndighetens roll och mandat, arkivariens roll 

internt, tekniska och juridiska spörsmål. Genom att fokusera på det övergripande 

ramverket kunde delprojektet bäst bidra till myndighetsnätverket som helhet. En 

bedömning var emellertid att framtida forskning med fördel kan gå ner mer i detalj i varje 

verksamhet, exempelvis med fokus på ledning och mandat. Analysen av den 

paneldiskussion där beslutsfattare inom myndighetsnätverket deltog gav en förstärkt bild 

av att begreppen arkiv och informationsförvaltning är relativt ”luddiga”. En genomgående 

 

154 Klareld (2015) 

155 Näringsdepartementet (2014) 

156 Aspenfjäll (2013) 
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utmaning som framhållits av deltagarna vid möten och workshops var otydliga 

förväntningar och mandat samt avsaknad av samordning mellan arkivenheterna på 

respektive myndighet. Möten, workshops, studiebesök och seminarium tyder på att en 

helhetssyn på digitala informationsflöden skapar nyttor på flera ställen organisationen: 

 

 Bättre kontroll över informationsresurserna 

 Enklare att uppfylla olika lagkrav, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen etc. 

 Verksamhetssystemen tyngs inte ner av inaktuell information, gamla system kan 

skrotas 

 Förbättrad informationssäkerhet 

 Säkrare långtidsbevarande, enklare att leverera till Riksarkivet  

 Effektivare versionshantering och överblick över informationen 

 Enklare att gallra 
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Förslag till modell för strategiarbete 

Stefan Berggren & Göran Samuelsson 

 

Inledning 

Under det senaste decenniet har trycket gentemot de svenska kommunerna att mer 

genomtänkt strukturera sina informationsflöden digitalt så det skapas förutsättningar för 

en e-tjänsteutveckling som både effektiviserar kommunens egen hantering samtidigt som 

den underlättar i kontakten med medborgaren som kan utföra en rad olika aktiviteter 

online157. Vi har i detta kapitel studerat förutsättningarna för en kommun att implementera 

en mer genomtänkt hantering kring sin informationshantering och förvaltning. Först går 

vi igenom förutsättningarna – hur regelverk och organisation ser ut idag. Därefter tittar vi 

på vilka typer av modeller och verktyg vi kan ta hjälp av. Avslutningsvis visar vi på hur 

kommunen skulle kunna bygga upp en mer genomtänkt hantering kring sin information.  

 

Kommunen består av ett antal enheter som har en hög grad av självbestämmande, med 

klara gränser är dragna mellan dem, ofta med lag och regelverk som grund eller i 

kombination med särskilda ekonomiska konstruktioner. Mot bakgrund av detta är det 

därför viktigt att det finns ett uttalat och gemensamt synsätt för sådant som hanteras över 

administrativa och legala gränser under det kommunala paraplyet. Information är en 

sådan sak, den färdas friktionsfritt över både fysiska och juridiska gränser tack vare den 

digitala nätverksutvecklingen. Samtidigt är informationen i sig en mycket viktig resurs, 

både i det korta perspektivet men även i det längre. Fastighets- och omsorgsinformation 

är exempel på långsiktigt viktig information.  

 

En organisations framgång kommer i allt högre grad vara beroende av dess förmåga att 

implementera och upprätthålla system för sin informationshantering och förvaltning. Alla 

verksamheter kommer att behöva styrsystem som erbjuder metoder för beslutsfattande 

och för att hantera resurser i syfte att uppnå organisationens mål. Upprättande och 

hantering av dokument och information ingår i varje organisations aktiviteter, processer 

och system. Detta bidrar till ökad effektivitet, högre ansvarstagande och bättre 

riskhantering och till att verksamheten upprätthålls.  Det gör det även möjligt för 

organisationer att se det värde som finns i informationsresurser som 

verksamhetstillgångar, kommersiella tillgångar och kunskapstillgångar, och bidra till att 

bevara det kollektiva minnet, som svar på utmaningar från den globala och digitala 

 

157 Det finns en rad undersökningar sedan 2011 som visar på denna utveckling, den senaste publicerad 

sommaren 2014 slår fast att ”De senaste åren har det skett en fantastisk utveckling kopplat till ny teknik, digitalisering och 

internet.” Se ”E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna? E-förvaltning och e-tjänster i kommunerna 2014”. 

http://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a81eb2/1405596081470/skl-undersokning-2014-etjanstappar.pdf. Hämtad 2015-01-

08 
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omvärlden. Begreppen ledning och styrning hanteras ofta synonymt men kan egentligen 

ha lite olika betydelse. Ledning förknippas oftare med sådant som utövas i närvaro av 

ledning – planering och uppföljning, beslutsfattande, omvärldskontakter etc. – medan 

styrning kan ske mer indirekt via strukturer, regelverk och styrande dokument av olika 

slag. Det innebär att en viktig del i ledningsfunktion bör vara att utforma styrinstrument 

som leder verksamheten i önskvärd riktning även när en aktiv ledning inte är närvarande. 

Den klassiska byråkratins framväxt under 1600-talet syftade ofta till att sköta ett rike utan 

direkt styrande kungar.  

 

Förvaltningen kunde fungera och styras med hjälp av regelverk. Byråkrati betyder ju 

också i en direkt översättning från grekiska att skrivbordshärska158. En organisation som 

har en bra ledning men saknar instrument för styrning är sårbar och riskerar i längden att 

fungera sämre. Omvänt kan en organisation som har bra styrinstrument fungera även 

under perioder när ledningen sviktar. Ledning och styrning är i denna mening avgörande 

för organisationens förmåga att leverera tjänster i den volym och med den kvalitet som är 

önskvärd. En god Informationsförvaltningen kan då vara ett viktigt instrument för både 

ledning och styrning. 

 

Upprättande och hantering av dokument och information ingår i varje organisations 

aktiviteter, processer och system. Görs detta på rätt ett genomtänkt sätt bidrar det till ökad 

effektivitet, högre ansvarstagande och bättre riskhantering och till att verksamheten 

upprätthålls. Det gör det även möjligt för organisationer att se det värde som finns i 

informationsresurser som verksamhetstillgångar, kommersiella tillgångar och 

kunskapstillgångar 

Kommunens befintliga dokument och regelverk 

Den studerade kommunen har valt att inte använda begreppet ”strategi” i sin verksamhet 

utan i stället valt att använda andra begrepp och organisera styrinstrumenten i ett antal 

nivåer: 

 

Dokumenttyp Beslutas av 

Vision och mål Kommunfullmäktige 

Reglementen, ägardirektiv, direktiv för 

bolagsordningar 
Kommunfullmäktige 

Policy Kommunfullmäktige 

Plan som är lagstadgad Kommunfullmäktige 

 

158  Kommer från det franska ordet byrå, skrivbord (bureau) och det grekiska ordet κράτος kratos – härska, politisk 

makt. Bureaucracy ‐ Definition and More from the Free Merriam Webster Dictionary. Merriam‐webster.com. Hämtad 

2015‐01‐13. 
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Program 

Program fastställs av kommunstyrelse/ 

nämnd om det är kommunövergripande. 

Övriga program fastställs av nämnd, 

kommunchef eller förvaltningschef 

Riktlinjer/rutiner 

Riktlinjer/rutiner fastställs av tjänstemän 

dels inom ramen för delegation, dels inom 

ramen för nationella organs föreskrifter. 

Övriga riktlinjer/rutiner fastställs av 

nämnd, kommunchef eller 

förvaltningschef. 

 

Vision och mål 

En vision är ett framtida tillstånd man vill uppnå men där kraven på realism, 

tidsbundenhet och mätbarhet inte behöver uppfyllas. Utifrån en vision sätter man upp mål 

som går i riktning mot visionen. Målen ska kunna uppnås genom en eller flera insatser. 

Härnösands kommuns vision är beslutad av kommunfullmäktige och uttrycks i frasen: En 

hållbar, livaktig och solidarisk kommun. Strävan mot visionen sker i fem inriktningsperspektiv; 

demokratiperspektiv, kund-/världsmedborgarperspektiv, processperspektiv, 

medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Utifrån dessa perspektiv har femton mål 

formulerats, tre för varje perspektiv. Exempelvis lyder ett av målen för 

demokratiperspektivet: Delaktighet – Härnösand ska vara en kommun där människor känner sig 

delaktiga och betydelsefulla. Insatserna för att nå detta mål är bland andra att marknadsföra 

och följa upp synpunktshanteringen, och utveckla förtroendeskapande kontakter med 

föreningslivet. 

 

Reglementen, ägardirektiv och direktiv för bolagsordningar 

Dokument av detta slag syftar till att reglera förhållningar inom en verksamhet, i en 

kommun är dokumenten kommunövergripande eller bolagsövergripande om det gäller 

ett kommunalt bolag. De kan gälla för en särskild tidsperiod eller obestämt tills nytt 

reglemente eller direktiv upprättas. Reglementen finns exempelvis för varje nämnd, för 

kommunens internkontroll och för ekonomisk ersättning och ledigheter för 

förtroendevalda. För arkivvården i en kommun kan ett särskilt arkivreglemente upprättas 

med stöd av 16 § i arkivlagen, Härnösands kommun har ett sådant. 

 

Policy 

En policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut och uppnå mål. Benämningen kan 

närmast översättas med rekommendation. 

 

Plan som är lagstadgad 

En lagstadgad plan är ett i förväg uppgjort schema för en verksamhet och upprättas mot 

bakgrund av krav i lagstiftningen, t ex plan- och bygglag eller miljölagstiftningen. Dessa 

planer är kommunövergripande. 
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Program 

Program anger att det finns en i förväg uppgjord plan, agenda eller schema för en 

verksamhet av något slag (jämför föregående stycke). 

 

Riktlinjer/rutiner 

En upprättad riktlinje eller rutin beskriver ett arbets- eller tillvägagångssätt. 

 

Verktyg och modeller 

När vi har gjorde en enkel omvärldsanalys och försökt hitta olika former av modeller och 

verktyg för att formera en mer strukturerad hantering av kommunens information så har 

vi framförallt haft användning av några standarder kring verksamhetsinformation bland 

annat ISO/SS 30300 och Riksarkivets RAFS 2009:1.  

 

Standarder för ledningssystem (SLL) erbjuder redskap för ett systematiskt och verifierbart 

angreppssätt på styrningen inom en organisation där god sedvänja i verksamheten främjas. 

Standarder för Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI), som utarbetats av ISO 

46/SC 11, är utformade för att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar, eller 

grupper av organisationer med gemensamma verksamhetsprocesser, att införa, sätta i drift 

och förbättra ett effektivt ledningssystem för verksamhetsinformation. Ett LVI styr och 

kontrollerar en organisation i syfte att dels fastställa policy och mål för hur dokument och 

handlingar ska upprättas och hanteras och dels uppnå dessa mål. Detta görs genom att 

organisationen:  

 

a) har definierade roller och ansvarsområden,  

b) har systematiska processer,  

c) utför mätning och utvärdering,  

d) tillämpar utvärdering och förbättring.  

 

Att införa policy och mål för hur dokument och handlingar ska upprättas och hanteras 

syftar till att säkerställa att auktoritativ och tillförlitlig information om genomförda 

aktiviteter i verksamheten finns till hands för dem som behöver den, så länge som den 

behövs. Tillförlitliga processer och system till stöd för hanteringen av 

verksamhetsinformation på ett sådant sätt kan ge resultat om man lyckas införa en tydlig 

policy och konkreta mål för sin informationsförvaltning. Att införa ett LVI i en organisation 

bidrar även till att säkerställa en öppenhet och spårbarhet hos de beslut som fattas av 

ansvarig ledning i en organisation och att ansvarsskyldighet kan utkrävas. 

 

Standarder för LVI som utarbetats av ISO46/SC 11 har gemensam struktur och metoder 

som andra ledningssystemsstandarder och är förenliga med dem. För en organisation, som 

beslutat att tillämpa ett LVI i enlighet med ISO 30300-serien är de standarder och tekniska 
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rapporter som utvecklats av ISOTC46/SC11, de främsta verktygen för design, införande, 

övervakning och förbättring av processer för styrning av verksamhetsinformation. 

 

Med ett strategidokument kring informationsförvaltning kan man understryka behovet av 

att definiera och strukturera frågor kring informationens uppbyggnad, hantering och 

förvaltning. Det kan handla om fördelning av ansvar i samband med informationens 

innehåll och arkitektur, uppdatering och ägande. Resultatet kan rendera i exempelvis 

minskad risk för kortsiktiga beslut som senare blir förvaltarmässigt kostsamma. Exakt hur 

innehållet ska se ut i ett strategidokument av detta slag är dock något som tarvar stöd vid 

framtagandet från experter inom områden som informationsvetenskap och juridik, så att 

dokumentet håller måttet som långsiktigt styrinstrument. 

Roller och ansvarsområden 

Roller och ansvarsområde definieras i en kommunal organisation övergripande genom lag. 

Kommunallagen beskriver en grundnivå för hur en kommun ska organisera sig och 

hänvisar till arkivlagen för hur kommunens informationslagring ska vara organiserad 

(ArkivL 8 §). 

Kommunfullmäktige är det organ som får utfärda föreskrifter rörande arkivvården 

(ArkivL 16 §). Det går inte att delegera till ett annat organ. Förutom arkivvård, där sådant 

som ändamålsenlig förvaring, god ordning i arkiven och bruk av rätt materiel ingår, är det 

även nödvändigt med kontroll av information, något som omnämns under punkt 4.2 i SS-

ISO 30301, men även blir ett krav mot bakgrund av lagens skrivningar om hantering av 

allmänna handlingar, till exempel OSL 4 kap. 1 §. Det kan bland annat handla om analys 

av arbetsflöden eller dokumenthantering. Kontrollen måste alltså finnas över hela linjen, 

från där information uppstår till det att den gallras ut eller slutförvaras. Utan kontroll 

kommer informationen som slutligen lagras i ett arkiv att bli svårgenomtränglig och i 

värsta fall oanvändbar (jämför problemformuleringen i delprojekt 2 om lönedatafångst). 

Varje kommun ska ha en arkivmyndighet som svarar för tillsyn av arkivvården (ArkivL 7 

§). Det är kommunstyrelsen som är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat att annan 

nämnd eller styrelse ska vara det. Arkivmyndigheten kan dock bara ge råd om arkivvård 

och kontroll av information till en nämnd, aldrig besluta åt eller över dem. 

 

Ramverket för arkivvården bestäms alltså av fullmäktige, finns inte detta är det upp till 

varje styrelse/nämnd att själv avgöra genom egna föreskrifter utifrån lagstiftningen hur 

vård och kontroll ska bedrivas. Sålunda blir det viktigt att bestämma var detaljerna för 

arkivvården ska förläggas, i ett fullmäktigedokument eller på styrelse/nämndnivå eller i 

kombination.  

Modell för informationsförvaltning 

Modellen vi beskriver innefattar tre delar, som omfattar ett övergripande dokument med 

krav och ambitioner beskrivna och som bryts ner till mer verksamhetsnära 

redovisningsdokument. För dessa behövs stödjande styr- och kontrollinstrument. 
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Informationsförvaltningsreglemente 

Det övergripande ansvaret beskrivs i ett informationsförvaltningsreglemente som betonar 

varje myndighets, dvs. nämndens, ansvar för informationshanteringen159, men även att det 

finns en utvärdering av myndighetens informationsförvaltande. Det är också viktigt att i 

dokumentet understryka att den elektroniska information som existerar i kommunens 

olika verksamheter också innefattas i varje myndighets långsiktiga ansvarstagande. Detta 

kravställs i reglementet med att ett program ska vara upprättat för varje nämnd eller 

kommunalt bolag som behandlar detta, samt att kommunens arkivmyndighet genomför 

utvärdering av ansvarstagandet. Ett sådant informationsförvaltningsreglemente ersätter 

således det arkivreglemente som beslutas av fullmäktige i kommunen. 

 

 

 

Myndighetsansvar 

Varje nämnd är en egen myndighet och är skyldig att följa den grundlagsenliga rätten för 

allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Myndigheten har ansvar för 

informationsförvaltningen i den egna verksamheten. Enligt kommunallagen ska 

kommunen ha en arkivmyndighet, vilket är kommunstyrelsen om inte fullmäktige har 

utsett annan nämnd.  

 

Myndigheten ansvarar för att informationen hanteras, förvaras och skyddas så att både 

den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls. Ett informationsförvaltningsprogram ska vara 

upprättat av och för varje nämnd. 

 

 

159 SS-ISO 30301, punkt 4, Organisationens ram. 
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Ansvarets organisering 

Varje nämnd/bolag ska vårda sina arkiv och ha en ansvarig för informationsförvaltningen 

(där arkiven ingår). Utgångspunkten är att den högste chefen bär ansvaret, men det kan 

delegeras. Därutöver ska det finnas minst en redogörare för informationsförvaltningen 

som svarar för den praktiska vården och övervakningen av informationen och dess flöden.  

Bara nämnden, eller av den utsedd, får fatta beslut om gallring av information och 

återrapportering ska alltid ske om gallring sker på delegation. Arkivmyndigheten ska ha 

en verkställande enhet; kommunarkivet. För information som ska slutarkiveras 

elektroniskt ska arkivmyndigheten inrätta en arkivorganisation som följer en etablerad 

standard inom området. 

 

Utvärdering 

Informationsförvaltningen ska regelbundet utvärderas. Det sker genom tillsyn av 

arkivmyndigheten genom kommunarkivets försorg.  

 

Informationsförvaltningsprogram  

Den fortsatt närmare definieringen av roller och ansvarsområden ska formuleras i ett 

program för respektive nämnds ansvars- och verksamhetsområde, ett 

informationsförvaltningsprogram. I detta beskrivs organisering och ansvarsfördelning av 

informationsförvaltningen fördelat på tjänstepositioner inom verksamheten 160 . Här 

definieras även ansvaret för den elektroniska informationens hantering. Det kan till 

exempel gälla att överföring av information från ett system till ett annat ska ske utan 

informationsförluster, förändringar i organisation eller processer som påverkar 

informationsförvaltningen måste justeras i berörda styrdokument. 

 

 

160 SS-ISO 30301, punkt 5.3, Organisatoriska roller, ansvar och befogenheter 
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Definierat ansvar 

Nämnden är ansvarig för verksamhetens information. Förvaltningen ansvarar för det 

operativa informationsförvaltandet. Det ska finnas en aktuell redovisning och planering 

av informationen inom den egna verksamheten där en värdering av informationen har 

gjorts. Kravställningar vid upphandling av verksamhetssystem ska innehålla beaktanden 

av informationsförvaltandet. Framkommer vid en värdering av informationen att den ska 

slutarkiveras elektroniskt måste systemet och systemförvaltningen vara anpassat till 

kraven i ISO 14721 (OAIS). 

 

Definierad organisering 

Operativt ansvarig för informationsförvaltningen i en nämnds verksamhet är 

förvaltningschefen. Det ska finnas utsedda arkivredogörare för informationsförvaltningen. 

Till exempel registrator, systemförvaltare och nämndsekreterare. Dessa ansvarar för 

överföringen av information för arkivering, och gallring av den information som är 

beslutad ska förstöras enligt gällande plan eller lagstiftning. De bevakar förändringar i 

system och arbetsrutiner som påverkar informationsflöden ända ut till arkiveringen. 
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Hanteringsansvar 

Förvaltningens handläggare och registrator ansvarar för hanteringen av allmänna 

handlingar enligt uppgjord informationshanteringsplan. Rensning och gallring enligt plan 

görs av förvaltningen före leverans till slutförvar. Uttag av information från 

verksamhetssystem till elektroniskt arkiv ska föregås av en upprättad 

uppgiftsspecifikation, i första hand en tillämplig förvaltningsgemensam specifikation, i 

andra hand en egen specifikation utifrån gällande standard (Mets/Premis). 

 

Informationsförvaltningsrutiner 

Utifrån reglemente och program måste stöd för dessa finnas genom att rutinbeskrivningar 

upprättas för styrning av informationshanteringen, det blir ett sätt att hantera risker161. 

Exempel på rutiner är registrering, informationshanteringplan, instrument för utvärdering 

av informationsförvaltning och leverans-/uttagsspecifikationer. 

 

 

 

161 SS-ISO 30301, punkt 6.1, Åtgärder för att hantera risker och möjligheter. 
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Registrering 

Den registrering som ska ske av allmän handling kan behöva beskrivas för att uppnå en så 

enhetlig registrering som möjligt, det blir särskilt viktigt där registratorer och handläggare 

arbetar i samma ärendehanteringssystem. På så vis förbättrar man möjligheterna till 

återsökning av information, samt möter lagkraven bättre. 

 

Informationshanteringsplan 

En informationshanteringsplan, eller dokumenthanteringsplan, ska finnas för varje 

myndighet inom kommunen som beskriver vilka allmänna handlingar som finns där och 

hur de hanteras. Planen upprättas främst för att möta de krav som lagen ställer på 

redovisning och hantering av denna information, men man kan även utvidga planen att 

även beskriva informationssäkerhet och IT-arkitektur. 

 

Utvärderingsinstrument 

Arkivmyndigheten ska följa upp och utvärdera informationshanteringen inom varje 

myndighet. För detta ska en utvärderingsplan upprättas som används som stöd vid tillsyn 

och kontroll162 . I den formuleras frågor och kontrollpunkter där allt eller valda delar 

utvärderas vid en inspektion. Samtidigt kan planen tjäna som ett underlag för 

myndighetens egenkontroll av verksamheten. 

Utöver att tillse att myndigheten följer lagar och förordningar samt lagstiftarens 

intentioner, är det även viktigt att utvärdera informationsförvaltandet gentemot 

kommunens egna mål och ambitioner. Även informationssäkerheten måste utvärderas 

kontinuerligt. 

 

Leveranshandledning/uttagsspecifikation 

För att säkerställa att leverans till slutförvar sker ordnat bör en leveranshandledning finnas 

där det förklaras hur leveransen sker rent praktiskt men också den juridiska aspekten på 

ett överlämnande till arkivmyndigheten. 

För elektronisk information ska en förklarande specifikation för uttag och leverans för de 

system myndigheten förfogar över upprättas. Det kan göras genom att anta en av 

riksarkivet författade FGS:er eller skriva en egen specifikation, lämpligen med samma 

upplägg som en FGS. Här kan man söka kontakt med andra kommuner för samarbete eller 

ta del av redan gjorda specifikationer. 

 

Sammanfattning 

Denna modell har sin grund i vanligt förekommande regelverk och styrdokument i en 

kommun. Här har vi samlat dessa i en gemensam bild och relaterat dem till ISO-30301, 

samt påtalat att ansvaret för hanteringen av den elektroniska informationen måste vara 

 

162 SS-ISO 30301, punkt 9, Utvärdering av funktionen. 
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klart uttalad och samtidigt en integrerad del i kommunens ledningssystem för 

verksamhetsinformation. Modellen består av tre delar och kopplar mot kommunens sätt 

att strukturera regel- och styrdokument, med ett reglemente på kommunövergripande 

nivå, som förtydligas för varje nämnd eller kommunalt bolag genom ett program. Till stöd 

för att möta krav och upprätthålla ambitioner i dessa dokument finns rutin- och 

styrdokument som antingen gäller för samtliga verksamheter inom kommunen eller tas 

fram för en specifik förvaltning eller bolag. 

 

Förslag till fortsatt forskning/utredning 

För att ett ledningssystem ska fungera som det är tänkt krävs en hög medvetandegrad om 

saken hos de som är verksamma inom organisationen. För det kan ett stöd som ger god 

överblick av systemet utvecklas (jämför tillgången till den ekonomiska överblick 

medarbetare och chefer har via sin dator). Det är viktigt att reglerande och redovisande 

instrument inte blir osynliga eller svåra att hitta, liksom att de uppdateras kontinuerligt. 

Man måste ha i åtanke att många som träffas av kraven från ett LVI har verksamhetsfokus 

på annat än informationsförvaltning, därför krävs att ett LVI-stöd är lättillgängligt och 

smidigt.  

  



 

80 

Det lyckosamma mötet? 

Verksamhetsutveckling genom 

aktionsforskning 

Maria Kallberg 

 

 

Detta kapitel beskriver initieringen, genomförandet och utvärderingen av ett av 

delprojekteten som rör verksamhetsutveckling av centraliserad diariefunktion som 

bedrivits under 2013. Projektet är designat som ett aktionsforskningsprojekt och kan därför 

beskrivas som ett möte mellan forskning och praktik där aktionsforskningen utgår från 

idén att giltig kunskap är den kunskap som utvecklas genom handling. Aktionsforskning 

utgår vidare från att det skall finnas ett väl fungerande samarbete mellan forskaren och 

praktiken.  Delprojektet har designats för att mötet skall vara kunskapsutvecklande för 

bägge parter och kunna bidra till en verksamhetsutveckling till gagn för dels funktionen, 

dels organisationen som helhet.  

 

Inledning  

Inom offentlig förvaltning pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att effektivisera 

och utveckla verksamheten. 163  Teknikutvecklingen tros möjliggöra att digitala 

informationsflöden kan förbättra och effektivisera verksamhetens processer. Flertalet 

kommuner använder därför tekniken för att skapa en ökad integration med medborgarna 

för att förbättra ärendehandläggningen och öka tillgängligheten till service. Det finns även 

en ambition om att erbjuda möjligheten till demokratiskt inflytande genom bland annat att 

öka möjligheten till insyn av de politiska beslutandeprocesserna i form av ökade 

kontaktytor med folkvalda politiker164. Centraliserad diariefunktion är ett av flera exempel 

på denna utveckling.  

 

Denna rapport redovisar ett delprojekt rörande verksamhetsutveckling av centraliserad 

diariefunktion genomfört inom ramen för det övergripande projektet God 

Informationsförvaltning (GoInfo). Det inledande kapitlet utgör en bakgrundsbeskrivning 

inklusive initiering till projektet. Kapitlet bidrar med en kontextuell beskrivning som 

motiverar valet av forskningsdesign av delprojektet, vilket närmare beskrivs tillsammans 

med forskningsprocessen i kapitel 2. Projektets resultat redovisas och analyseras i kapitel 

3. En sammanfattning av projektet med förslag till fortsatt verksamhetsutveckling 

presenteras avslutningsvis i kapitel 4.  

 

 

163 E-delegationen (2013); Regeringskansliet (2012); Sveriges Kommuner och Landsting (2013) 

164 Kallberg (2010) 
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Bakgrund 

I samband med en genomförd utredning av Härnösands kommuns nämnds- och 

förvaltningsorganisation år 2006 fick kommunstyrelse-förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att skapa en centraliserad diariefunktion samordnad med 

kommunreception. Motiveringen var att minska sårbarheten vid de anställdas frånvaro 

samt att skapa enhetligare rutiner avseende arbetsuppgifter så som postöppning och 

registrering av allmänna handlingar. Att samordna diariefunktionen med 

kommunreceptionen syftade även till att förbättra kontakten med medborgarna165. 

 

En genomförd förstudie resulterade i ett förslag upprättat hösten 2007 om att inrätta ett 

genomförandeprojekt i syfte att genomföra en samordning. Förslaget antogs av 

kommunstyrelsen i maj 2008. Registratorsfunktionen var vid tidpunkten knuten till 

respektive nämnd och förvaltning, med undantag av några mindre nämnder där 

registreringen verkställdes och samordnades via en registrator. Generellt varierade 

registratorernas arbetsuppgifter mellan de olika förvaltningarna och utfördes inte heller 

på ett likartat sätt. Det var få anställda registratorer, en per förvaltning i bästa fall, vilket 

skapade sårbarhet vid frånvaro och det var problematiskt att tillgodose de legala kraven 

på registrering166.  

 

Genomförandeprojektet varade i ett år, från september 2008 till augusti 2009. Målet för 

genomförandeprojektet var att skapa en kommungemensam, rationell och fungerande 

diariefunktion. Elektronisk ärendehantering skulle implementeras bland handläggarna på 

förvaltningarna. I projektet upprättades och arbetades med ett flertal förslag till åtgärder 

rörande såväl organisationen som ärendehanteringen. Kommunstyrelsen fattade beslut i 

maj 2009 om att den nya organisationen skulle gälla fr om 1 september 2009, vilket också 

verkställdes167.  

En utvärdering avseende implementeringen av den centraliserade diariefunktionen 

verkställdes av undertecknad på uppdrag av Härnösands kommun. Utvärderingen 

genomfördes i form av en tvåårig fallstudie under 2010 och 2011. Utvärderingen var ett av 

flera forskningsbidrag i en mer omfattande forskning kring området e-

förvaltning/arkivlagstiftning/ profession168.  

Vid utvärderingen kartlades projektmål, vilka jämfördes med genomförda aktiviteter 

under implementeringsfasen. Sammantaget omfattar utvärderingen en tidsperiod av 2 år. 

En sammanställning av utvärderingen gjordes i form av en forskningsrapport, i vilken 

omorganisationsprocessen presenterades utifrån faserna: initiering/förstudie, 

genomförandeprojekt och implementering. Rapporten drar slutsatser ur dels befintlig 

projektinformation, dels ur de svar som lämnats av informanterna (fem registratorer och 

 

165 Härnösands kommun (2009b) 

166 Härnösands kommun (2009b) 

167 Härnösands kommun (2009a), (2009b) 

168 Kallberg (2011), (2013a) 
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en receptionist) vid de bägge intervjutillfällena under mars månad åren 2010 och 2011. 

Resultatet visar att bakomliggande effektivitetsaspekter som kvalitetsaspekter bakom 

initieringen samt att fastställda mål inte tillfullo uppnåtts under implementeringsfasen. 

Det konstaterades brister framför allt i arbetet med att skapa likartade rutiner, 

implementering av handläggarstödet i dokument- och ärendehanteringssystemet, 

utbildning av chefer och tjänstemän, bibehållande av god verksamhetskännedom samt 

revidering av diarie- och dossiéplan, vilket det sistnämnda var relaterat till ej uppdaterade 

dokumenthanteringsplaner. Positivt var att omorganisationen ansågs ha bidragit till att 

stärka informanterna som grupp och synliggjort densamma i organisationen, minskat 

sårbarheten vid frånvaro och skapat en ökad möjlighet till kollegialt utbyte, inte minst 

juridisk problematik. 

 

Rapporten lämnade följande förslag till rekommendationer för verksamhetsutveckling: 

arbetet med uppdatering av dokumenthanteringsplanerna bör omgående verkställas, 

vilket är respektive nämnds ansvar i samarbete med kommunarkivet, skapande av 

likartade rutiner på diariefunktionen för att tillgodose så väl effektivitets- som 

kvalitetsaspekter samt att motverka distansering och minskad verksamhetskännedom. 

Vidare framhölls vikten av att verkställa implementering av handläggarstödet och utbilda 

tjänstemännen i regelverket. Forskningsrapporten finns även omarbetad och publicerad i 

form av peer reviewed granskad tidskriftsartikel169. 

 

Initiering 

När projektet God Informationsförvaltning, GoInfo, startade i januari 2013 med 

Härnösands kommun som medfinansiär, föll det sig naturligt att skapa ett särskilt 

delprojekt med fokus på verksamhetsutveckling av ovan nämnda centraliserade 

diariefunktion. Detta framhölls av kommunen som särskilt önskvärt. Vad innebär då 

begreppet verksamhetsutveckling i detta sammanhang? Begreppet ”verksamhetsveckling” 

är mångfasetterat och komplext. Verksamhetsutveckling kan kanske förenklat 

sammanfattas som att fortgående anpassa organisationen i syfte att möta omvärldens 

föränderlighet och krav, i vilken ledarskapet utgör en viktig komponent.  

 

Det moderna ledarskapet har skiftat fokus från att förvalta och utveckla det fysiska 

kapitalet till att förvalta, utveckla och skapa konkurrenskraft med hjälp av humankapitalet 

och strukturkapitalet170. 

 

Ljungberg & Larsson (2012, ss. 34-36) nämner ett flertal faktorer vid sidan om effektivitet 

och ekonomiska variabler som viktiga för att åstadkomma en lyckad 

verksamhetsutveckling. Dessa är bl a helhetssyn, alignment, medarbetarfokus och 

förändringsbarhet.  När det gäller helhetssyn och alignment så är det viktigt att alla delar 

av en organisation måste arbeta mot en gemensam vision. Personalens kompetens och 

 

169 Kallberg (2013c) 

170 Ljungberg & Larsson (2012), s. 12 
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motivation är av största vikt. Det är viktigt att organisationen kan överbrygga 

funktionsgränser och kunna anpassa sig till nya förutsättningar och möta omvärldens 

krav171. En nödvändig förutsättning till förändring är att få medarbetarna att förstå och inse 

vikten av förändring, att vilja bryta med tidigare mönster och kunna samarbeta. I detta fall 

har omorganisationen strävat efter att uppnå en helhetssyn och processorienterat synsätt i 

och med centraliseringen som tidigare har varit organiserad enligt en klassisk funktionellt 

uppdelad organisation. Mot bakgrund av detta sammanställdes ett forskningsförslag i 

form av en PM och föredrogs för ansvarig chef i februari månad. Efter positiv respons 

presenterades förslaget för berörd personal i mars 2013. Samtliga personal var positivt 

inställda till förslaget och delprojektet inleddes under våren 2013. Delprojektet designades 

som ett aktionsforskningsprojekt och kan beskrivas som ett möte mellan forskning och 

praktik.  

 

Ett möte mellan forskning och praktik kring verksamhetsutveckling  

Detta kapitel presenterar en detaljerad redovisning av delprojektet, det så kallade ”mötet”, 

de bakomliggande tankarna till initieringen av mötet, dess olika faser med tillhörande 

aktiviteter och resultat. 

 

Bakomliggande tankar och syfte  

I syfte att åtgärda ovan nämnda brister och att få till stånd en verksamhetsutveckling av 

den centraliserade diariefunktionen föreslogs aktionsforskning var det mest lämpade 

forskningsalternativet eftersom det bidrar till ny kunskap till såväl forskningen som 

verksamheten, men med fokus på problem definierade av praktiken. Dessutom faller 

aktionsforskning väl överens med den politiska viljeinriktningen om att universitet och 

högskolor skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet 

samt verka för att resultat av forskning tillkomna vid högskolan kommer till nytta172. Detta 

brukar benämnas som ”den tredje uppgiften”173. Genom samverkan mellan forskare och 

praktiker utanför högskolan i olika konstellationer kan kunskap skapas som är nydanande 

och användbar174. Aktionsforskningen utgår från idén att giltig kunskap är den kunskap 

som utvecklas genom handling. Aktionsforskning utgår vidare från att det skall finnas ett 

väl fungerande samarbete mellan forskaren och praktiken. Deltagandet skall vara frivilligt 

och tanken är att ny kunskap skall öka intresset och på så sätt stimulera individen att lära 

sig mer som är tillgodo för praktiken175.  Man kan därvidlag likna detta vid ett möte, där 

forskningen och praktiken möts som två jämbördiga parter, där själva processen är 

 

171 Ljungberg & Larsson (2012), ss. 34-37 

172 Högskolelag SFS 1992:1434, 2 § 

173 Brulin (1998) s. 9 

174 Brulin (1998) ss. 10-11 

175 Brulin (1998); Nielsen & Svensson (2006); Reason & Bradbury (2008), ss. 4-5; Svensson, Brulin, Ellström, & Widegren 

(2002) 
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demokratisk och bidrar med utveckling av kunskap för bägge parter. Ellström beskriver 

detta i form av en figur där två system, forskningssystemet och praktiksystemet, 

interagerar. Dessa system förenas i forskningsaktiviteterna, d.v.s. i datainsamlingen och 

analysen176.  

 
Figur 1. Modell av kunskapsbildning genom interaktiv forskning (Ellström, 2007) 

 

Tanken med att designa delprojektet som ett aktionsforskningsprojekt var att forskaren 

och praktiken (berörd personal vid den centraliserade diariefunktionen), tillsammans ska 

komma till en gemensam insikt om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. 

Det blir en form av interaktiv forskning där kunskapsbildning betraktas som gemensam 

och kan enkelt uttryckas som ”att forska med”177. Utgångspunkten i denna grundsyn är att 

skapa subjektsrelationer, d.v.s. att båda parterna aktivt ska medverka i 

kunskapsbildningen – med det dubbla syftet att samtidigt ge teoretiskt insiktsfull och 

praktiskt användbar kunskap. Grundsynen utgår från att praktikerna har en kunskap 

inifrån, men att deras närhet till problemen samtidigt försvårar kritisk insikt och 

nytänkande, vilket gör att det kan vara svårt att se neutralt på hur ett problem ska lösas.  

Forskningen kan bidra genom att ge en fördjupad förståelse av förutsättningarna för 

utvecklingsarbetet. Detta innebär att forskningens huvuduppgift inte handlar om att söka 

efter generella svar eller färdiga lösningar. Däremot kan den bidra till en ökad förståelse, 

bl a genom att klargöra förutsättningarna för ett utvecklingsarbete i en specifik situation. 

 

176 Ellström (2007) 

177 se Reason & Bradbury (2008), s. 1; Svensson et al. (2002) ss. 11-12 
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Genom dialog med praktikerna kan forskaren bistå till en gemensam reflektion som pekar 

på olika alternativ, vilket skapar ett bättre underlag till beslut om utvecklingsarbetets 

innehåll och metoder. På så sätt verkar forskaren probleminriktad men i dialog. Det är 

därför av vikt att skapa en forskningsdesign som understödjer detta, t ex genom att 

organisera lärprocesser178 (Svensson et al., 2002, s. 12). Det är viktigt att få till stånd en 

jämlik dialog, att problem ägs gemensamt. Vidare i tolknings- och analysfasen bör både 

forskaren och praktikern vara aktiva. Det är vanligt att aktionsforskningsprojekten är 

iterativa, vilket innebär att de olika faserna i processen kan överlappa varandra. Dock när 

det gäller den dokumenterande och presenterande fasen kan forskaren ha en mer 

tongivande roll, därför att det gäller att klargöra resultatet, d.v.s. presentera den kunskap 

som producerats utifrån en övergripande struktur relaterat till tidigare forskning. 

Genomförandet av förändringarna åligger praktikerna179. 

 

Nosek (2007) beskriver aktionsforskningsprocessen som en balansgång när det gäller 

parternas roller och att det är viktigt att vara medveten om att detta kan variera och ibland 

oväntat förändras under forskningsprocessens gång, Det är därför är det viktigt att det 

teoretiska ramverket är fastlagt innan projektstart.  

 

Teoretiskt ramverk  

Aktionsforskning och dess design har sin grund i ontologiska och epistemologiska synsätt, 

precis som vilken vetenskaplig forskning för övrigt 180  (se t ex Dias de Figueiredo & 

Rupinho da Cunha, 2007). Den teoretiska grundvalen för detta projekt vilar framför allt på 

idéer från arkivvetenskap och professionsforskning som tar sin utgångspunkt i en komplex 

och föränderlig värld, vilket innebär att förändringar avseende styrnings- och 

kontrollsystem kan få konsekvenser dels i synen för vad som definieras som arkiv, dels för 

professionernas yrkesutövning 181 . Det finns en stark koppling mellan 

professionaliseringsbegreppet och kunskap kopplat till utbildning, men där 

professionalisering betraktas som en del av en större socio-politisk process, vilket 

inkluderar omvärldens krav182. Professionell kunskap är enligt Abbot183 sammanlänkat 

med abstraktionen i yrkesutövningen, d.v.s. det som är unikt för just den specifika 

professionen i förhållande till andra professioner. Detta kan relateras till den professionella 

identiteten, d.v.s. professionens gemensamma uppfattning om tolkning och lösning av 

problem184. Därför är det viktigt för professioner att utveckla och anpassa sin kunskap i 

 

178 Svensson et al. (2002), s. 12 

179 Svensson et al. (2002), s. 14 

180 se t ex Dias de Figueiredo & Rupinho da Cunha (2007) 

181 se t ex: Brothman (2002); Cook (1997); Iacovino (2005); Trace (2002) 

182 se t ex: Abbott (1988); Macdonald (1995); Saks (2012) 

183 (1988), s. 9 

184 Evetts (1999) 
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förhållande till de krav som ställs i en föränderlighet. I detta fall blir det väldigt tydligt då 

projektet omfattar professioner som arbetar med information. Informationen värderas allt 

högre av organisationerna i takt med de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder185. 

När det gäller svensk offentlig sektor så har även informationen i form av allmänna 

handlingar en lång tradition kopplad till offentlighetsinsyn och demokrati186. Detta innebär 

att traditionellt legalt förankrad informationshantering möter ständigt nya förändringar 

när det gäller informationshantering, vilket i sin tur kräver en fortlöpande 

verksamhetsutveckling inom den offentliga sektorn.  

 

Studier visar att det finns en koppling mellan graden av omvärldsbevakning hos ledningen 

av en organisation och synen på kompetensutveckling. När ledning och anställda till följd 

av förändringar i omvärlden ställer krav på ökat förändringstryck skapar detta motiv till 

verksamhetsutveckling. I de fall då kompetensutveckling sker i form av en ”integrerad 

strategi”, t ex i form av kompetensutveckling i kombination med förändrad 

arbetsorganisation skapar detta större effekter på verksamhets- och individnivå. Däremot 

om det finns ett svagare förändringstryck så medför detta en effekt av lägre 

kompetensutveckling. Vidare anses det viktigt att använda tillräckligt med tid och 

möjlighet till delaktighet och påverkan för att få till stånd en hög effekt av utveckling187. 

I detta projekt finns en stark medvetenhet om vikten av förändring hos ledningen, vilket 

har bidragit till initieringen och som har varit till stöd för forskningsprocessen.  

 

Forskningsprocessen 

Projektgruppen representerades av en forskare, tillika delprojektledare, och sex 

representanter från praktiken (fyra registratorer, en receptionist och en arkivarie). 

Registratorerna och receptionisten har sin dagliga verksamhet knuten till den 

centraliserade diariefunktionen medan arkivarien har rollen som samordnare över 

densamma. I enlighet med de bakomliggande tankarna för aktionsforskning planerades 

projektet att organiseras och kronologiskt genomföras enligt följande faser: introducerande, 

problemformulerande, tolkande och analyserande, dokumenterande och presenterande, 

samt utvärderande. En preliminär tidsplan presenterades med tillhörande aktiviteter, 

vilken var tänkt att kunna korrigeras beroende på utfallet av de olika faserna.  

  

Inspirerad av Rönnerman (2004) nyttjades olika aktionsforskningsverktyg som stöd för 

genomförandet. Verktygen var framför allt stödjande för dokumentationen och 

presentationen. Enligt Rönnerman 188  skapar verktygen distans, nya perspektiv och ny 

kunskap. De verktyg som användes i projektet var dagboksskrivande, handledning och 

dokumentation.  

 

185 Ljungberg & Larsson (2012) s. 30 

186 Arkivlagen SFS 1990:782; Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105 

187 Kock (2010) ss. 161-192 

188 (2004), ss. 20-21 
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Syftet med dagboksskrivande var att skapa självreflektion och därigenom erhålla ny 

kunskap genom självinsikt. Skrivandet blir, enligt Rönnerman189, ett verktyg för att följa 

det egna tänkandet och handlandet i verksamheten och därigenom möjligt att följa 

utveckling över tid. Men för att detta skall vara görligt måste skrivandet avgränsas till det 

som är fokus för kunskapssökandet. Med andra ord, är det viktigt att fånga händelsen samt 

att kunna spontant reflektera, t ex kring vad som praktiskt kan förändras till nästa tillfälle 

och/eller vad som bör diskuteras med kollegor eller anknyta till forskningen.190 

Handledningen var tänkt att fokusera kring vissa frågor som en hjälp för deltagarna att 

tänka vidare och därigenom få insikt att se hur saker hänger samman eller betrakta dessa 

utifrån ett nytt perspektiv. Den bakomliggande tanken är att det bidrar till en ökad 

självkänsla och medvetenhet. I handledningen möts både den akademiska och praktiska 

kunskapen, vilket bidrar till att utveckla verksamheten samt att skapa nya 

forskningsfrågor. Dokumentationen skall bidra med ny kunskap till teorianknytning och 

utveckling.191  

 

Följande tabell redovisar de genomförda sammankomsterna med aktiviteter organiserade 

efter faserna. Noterbart är att projektet blev fördröjt pga. inställda möten vid två tillfällen 

under oktober och december månad.  

 

Tabell 1.  Redovisning av faser med tillhörande aktiviteter 

 

Tidpunkt Fas Aktiviteter 

Mars 2013 Introducerande Presentation och förankring av delprojektet med 

redovisning av preliminär tidsplan för deltagarna. 

April 2013 Problemformulerande Workshop med SWOT-analys avseende posthantering 

inkl e-post. Kartläggning av styrkor/svagheter och 

möjligheter/hot. 

Maj-juni 

2013 

Tolkande och analyserande Förslag och kommunicerande av åtgärdsplan. Möte i 

syfte att tolka och analysera problem som definierats i 

problemformulerande fasen i relation till förslag till 

åtgärder och följa processen till förändring, d.v.s. 

aktionen, genom forskningsverktygen.  

Sept 2013 Tolkande och analyserande Seminarium för fastställande av fortsatta aktiviteter och 

åtgärder fördelat inom gruppen och på individnivå. 

Nov 2013 Dokumenterande och 

presenterande 

Fokus på kunskapsbildning utifrån aktiviteter 

genomförda individuellt och i grupp.  

Jan 2014 Utvärderande Individuell utvärdering via web verktyget Netigate för 

praktiken och via reflektioner för forskningen. 

 

189 (2004) 

190 Rönnerman (2004), ss. 20-21 

191 Rönnerman (2004) ss. 23-24 
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Projektet förväntades resultera i en kunskapsbildning för både praktikerna och forskaren 

och därigenom en verksamhetsutveckling. Här följer en detaljerad redovisning av de olika 

genomförda aktiviteterna inom de ovan beskrivna faserna. 

 

Problemformulerande 

En workshop avseende posthantering anordnades som en aktivitetet i den 

problemformulerande fasen. Anledningen till att fokusera på posthantering var att det 

redan vid diariefunktionen påbörjats en processbeskrivning av denna då den ansågs 

problematisk att hantera. Workshopen inleddes med en syftesbeskrivning samt en generell 

presentation av aktionsforskning.   Workshopen varade under 5 timmar och organiserades 

i form av SWOT-analys där traditionell posthantering och e-posthanteringen genomfördes 

parallellt. I praktiken blev det två parallella workshopar och SWOT-analyser. Innan 

gruppen skildes åt fick de dessutom i uppgift att enskilt besvara följande frågor: 

 

 Hur anser du att verksamheten vid den centraliserade diariefunktionen borde 

kunna fungera? 

 Finns det några hinder för att detta skall kunna uppnås? I så fall beskriv vilka? 

 Vad skulle främja det man strävar efter? 

 

Tolkande och analyserande 

Utifrån SWOT-analysens resultat upprättades förslag till åtgärdsplan (se bilaga 1). De 

föreslagna aktiviteterna var tänkta att korrelera till uppfyllandet av de specifika uppgifter 

som åligger diariefunktionen enligt rådande regelverk (arbetsordning och handbok för 

hantering av allmänna handlingar). Resultatet av analysen kommunicerades med 

deltagarna och det fanns möjligheter att komma med synpunkter och reflektioner. Kort 

efter detta tillsattes en samordningsansvarig, vilket blev ett konkret resultat i nära 

anslutning till aktiviteten. Initieringen beträffande att föra dagboksanteckningar var att 

skapa ett underlag för behovsanalys avseende kompetens/fortbildning. Noteringar 

avseende datum, beskrivning av problemet samt hantering av problemet beskrevs. Utfallet 

av aktiviteten dagboksanteckningar gav dock inte ett tillräckligt underlag för behovsanalys 

då det fördes endast 8 stycken noteringar under en period av 2-3 veckor. Utfallet 

diskuterades vid ett uppföljande möte i juni månad. De specifika frågor som rörde 

posthanteringen ansågs inte längre vara problematiska. Beslut fattades därför om att hålla 

ett seminarium i september kring den fortsatta forskningsprocessen. Under det seminariet 

hölls en genomgång av genomförda aktiviteter under året. Vidare fördes en gemensam 

diskussion kring fortsatt planering av aktiviteter. Samtliga deltagare enades om att det som 

var mest angeläget var revidering och uppdatering av befintlig handbok samt utformning 

av interna och externa rutiner.  Ansvar fördelades bland deltagarna. Redovisning av 

arbetet gjordes vid ett seminarium under november månad. Samtliga deltagare redovisade 

sina aktiviteter, varav en del var avklarade och en del i behov av komplettering. Deltagarna 

enades om att kompletterande redovisning skulle ske vid ett uppföljande seminarium vid 

ett senare tillfälle.    
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Dokumenterande och presenterande 

Fokus inom denna fas har varit kunskapsbildning utifrån aktiviteter genomförda 

individuellt och i grupp. Genomgående i projektet har de genomförda aktiviteterna 

dokumenterats för att kunna följa och fånga forskningsprocessen, men också i 

kunskapsbildande syfte där inte minst aktiviteterna i sig har inneburit dokumentation av 

deltagarna själva i form av t ex dagboksanteckningar och individuella sammanställningar 

så som rutinbeskrivningar inom ramen för seminarieverksamheten. Hur informationen 

skapats i de olika aktiviteterna illustreras i följande exempel från workshop och 

seminarium: 

 
Exempel 1.   Foto från den problemformulerande aktiviteten workshop genomförd i april 2013. 
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Exempel 2. Sammanfattande bild av resultatet från det uppföljande seminariet i september 2013. 

Sammanställningen är gjord av en projektdeltagare. Redovisningen är uppdelad i interna och 

externa rutiner.

 

 

All dokumentation under projektet har bevarats. Sammanställningar från de olika 

aktiviteterna har fortlöpande kommunicerats med projektdeltagarna i syfte att utgöra 

underlag för den fortsatta forskningsprocessen såväl med ansvarig chef för funktionen. 

Noterbart är att denna rapport utgör i sig en viktig del av den dokumenterande och 

presenterande fasen. 

 

Utvärderande 

Under januari månad 2014 gjordes en utvärdering av delprojektet. Som stöd för 

datainsamling och analys användes web-enkätverktyget Netigate, vilket finns tillgängligt 

för forskare inom Mittuniversitetet.  Fördelarna med Netigate är att svaren för respektive 

fråga kan bearbetas och presenteras grafiskt, vilket är tidsbesparande och skapar en 

omedelbar överblick. Att enkäten kan besvaras on-line underlättar även administreringen. 

Frågorna utformades av delprojektledaren (forskaren) och representerade delprojektet 

som helhet, från initiering med planering till genomförande och utvärdering, se bilaga 2.  

Utformningen av frågorna är formulerade i syfte att redovisa deltagarnas 

kunskapsprogression relaterat till forskningsprocessen och för att möjliggöra bedömning 

av forskningskvaliteten192. 

 

Resultat och analys 

Resultatet och analysen är strukturerad i enlighet med de grundtankar som representerar 

aktionsforskning, d.v.s. mötet mellan två system där idén om att giltig kunskap är den 

kunskap som utvecklas genom handling och att det skall finnas ett väl fungerande 

 

192 Williamson, Bellman, & Webster (2012), ss. 217-222 
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samarbete mellan forskaren och praktiken byggt på frivillighet och egenintresse193.  Här 

följer en sammanställning och analys av projektet uppdelad för praktiken 

(projektdeltagarna) och forskningen (undertecknad tillika projektledare) som ett möte 

mellan två system, där praktiken inleder följt av forskningen.  

 

Praktiken 

Praktikens utvärdering av projektet baseras på en sammanställning och analys av en 

individuellt genomförd web-enkät bestående av 10 frågor, enligt bilaga 2. Enkäten 

besvarades anonymt av samtliga sex projektdeltagare under tidsperioden 7-13 januari 2014. 

Frågorna formulerades för att utröna deltagarnas erfarenheter av projektets olika faser och 

kommer att redovisas i den ordningen. I samtliga frågor förutom den sista fanns det 

möjlighet att lämna kompletterande kommentarer.  

 

Introduktion och information om projektets syfte 

En av frågorna i enkäten berörde den första fasen, d.v.s. introduktion och information om 

projektets syfte. 5 deltagare uppgav att de ansåg sig ha fått en bra introduktion och 

information om projektet innan projektstarten.  En deltagare uppgav dock att så inte var 

fallet eftersom deltagaren inte kunna närvara vid det aktuella informationstillfället pga. 

sjukdom. Sammanfattningsvis tyder deltagarnas svar på att introduktionen och 

information om projektets syfte uppfattades som bra. Det bör tilläggas att information om 

projektets syfte även delgavs projektdeltagarna i samband med den inledande aktiviteten 

workshop.  

 

Genomförda aktiviteter  

De genomförda aktiviteterna i form av workshop, dagboksskrivande och seminarier 

genomfördes i faserna problemformulerande samt tolkande och analyserande. Den första 

aktiviteten som genomfördes var i form av workshop i syfte att definiera styrkor och 

svagheter samt möjligheter och hot med fokus på posthantering. Samtliga deltagare 

uppgav att detta var en bra aktivitet. En av deltagarna ansåg att workshopen bidrog till att 

både konkretisera och avgränsa problem och göromål. Den andra genomförda aktiviteten 

var dagboksskrivande. Syftet med denna var att definiera ev. behov av 

kompetens/fortbildning.  3 deltagare uppgav denna aktivitet som mindre bra och 3 

deltagare tyckte att det var en bra aktivitet. Samtliga deltagare valde dock att inte närmare 

kommentera sina svar. Den tredje aktiviteten skedde i form av seminarier som 

genomfördes i syfte att åtgärda och följa upp definierade behov av åtgärder. Seminarierna 

som aktivitet härrör både till faserna tolkande och analyserande samt dokumenterande 

och presenterande enligt tidigare beskrivning i tabell 1. Mellan seminarierna fick 

respektive projektdeltagare i uppdrag att självständig bidra till en lösning. 5 deltagare 

upplevde att detta har bidragit till en utveckling/förbättring av verksamheten, medan 1 

deltagare uppgav vet ej som svarsalternativ.  En deltagare kommenterade att det blir 

lättare att ta tag i uppgifterna när de konkretiseras. En annan reflektion var att 

 

193 Brulin (1998); Nielsen & Svensson (2006); Reason & Bradbury (2008), ss. 4-5; Svensson et al. (2002) 
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seminarierna var bra eftersom det öppnade upp för nya synvinklar och arbetssätt. En 

deltagare ansåg att tiden inte kunnat avsättas för att ge en optimal beskrivning av de mål 

som satts upp. 

 

Av svaren att döma så var aktiviteten workshop uppskattad som mest positiv, tätt följt av 

seminarier. Intressant att notera är att aktiviteten dagboksskrivande rådde det delade 

meningar om. Det var också den aktivitet som krävde att dokumentation skulle ske 

självständigt av respektive deltagare, utan stöd i grupp.  Däremot diskuterades utfallet av 

aktiviteten gemensamt i grupp. Resultatet av dagboksskrivande gav dock ej ett tillräckligt 

underlag för att fastställa behov av kompetensutveckling.  Några av deltagarna förde inga 

dagboksanteckningar. Det kan tyda på att deltagarna endera inte har behov av 

kompetensutveckling alternativt att det rådde viss osäkerhet och tidsbrist vid 

genomförandet. Samtidigt av de positiva svaren att döma, så uppfattades aktiviteten som 

positiv för några av deltagarna.  

 

Tidsplanering i förhållande till planerade och genomförda aktiviteter 

Frågan rörande tidsplanering till planerade och genomförda aktiviteter omfattar samtliga 

faser då projektet är iterativt i sin design. Svaren från deltagarna är varierande. 1 deltagare 

svarade ja. 3 deltagare svarade nej. 2 deltagare svarade vet ej.  En kommentar lämnades i 

anslutning till frågan. Den löd enligt följande: ”Både ja och nej! Då det har varit mycket 

sjukdom, utbildningar och övriga möten har vi känt att tiden inte har räckt till för alla 

uppgifter.” Att svaren varierar kan ha sin förklaring i att projektet delvis försenats pga två 

inställda och senarelagda seminarietillfällen. Det är därför svårt att vid tidpunkten för 

denna utvärdering se det faktiska slutresultatet. Men uppenbart är att de flesta deltagarna 

inte varit nöjda med tidsplaneringen. 

 

Erhållen information om olika aktiviteter och dess resultat  

Som tidigare beskrivits så innebär aktionsforskning att projektprocessen ska ske i nära 

samverkan med projektdeltagarna. Detta innebär att information om hur processen 

fortskrider ska förmedlas och förankras kontinuerligt till projektdeltagarna. Samtliga 

respondenter ansåg att detta uppfyllts. Dock hade en respondent lämnat 

kommentaren ”nästan i alla fall, viljan finns där i alla fall”.  Svaren tyder på att samtliga 

deltagare överlag har varit positiva, vilket tyder på en väl förankrad forskningsprocess. 

Svaren i denna fråga kan tillsammans med den positiva responsen i svaren till första frågan 

rörande erhållen information om projektet syfte, tolkas som att projektets förankring och 

genomförande som helhet värderats positivt.  

 

Gehör för egna synpunkter 

Eftersom aktionsforskning utgår från att samtliga deltagare skall bidra till 

forskningsprocessen, så var det relevant att ställa frågan om man som enskild deltagare 

ansåg sig ha fått gehör för sina synpunkter under projektets gång. 5 deltagare ansåg sig ha 

fått detta, medan 1 deltagare uppgav vet ej utan att kommentera detta närmare.  
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Överlag redovisar svaren ett positivt besked, men kan inte betraktas som fullständigt 

lyckat då det i projektet har varit en genomgående strävan från projektledarens sida att 

samtliga deltagare skulle känna att de hade fått gehör för sina synpunkter.  

 

Gruppen som helhet 

Förutom de enskilda deltagarnas medverkan så syftade projektet att få till stånd en 

utveckling för gruppen som helhet. Det var därför angeläget att ställa frågan om 

projektdeltagarna upplevde att gruppen som helhet har stärkts genom projektet. 5 

deltagare svarade ja på detta. En av deltagarna kommenterade att gruppen vågar ta mer 

beslut än jämfört med ett år tidigare. 1 deltagare besvarade frågan med vet ej.  

Överlag redovisar svaren ett positivt besked om att deltagarna har stärkt sin 

gruppgemenskap.  

 

Deltagande i liknande framtida projekt  

Frågan om projektdeltagarna skulle kunna tänka sig att delta i liknande projekt i framtiden 

besvarades av samtliga med ett ja. Ett par deltagare hade även kommenterat sina svar 

med ”absolut” och att ”det är nyttigt att se över sina arbetsuppgifter och tänka lean”. 

Sammantaget visar de överlag positiva svaren från samtliga deltagare att projektet har 

varit viktigt och verkar vara en bra form för fortsatt utveckling av verksamheten. Noterbart 

är att lean inte var något som diskuterades under forskningsprocessen. 

 

Övriga reflektioner 

Slutligen fanns en möjlighet för projektdeltagarna att lämna ytterligare reflektioner utöver 

de fastställda frågorna. 2 deltagare valde den möjligheten. Det framfördes att det var 

viktigt att som projektdeltagare få ”utrymme för egentid”, vilket skulle framgå i en plan 

för varje deltagare. Vidare framfördes att ”det är viktigt för självkänslan om var och en kan 

delge ett förslag till rutin eller checklista för olika skeden i handläggning av dokument.” 

En annan deltagare kommenterade följande: ”byta e-postsystem till Outlook”.  

Av reflektionerna att döma så verkar tid och delaktighet för projektet inte ha upplevts som 

optimalt. Detta framgår delvis även i svaren rörande tidsplaneringen. Reflektionen 

gällande systemet framkom även under den genomförda workshopen.   

 

Forskningen 

I syfte att komplettera den ovan beskrivna utvärderingen genomförd av praktiken 

redovisas här projektet ur forskningens perspektiv i form av reflektioner över forskarens 

uppgift och forskningsprocessen. Eftersom forskaren har till uppgift att organisera 

forskningsprocessen uppfattas detta som mest lämpligt att göra. 

 

Reflektioner över forskarens uppgift 

Forskarens uppgift i ett aktionsforskningsprojekt är att vara delaktig i processen och bidra 

med forskarkompetens, vilket bl. a innebär att hantera data, konstruera teorier, organisera 
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lärandeprocesser, relatera resultatet till tidigare forskning och hantera forskningen 

etiskt194. Som forskare utgår man från en teoretisk grundval som påverkar projektets design 

och process, vilket beskrivits inledningsvis.  

Tanken att designa ett aktionsforskningsprojekt var en utmaning i sig eftersom vanligtvis 

så är ofta forskarens roll att forska på istället för att forska med. Erfarenheter som detta 

projekt har givit är att aktionsforskning kan både vara en styrka men också en svaghet 

eftersom man som forskare är väldigt beroende av motivationen till förändring hos 

projektdeltagarna, liksom frigörande av resurser för att genomföra och följa upp tänkta 

aktiviteter. Det kräver också att forskaren är väl förankrad i praktiken, att det finns ett 

etablerat ömsesidig förtroende. Med andra ord, projektet kan bli väldigt lyckat men kan 

också fallera, mycket beroende på hur forskningsprocessen fortskrider.  

 

Reflektioner över forskningsprocessen  

I detta projekt har forskningsprocessens fortskridande varit beroende av samtliga 

projektdeltagares engagemang och motivation. När forskningsprocessen fortlöper enligt 

fastställd tidsplan och samtliga deltagare bidrar med kreativitet individuellt och som 

grupp är det möjligt att uppnå målet. Men saknas den förutsättningen, vilket kan uppstå 

hastigt, t ex pga. sjukdom eller ledighet., så kan detta resultera i att motivationen sviktar 

och/eller att planerade möten senareläggs. Projektet blir då sårbart. Faktum är att hela idén 

med projektet och forskningsprocessen bygger på en hög motivation och delaktighet hos 

samtliga deltagare. Forskningsprocessen har delats in i faser för att på så sätt kunna 

kontinuerligt utvärderas och förankras bland projektdeltagarna, men också av 

nödvändighet för forskaren för att kunna hantera data och på så sätt organisera 

lärandeprocessen. Planeringen för detta har visat sig vara mer iterativ än väntat, eftersom 

i praktiken har i vissa faser överlappat varandra. Sammantaget upplevs det som att 

motivationen och samhörigheten som grupp har stärkts under forskningsprocessen, vilket 

sannolikt är ett resultat av de olika ingående aktiviteterna och dess resultat som 

kommunicerats fortlöpande i nära dialog med samtliga projektdeltagare. 

 

Sammanfattning och förslag till fortsatt verksamhetsutveckling 

Föremål för detta projekt har varit en centraliserad diariefunktion. Denna funktion 

etablerades till följd av en omorganisation initierat till följd av ett förändringsbehov på 

politisk ledningsnivå. Det som är intressant att notera är att deltagarna i den tidigare 

organisationen utövade sitt yrke i en kontext där det rådde ett svagare förändringstryck195, 

vilket synliggjordes i avsaknad av enhetliga rutiner och att verksamheten bedrevs i 

decentraliserad form, d.v.s. i respektive förvaltning under ledning av respektive 

förvaltningschef. I och med omorganisationen centraliserades diariefunktionen med syftet 

att uppnå en ökad kvalitet och en gemensam registreringsprocess för kommunen som 

helhet. Funktionen organiserades under kommunstyrelsens ansvar. Således har 

 

194 Nielsen & Svensson (2006) 

195 jmf Kock, 2010, pp. 161-192 
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projektdeltagarna genomgått en stor förändring när det gäller graden av förändringstryck 

och kompetensutveckling. Stödet av ledningen har varit starkt när det gäller 

genomförandet av detta projekt, vilket inte minst graden av de tilldelade resurser påvisat, 

t ex att projektet har genomförts som en del av ordinarie arbetstid i nära samverkan med 

deltagarna.   

 

För att kunna bemöta och anpassa sig till samhällets föränderlighet, vilket inte minst 

kännetecknas av ökade krav att kunna använda arkivinformation (allmänna handlingar) 

på ett mer effektivt sätt196, krävs generellt en ökad medvetenhet och kunskap i offentlig 

sektor om informationsförvaltning. Detta projekt har haft ambitionen att åstadkomma 

detta när det gäller hantering och registrering av allmänna handlingar. Med tanke på att 

samtliga Sveriges kommuner står inför liknande utmaningar så torde resultatet av detta 

projekt även vara av intresse för andra kommuner som står inför en liknande 

omorganisation. Erfarenheter som detta projekt har givit är att förändring tar tid! Det 

kräver resurser men ff. a engagemang på individnivå för att kunna åstadkomma 

förändring och utveckling, vilket designen av projektet har bidragit till. Samtliga deltagare 

har varit övervägande positiva och vill gärna fortsätta med liknande former av projekt. 

Resultatet av projektet kan betraktas som en grund för en fortsatt verksamhetsutveckling. 

Fortsatt utveckling är viktigt om den centraliserade funktionen skall få den tänkta optimala 

rollen i organisationen som omorganisationen syftade till. Det är därför angeläget att 

deltagarna får bibehålla sin starka motivation till utveckling och att det frigörs resurser för 

detta på kontinuerlig basis.  

 

I nästa steg bör de uppdaterade rutinbeskrivningarna och handboken kommuniceras ut i 

organisationen. Hur detta mottas och efterföljs har stor betydelse för att kommunen skall 

kunna uppfylla de stipulerade lagkraven när det gäller registrering och hantering av 

allmänna handlingar. Acceptansen och motivationen i förvaltningarna för detta kan vara 

av avgörande betydelse och kräver därför såväl strategisk planering som resurstilldelning. 

Ett tänkbart framtida utvecklingsområde är att kunna vidareutveckla den centraliserade 

diariefunktionen och kommunreceptionen i form av ett kontaktcenter för kommunens 

förvaltningar. Tanken med kontaktcenter är att kunna frigöra resurser från förvaltningarna 

i och med att det blir en kontaktyta för samtliga förvaltningar gentemot medborgare och 

företagare. Dock varierar ambitionsnivån mellan olika kommuner när det gäller ärende- 

och servicenivån på redan befintliga kontaktcenter. En del kommuner strävar efter att ha 

hög grad av service och anställer därför medarbetare med handläggarkompetens. Flertalet 

kommuner använder statistiken från ärenderegistreringen vid kontaktcentren för intern 

utveckling, vilket innebär att resurser frigörs där ärendetrycket är som störst bl a genom 

att utveckla e-tjänster 197  (Kallberg, 2013b).  En samordning mellan registratur och 

kontaktcenter skulle kunna innebära ett befrämjande av såväl effektivitetsaspekter som en 

god informationsförvaltningsstruktur där befintlig kompetens kan tas tillvara som resurs. 

 

 

196 Regeringskansliet (2012); Sveriges Kommuner och Landsting (2013) 

197 Kallberg (2013b) 



 

96 

Referenser 

Abbott, A. (1988). The system of professions. London: The University of Chicago Press, Ltd. 

 

Arkivlagen SFS 1990:782. 

 

Brothman, B. (2002). Afterglow: conceptions of record and evidence in archival discourse.  

Archival Science, 2(3), 311-342.  

 

Brulin, G. (1998). Den tredje uppgiften. Stockholm: SNS Förlag & Arbetslivsinstitutet. 

 

Cook, T. (1997). What is past is prologue: a history of archival ideas since 1898, and the 

future paradigm shift Archivaria, 43, 17-63.  

 

Dias de Figueiredo, A., & Rupinho da Cunha, P. (2007). Action research and design in 

information systems: Two faces of a single coin. In N. Kock (Ed.), Information systems action 

research: An applied view of emerging concepts and methods (pp. 61-96). New York: Springer. 

 

E-delegationen. (2013). Kort om E-delegationen.   Retrieved 7 October, 2013, from 

http://www.edelegationen.se/Om-oss/Kort-om-E-delegationen/ 

 

Ellström, P.-E. (2007). Knowledge creation through interactive research: a learning perspective. 

Paper presented at the HSS-07 Conference 8-11 May 2007, Jönköping University.  

 

Evetts, J. (1999). Professional identity, strategy and change. In I. Hellberg, M. Saks & C. 

Benoit (Eds.), Professional Identities in Transition (pp. 13-26). Göteborg: Department of 

Sociology, Göteborg University. 

 

Härnösands kommun. (2009a). KS Protokoll 2009-05-05, § 101. 

 

Härnösands kommun. (2009b). Slutrapport genomförandeprojekt centraliserat diarium, arkiv 

och reception 2008-09-01--2009-08-31, KS 07/093. 

 

Högskolelag SFS 1992:1434. 

 

Iacovino, L. (2005). Recordkeeping and juridical governance. In S. McKemmish, M. Piggott, 

B. Reed & F. Upward (Eds.), Archives: recordkeeping in society (pp. 255-276). Wagga Wagga, 

New South Wales: Centre for Information Studies, Charles Sturt University. 

 

http://www.edelegationen.se/Om-oss/Kort-om-E-delegationen/


 

97 

Kallberg, M. (2010). E-government Development and Recordkeeping: A Comparative 

Study of e-government Best Practice in Swedish Municipalities. iRMA Information and 

Records Management Annual 2010, 83-94.  

 

Kallberg, M. (2011). Professional challenges in recordkeeping in Sweden. (Licentiate in computer 

and system sciences), Mid Sweden University, Sundsvall.    

 

Kallberg, M. (2013a). 'The emperor's new clothes': Recordkeeping in a new context. (Degree of 

Doctor of Philosophy ), Mid Sweden University, Sundsvall.    

 

Kallberg, M. (2013b). Issues with contact centres - as a new interface between public 

organisations and citizens. Records Management Journal, 23(2), 90-103.  

 

Kallberg, M. (2013c). Shaping a profession?; A new professional context and changing 

status for registrars in Sweden. Records Management Journal, 23(3), 177-190.  

 

Kock, H. (Ed.). (2010). Arbetsplatslärande -att leda och organisera kompetensutveckling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ljungberg, A., & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling (2:1 ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Macdonald, K. M. (1995). The sociology of professions. London: SAGE Publications Ltd. 

 

Nielsen, K. A., & Svensson, L. (Eds.). (2006). Action and interactive research. Maastricht: 

Shaker Publishing. 

 

Nosek, J. T. (2007). Insider as action researcher. In N. Kock (Ed.), Information systems action 

research: An applied view of emerging concepts and methods (pp. 405-419). New York: Springer. 

Reason, P., & Bradbury, H. (2008). The Sage Handbook of Action Research Participative Inquiry 

and Practice (Second Edition ed.): SAGE Publications Ltd. 

 

Regeringskansliet. (2012). Med medborgaren i centrum, Regeringens strategi för en digitalt 

samverkande statsförvaltning.  Stockholm. 

 

Rönnerman, K. (2004). Aktionsforskning i praktiken - erfarenheter och reflektioner. Lund: 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Saks, M. (2012). Defining a profession: the role of knowledge and expertise. Professions & 

Professionalism, 2(1), 1-10.  



 

98 

 

Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P.-E., & Widegren, Ö. (Eds.). (2002). Interaktiv forskning - 

för utveckling av teori och praktik (Vol. 2002:7). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2013). Digitala vägen till morgondagens välfärd - 

Handlingsplan för e-samhället 2013-2015.  Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Trace, C. B. (2002). What is recorded is never simply 'what happened': record keeping in 

modern organizational culture. Archival Science, 2(1), 137-159.  

 

Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105. 

 

Williamson, G. R., Bellman, L., & Webster, J. (2012). Action research in nursing and healthcare. 

London: SAGE Publications Ltd. 

  



 

99 

Lönedatafångst 

Stefan Berggren & Göran Samuelsson 

Inledning 

Personalkontoret i Härnösands kommun gör återkommande pensionsutredningar 

gällande tidigare anställd personal. Till exempel behöver man ta reda på om en 

deltidsanställd person arbetat tillräckligt många timmar per månad för att det ska anses 

vara pensionsgrundande. I utredningarna används löneuppgifter i så kallade lönelistor, 

som sammanställts vid lönebearbetningarna varje månad. Av den anledningen är denna 

typ av uppgifter nödvändig att ha kvar för lång tid framåt, eftersom det kan dröja många 

år innan personen i fråga går i pension och utredning blir påkallat.  

 

Lönelistor från 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet skrevs ut på papper för 

långtidsbevarande. Papper har sedan slutat användas och istället har listorna förts över på 

cd och mikrofich. Fichehantering, som nu är stoppad tills vidare, har inte fungerat 

tillfredsställande. De datafiler som skulle föras in på mikrofichen skickades till 

leverantören utan logisk ordning på grund av missförstånd mellan lönekontoret och IT-

enheten, som skickade filerna. Dessutom har hanteringen kostat mycket pengar, knappt 90 

000 kr/år. Överföringen till cd-media har kostat cirka 75 000 kr/år. Samtidigt som en 

översyn av lönehanteringssystemet sker har frågan om alternativt bevarande för dessa 

uppgifter aktualiserats. Närmast till hands ligger att informationen inte ska behöva lämna 

sin digitala form utan kunna föras över till elektroniskt arkiv enligt OAIS-modellen. 

Problem 

Återsökning i de pappersbaserade löneuppgifterna är tidsödande och osäker på grund av 

den valda redovisningsstrukturen för informationen (se figur nedan), en effektivare 

lösning är att föredra. Som lösning för långtidslagring är dock papperslistorna fungerande. 

 

 

 

 

 

Sökväg 

 

Figur 1. Redovisningsstruktur lönelistor  
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Lönelistorna som ligger på mikrofiche har inte förts över i ordnade former, vilket gör 

återsökningar nästan omöjlig. Dock finns listornas digitala motsvarigheter – filerna på cd-

skivorna – tillgängliga ännu så länge via ett CD-system. Listor från 2000-talet är åtkomliga 

i nätverkets servrar där de sparas i egen mapp. Återsökning av löneinformation i de båda 

sistnämnda fallen är alltså fullt fungerande. Däremot är inte frågan om långtidslagring för 

filerna löst. 

 

Eftersom pensionen i regel är lägre än inkomst av tjänst är det för pensionstagaren viktigt 

att pensionsutbetalningen är korrekt uträknad så att rätt belopp erhålls. Här är Härnösands 

kommuns anseende som arbetsgivare viktigt att slå vakt om, att man kan få fram 

löneinformation av god kvalitet när den efterfrågas, så att de anställda kan känna sig 

trygga med att ingen information som är av betydelse för ekonomin som blivande 

pensionär tappas bort. 

 

Nyttorealisering - uttag ur lönesystemet 

För att skapa oss en bättre överblick så genomfördes en nyttorealiseringsövning där vi stort 

organiserade genomgången i enlighet med e-delegationens handledning - ”Vägledning till 

nyttorealisering” 198 . Analysen har organiserats så att den  täcker: motiv till satsning, 

strategisk betydelse, nyttoanalys, intressenter och komplexitet, kostnadsanalys och 

möjliggörare. Den första punkten motiv till satsningen har redan ovan beskrivits utförligt 

varför den delen inte hanteras i det följande.  

 

Den största och viktigaste fördelen med att använda standardiserade specifikationer 

(FGS:er) vid bevarandet av löneuppgifter är att de skapar ett standardiserad sätt att både 

utbyta och bevara information över tid. Detta gör det enklare och säkrare att sammanställa 

en komplett information om den anställdes samlade arbetstid. Information beräknas då 

vara både framtidskompatibel och användbara för analyser samtida befintliga 

verksamhetssystem.  

 

Idag måste man söka information i fyra olika delar – a) det aktuella digitala 

verksamhetssystemet eCompanion b) avställd data via CD och/eller DVD c) Mikrofiche d) 

"Datalakan" utskrifter på papper. De flesta återsökningarna sker i verksamhetssystemet 

eCompanion och de befintliga CD och DVD.  Risken för att inte återfinna den kompletta 

anställdes arbetstid ökar ju längre tillbaka i tiden men behöver göra återsökningar. 

 

De flesta återsökningarna initieras av SPV (Statens pensionsverk) och många av dessa 

klarar löneansvariga i kommunen ut på egen hand. Det finns idag inte underlag för att 

bedöma det totala antalet förfrågningar gentemot äldre data. Bedömningen är att det sker 

 

198 http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/ . Hämtad 2015-05-15 

http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/
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cirka 100 förfrågningar mot äldre data som idag ligger i eCompanion, CD, DVD, och 

mikrofiche. Dock behöver i man hjälp med att åter söka i det pappersbaserade 

arkivmaterial ca 25 gånger per år där varje fall tar i genomsnitt 8 timmar att sammanställa 

information. Sammanfattningsvis lägger arkivpersonal ned i snitt 200 timmar per år för att 

söka efter lönedata.  

 

Det innebär att återsökningstiden skulle kunna kortas avsevärt i de fall där man skulle 

kunna skapa en digital återsökning i alla delar. I ett sådant fall kommer 

handläggningstiden kortas från 8-10 timmar till 1 minut. Generellt minskade kostnader 

och arbetstid är estimerat till 50-60 000 kronor/år för arkivpersonal. Därtill kommer 

minskade ledtider för löneadministrativ personal som inte längre behöver skriva epost, 

beskriva och beställa arkivforskning. Detta kan beräknas till 30 minuter per ärende, dvs.  

ytterligare ca 4000 kronor besparing per år. 

En annan påtaglig nytta handlar om nöjdare kunder/anställda och medborgare. Det 

nuvarande systemet innebär att de kan få vänta upp till en 3-5 dagar på att få sina uppgifter. 

Med en snabbare handläggningstid och mindre ställtider kommer kommunen upplevas 

som mer effektiv och rättssäker/trovärdig. 

 

Vi har i denna kalkyl inte tagit med eventuella besparingar, om den skannade versionen 

kan ersätta den pappersbaserade (gallras) och därmed frigöra ytor i arkivlokalerna. 

Generellt är lönematerialet omfattande och skulle på nationell nivå frigöra stora ytor 

arkivlokaler. Dessa eventuella kostnadsminskningar är inte med här, eftersom 

kostnaderna för den digitala lagringen/arkiveringen sannolikt istället kommer öka. 

 

FGS:erna som möjliggörare? 

Utan att implementera FGS:erna skulle det fortfarande vara möjligt att skapa en 

uttagsfunktion från lönesystemet och leverans till det elektroniska arkivet. På kort sikt 

skulle också funktionalitet och kostnadsbesparingar öka. Men en skräddarsydd lösning, i 

detta fall en integration mellan eCompanion lönesystem och e-arkivet skulle inte garantera 

den fortsatta kompatibiliteten i samband med kommande systemintegrationer och 

migreringar. En sådan lösning leder troligen på längre sikt till ökade kostnader. Dessutom 

skulle den skräddarsydda anpassningen troligen ha kostnader i samma storleksordning 

som en uttagsfunktion som bygger på de gemensamma FGS:erna. 

 

Det finns fördelar med gemensamma specifikationen om de pappersbaserade lönelistorna 

skall skannas. Kommunens övriga informationsflöden kommer behöva en enhetlig 

arkivering. En anpassning av ett så centralt system som löner ökar troligen intresset för 

anslutning till ett kommunalt e-arkiv. Detta innebär i ett sådant fall att kostnader för e-

arkiveringen blir försumbar för enskilda informationsflöden. FGS:erna kommer alltså att 

fungera som en katalysator för förändring – vetskapen om att det finns en 

kvalitetsgranskad ”standard” för utbyte av information kommer påskynda en mer 

strukturerad informationsförvaltning. Detta kommer i sin tur skapa synergier till alla 
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andra verktyg och system som behöver kvalitetssäkrad information, antingen det är 

ett ”business intelligence” verktyg eller ett bygglovssystem. 

 

Den framkomna kostnadsbilden i kronor ger vid handen att de kommer ta 8-10 år innan 

lösningen i sin helhet har finansierats sig. Detta är dock helt beroende på hur finansiering 

kan ordnas – om samverkan med arbetsmarknadsenheter kan etableras så kan delar av 

kostnadsmassan helt tas bort. Delar kan utgöra pilotprojekt i regionala tillväxtsatsningar 

och därmed minskas. Idag är den befintliga lösningen mycket rättsosäker och risken för att 

man bedriver en rättsosäker verksamhet är påtaglig. Några av de redovisade aktiviteter 

måste genomföras medan övriga måste ställas i relation till bedömd 

nytta/kostnad/finansiering innan beslut fattas. Ansvariga för att dessa nyttor blir 

realiserade är systemägaren av lönesystemet i samverkan med arkivansvarig.  

Skanning av lönelistor 

För att förbättra träffsäkerheten i sökningarna bland papperslistorna är det bästa att 

digitalisera sidorna och indexera dem utifrån utpekade sökbegrepp och bygga upp en 

databas med bildfilerna inlagda att söka i. Den kalkylerade mängden sidor var 975 000. 

 

Regionarkivet i Göteborg har gjort en motsvarande skanningsmanöver och kontakt togs 

med dem för att få upplysningar om deras erfarenheter av sådant arbete. Då deras 

mängder av lönelistor vida översteg våra, större kommun som de är, var det naturligt för 

dem att göra arbetet helt ”inhouse”. Man köpte in skannerutrustning och programvara för 

tolkning och indexering och arbetet pågick sedan under fyra år. För Härnösands kommun 

måste dock olika alternativ sammanställas och vägas mot varandra för att få ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt för ett fortsatt arbete. 

 

Preparering 

Ett viktigt moment i arbetet med inskanning är prepareringen av papperslistorna. 

Förberedelserna inför skanningen måste vara noggrant gjorda så att risken för trassel vid 

skanningen minimeras. Prepareringen består i att klippa bort perforeringsbindningen 

utmed långsidorna på papperen. I kommunens tryckeri finns en bila för klippning av stora 

pappersbuntar som kan användas för detta ändamål. 

 

Skanning och indexering 

För denna del undersöktes två lösningar, antingen lägga ut hela arbetet med skanning och 

indexering hos en extern leverantör eller hyra in utrustning och göra arbetet på egen hand, 

likt Göteborgs stad. Prisuppgift från två leverantörer av skanningstjänst togs in. Även ett 

studiebesök vidtogs hos den ena leverantören som gav en bra bild över själva hanteringen 

på plats. Priset blev i stort detsamma från båda parterna, 0,50 kr per sida, skannat och 

indexerat. Det ger en kalkylkostnad av 487 500 kr (exklusive preparering och frakter). Att 

hyra in utrustning för eget skanningsarbete kostar 226 800 kr (9 450 kr per månad som 

förslaget presenterats) med ett tvåårs avtal, oavsett antal sidor som ska skannas. För egen 

del måste man då ordna med lokal, arbetskraft och lagringsutrymme för filer och databas 

på server. 
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Arbete i egen regi 

Att sätta upp en egen verkstad för skanning och indexering var det alternativ som lockade 

mest, särskilt ur ekonomisk vinkel, varför ytterligare fördjupning i det spåret gjordes för 

att klara ut frågor kring det som nämnts i föregående stycke om arbetskraft m m. Samtidigt 

kontrollerade vi möjligheterna att använda en befintlig äldre skanner hos kontorstryckeriet. 

Det visade sig dock att dokumentmatningen inte var tillförlitlig och vid samtal med 

leverantören menade de att det på det hela taget var bättre att ta in en ny maskin i stället 

för att nyttja den befintliga. 

 

Efter möte med Arbetslivsförvaltningens chef bestämdes att de letar reda på lämplig 

arbetskraft, en eller kanske två personer, som kan passa för sysslan. Beträffande lokalyta 

var strävan att ha den i anslutning till kommunarkivet för att minimera förflyttandet av 

handlingarna till olika ställen. För uppklippning av buntarna måste dock materialet köras 

till kommunens tryckeri där pappersbilan står. Skanningslokalen iordningställdes i en 

anslutande byggnad där lönelistorna är arkiverade. För skanningen införskaffades 

följande: 

 Maskin:  Konica Minolta bizhub C654e 

 Hastighet: 6-8 sek/sida (inkl texttolkning och indexering) 

 Filformat: PDF/A 

 

För återsökning i det skannade materialet används Microsoft Sharepoint. Vi lade pdf-

filerna i en stack för sig utanför sharepointmiljön och tabellen med de extraherade 

metadata från indexeringen av lönelistorna i Sharepoint. Till detta byggde vi sedan 

sökfunktionen till tabellen och länkningen mellan tabelldata och bildfilerna. 

Elektronisk löneinformation 

Vårt arbete i denna del syftade att skapa en ”submission information package” – SIP – som 

är den packade information som levereras in till ett elektroniskt arkiv, se figur. Det är 

möjligt att skapa sådana även om det inte finns en färdig e-arkivlösning i organisationen. 

I sådant fall får man parkera SIP:en på en mindre frekventerad serveryta i avvaktan på 

installation av ett e-arkiv. 
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Figur 2. OAIS-modellen. 

 

Projektet inleddes med samtal med systemleverantören av lönesystemet under våren och 

försommaren 2013, där frågan de fick var om de kunde implementera en exportfunktion i 

systemet för uttag, upplagd enligt en FGS. Efter de inledande kontakterna återkom de efter 

semesterperioden och meddelade att det skulle behövas mellan 300 – 1000 timmar för dem 

att ta fram en exportfunktion till systemet, en ur vår synvinkel oacceptabelt hög siffra när 

man räknar om det i pengar. I runda tal skulle det handla om 300 tkr – 1 mkr. Efter våra 

ifrågasättanden av deras uppskattning bad de att få återkomma med nytt svar, vilket drog 

ut på tiden. Vid 2013 års utgång hade de fortfarande inte presenterat något nytt förslag 

eller gett något annat svar i saken, trots våra återkommande påstötningar. Det enda som 

egentligen stod klart var att vi hade tillgång till lönedatabasens tabellstrukturer, de hade 

inga invändningar mot att vi använde de uppgifterna i vårt projekt. 

 

Under tiden hade idéer på andra möjliga vägar att gå lagts fram inom projektgruppen. 

Antingen försöka hitta en tredje part som kunde göra arbetet istället för 

systemleverantören, eller syna möjligheterna att använda hos kommunen befintliga IT-

verktyg för att skapa ett fungerande SIP-paket. I sammanhanget tog vi kontakt med en 

sammanslutning av danska kommuner – KOMDA – och fick en genomgång via weblänk 

av hur de organiserat sig och hanterar sin e-arkivlösning, med bl a uttag av information ur 

verksamhetssystem. 
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För erfarenhetsinhämtning kontaktades också Region Skåne, vars arbete med 

utformningen av en specifikation för personalsystem också blev Riksarkivets förslag till 

FGS. Därefter kopplades konsultbolaget Sogeti in som stöd för det fortsatta arbetet kring 

praktiska aspekter på uttaget av löneinformationen från lönedatabasen. Sogeti lämnade ett 

förslag på arbetsmodell och deltog i en översiktlig analys av lönesystemets tabellstrukturer. 

 

FGS Paketstruktur 

Riksarkivet har tagit fram en specifikation för hur katalogstrukturen i en SIP ska vara 

uppbyggd. Den utgör den grundläggande ”byggbeskrivningen” för vårt arbete med 

framtagandet av en SIP. 

 
Figur 3. Katalogstruktur enligt riksarkivets FGS Paketstruktur. 

 

FGS Personal 

Riksarkivets utgivna förslag till FGS Personal, förvaltningsgemensam specifikation för 

personalsystem, användes som utgångspunkt för arbetet med bestämningen av vilken data 

som skulle tas ut ur lönesystemet. Efter ett inledande möte mellan arkivarie, it-tekniker 

och lönekamrer där FGS:en granskades stod det klart att de uppgifter som är utpekade i 

den inte räcker för att möta lönekontorets informationskrav. Det som saknades var 

uppgifter om arbetade timmar och olika typer av ersättningar, där vissa är 

pensionsgrundande medan andra inte är det. FGS Personal ger ett uttag som närmast kan 

liknas vid personalakten i en organisation och som brukar sakna lönelistorna. En 

komplettering i xml-schemat måste göras med de data som är nödvändiga för 

lönekontorets utredningar. En sådan justering är inget märkligt i sig. En FGS, med 

tillhörande xml-filer, är en grundstomme som man kan vidareutveckla efter egna behov. 

 

Anpassad FGS 

Region Skåne har tidigare gjort en egen variant av xml-schemat inför sina datauttag och 

genom de kontakter vi fått i projektet kunde vi ta del av deras xml-fil. I deras xml-schema 

ligger löneuppgifterna som en bilaga i personal-SIP:en (den digitala ”personalmappen”) 

som uttaget genererar utifrån deras vidareutvecklade FGS.  

Region Skånes lönebilaga innehåller följande uppgifter: 
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Utdrag av Region Skånes xml-schema ”lspecar”. 

 

Eftersom en viss osäkerhet infann sig rörande uppbyggnaden av Region Skånes xml-

schema för hela personal-SIP:en valde vi att skriva ett eget schema enbart för löneuttaget 

utifrån uppgifter vi fick från lönekontoret. Den färdiga filen med uttagsdata kan sedan 

bearbetas vidare för att läggas in som bilagor till uttag som gjorts utifrån riksarkivets FGS, 

likt Region Skånes upplägg, om vi väljer att göra det senare.  

Lönekontorets uppgiftsbehov såg ut så här (de färgade fälten): 

 

Tabell 1. Lönespecifikation 

 
 

Personnummer : xxxxxx-xxxx

Namn : Xxxxxx    Xxxxxxxxxxxxxxx

Utbet datum 140925

Löneart Löneartstext Antal A´pris Belopp From Tom Omfattn

1101 Månadslön 30,00 878,33 26350,00 140901 140930

5009 Sem dagstillägg 1,00 159,42 159,42 140902 140902

5211 Karensdag 1,40 642,50- 140831 140831 0,500

Bruttolön 25548,10

9424 A-skatt månad 6267,00-

9999 Nettolön 19281,10
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Från lönedatabasen exporterades löneuppgifterna till en excel-fil med hjälp av ett 

analysprogram, Qlikview, som i vanliga fall används som beslutsstöd för framtagande av 

olika rapporter. Ett xml-schema skrevs manuellt med hjälp av Notepad. Xml-schemats 

inledning fick då följande utseende: 

 
Utdrag ur xml-schemat ”Loenespecifikation”. 

 

Utöver lönekontorets uppgiftsspecifikation lade vi även till uppgift om förvaltningskod, 

dess klartext och db-kod. Det arbete som kvarstår att göra efter detta projekt är att mappa 

xml-schemat mot excelfilen och lägga i content-mappen, samt skriva en SIP-xml som ska 

ligga i roten på SIP-mappen. Mappningen görs med Altova Mapforce.  

 

Sammanfattning 

Att skanna och teckentolka arkivhandlingar, lönelistor i vårt fall, är idag en relativt billig 

aktivitet att göra i egen regi. Det är inte ens nödvändigt att söka samarbetspartners för att 

sprida kostnader, även om det naturligtvis blir billigare om man väljer att göra det. En 
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förutsättning är trots allt att man har tillgång till arbetskraft internt. Att anställa personal 

skulle fördyra insatsen så pass att en extern leverantör skulle bli ett handlingsalternativ i 

stället. 

Beträffande elektronisk arkivering av lönedata har projektarbetet gett oss insikten att 

mycket kan göras på egen hand, utan någon större inblandning av systemleverantör. Med 

befintliga programvaror kommer man långt; rapportverktyg och text editor. Det enda som 

vi behöver installera enkom för att lösa detta projekt är mappningsprogrammet. I detta 

sammanhang är det viktigt att ha relativt goda kunskaper i xml-programmering tillhands 

i organisationen, annars är man hänvisad till konsulter att lösa sådant. 

 

Fortsatt forskning 

Mycket av den här typen av arbete handlar om tillämpad praktik snarare än akademiska 

forskningsfrågor. Att utveckla pedagogiska verktyg för att lösa detta slag av arbete vore 

önskvärt, för att sätta upp egna leveransspecifikationer i kombination med nationella 

FGS:er och bygga xml-scheman. På så vis kan man göra mer av arbetet själv och på ett 

korrekt vis. Att inte låta denna typ av arbete bli var mans (eg. arkivaries) egendom är att 

skapa en situation liknande den som förevarit beträffande systemleverantörers exklusivitet 

i förhållande till deras kunder de senaste 30 åren. 

 

 

  



 

109 

Det långsiktiga bevarandet av geodata 

Göran Samuelsson 

 

Inledning  

I framväxt av vårt digitala samhälle där allt fler vitala samhällssektorer har blivit allt mer 

informationstäta och informationsberoende har det blivit alltmer viktigt med forskning 

kring det som idag utgör en helt livsviktig del av alla verksamheter – informationen. Ett 

rimligt antagande är att ett informationssamhälle bör ha en strategi för den långsiktiga 

informations-försörjningen och därmed det framtida användande. Detta gäller alla 

samhällssektor men det här avsnittet understryker vikten av detta sker inom området - 

geodata. Arbetet med att mer långsiktigt bevara digital geodata befinner sig fortfarande i 

sin linda. Vi har i Sverige inget påtagligt arbete kring dessa frågor.  

 

Det är först när vi betraktar informationen ur ett helhetsperspektiv - från informationens 

tillkomst till ett framtid användande – som kan vi nå en verklig effektiv och uthållig 

informationshantering/förvaltning. Allt bevarande måste utgå från verksamheten och 

alltid beakta det framtida nyttjandet av informationen. Bevara kan sägas vara ett annat ord 

för ett framtida nyttjande. Inom geodataområdet har man sedan 1950-talet arbetat fram 

internationella standarder som idag gör det möjligt att utbyta geodata. I Sverige har man 

under de senaste 20 åren intensifierat arbetet och utvecklat gemensamma affärskoncept, 

informationsmodeller, objekt och format för överföring av geodata (Stanli-metoden)199. 

Sverige har idag en nationell geodatastrategi, som är tänkt att förstärka och underlätta 

samarbetet inom geodataområdet. 200  Strategin omfattar även genomförandet av EG-

direktivet infrastruktur för geodata (Inspire), som är ett samarbete inom Europa för att 

utveckla harmoniserade nationella geodata. Direktivet antogs 2007 med målet att skapa en 

europeisk infrastruktur för geografiska data. Den förväntas vara fullt genomförda 2019. 

Även om diskussioner och projekt som syftar till en harmoniserad hantering av geodata 

har pågått och pågår både på nationell och internationell nivå, brottas alla verksamheter 

inom alla samhällsområden med frågan om en långsiktig strategi för en uthållig 

informationsförsörjning över tid.  

 

Sverige har på nationell nivå ett unikt kartmaterial med långa tidsserier som gör det möjligt 

att följa det svenska samhällets utveckling i detalj från 1630-talet och framåt i 40-åriga 

intervall (ungefär). Sedan 1970-talet har geodata produktionen blivit alltmer digital och 

sedan länge finns inget organiserat bevarande på papper och än mindre i digital form. Det 

gör det mycket angeläget att snarast skapa gemensamma och formaliserade verktyg och 

 

199 http://e2.relationbrand.com/stanli/_Nyhetsbrev-Nyhetsbrev_Nr_7_Oktober_2004/mail.html 

200 https://www.geodata.se/upload/dokument/strategi/geodatastrategi_2012.pdf 

 

http://e2.relationbrand.com/stanli/_Nyhetsbrev-Nyhetsbrev_Nr_7_Oktober_2004/mail.html
https://www.geodata.se/upload/dokument/strategi/geodatastrategi_2012.pdf
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system för att fortsätta möjligheterna att kunna analysera förändringar i landskapet och 

samhällslivet för ett bättre och uthålligare Sverige. För att kunna ta sig fram med hög fart 

måste ett samhälle hela tiden hålla ett öga på backspegeln för att på bästa sätt avläsa den 

vägsträcka som ligger framför oss. Det finns idag flera områden som behöver tillgång till 

geodata över tid (ett begrepp som kan omfatta allt från sekunder till evigheten) inte minst 

inom miljöområdet.  

 

Det finns också ett behovet av forskning kring geodata och arkivering. CEDIF har deltagit 

i det europiska initiativet kring geodata och arkivering via EuroSDR.201 I det här avsnittet  

har vi också tittat närmare på det arbete som har eller kommer att göras i projektet E-ARK 

där bevarande av geodata är ett viktigt inslag.202 En av de deltagarna i projekt E-ARK för 

geodata området  är det danska riksarkiv som är en av de institutioner som har arbetat 

mest med att ta fram riktlinjer för bevarande av geodata.203 

 

Problem 

Om vi lämnar den inter/nationella arenan och fokuserar på vad som händer lokalt t.ex i en 

svensk kommun,  så ser vi att idag handlar det om en omfattande hantering av geodata i 

många verksamheter som både producerar och förvaltar information som kan klassas som 

geodata. Det handlar om rena geodatabaser som nyttjas i samband med alla typer av 

planering – inom central förvaltning, energi, miljö, samhällsbyggnad, skola, omsorg m.m. 

Alla verksamheter som hanterar lägesbunden infrastruktur eller sköter service och omsorg 

inom t.ex. en kommunens område behöver tillgång till geodata.  Men många förvaltningar 

producerar också mängder av data som idag ofta stannar kvar i de enskilda 

förvaltningarna och hanteras av olika typer av verksamhetssystem. Det innebär att geodata 

kan ha olika kvalitéer och utformning.   

 

Eftersom de tekniska förvaltningarna/funktionerna i en kommun tidigt har tagit till sig de 

digitala verktygen har handläggning ofta varit digital i årtionden men de formella 

beslutsdokumenten har skrivits ut och lagts som pappersdokument i arkiven. Sedan några 

år har dock en del kommuner också byggt ut funktionaliteten med e-arkiv möjligheter. Då 

ofta kopplade till enskilda verksamhetssystem. Eftersom få kommuner har skapat centrala 

e-arkivlösningar innebär att det finns risk för att kommunerna på sikt får stora 

interoperabilitets problem och svårigheter att skapa enhetliga och fullständiga möjligheter 

till analys och planering med hjälp av den information som kommunen i  sin helhet 

 

201 16 olika principerna Long-term sustainability of spatial data infrastructures: a metadata framework and principles 

of geo-archiving 

http://play.miun.se:8080/wayback/20140621003003/http://www.miun.se/Global/Forskning/Center%20och%20institut/C

EDIF/Geodata/GeoPres_IPRES_CR.pdf  

202 http://www.eark-project.com/  

203 https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/05/Geodata_anvisning_2016.pdf  

http://play.miun.se:8080/wayback/20140621003003/http:/www.miun.se/Global/Forskning/Center%20och%20institut/CEDIF/Geodata/GeoPres_IPRES_CR.pdf
http://play.miun.se:8080/wayback/20140621003003/http:/www.miun.se/Global/Forskning/Center%20och%20institut/CEDIF/Geodata/GeoPres_IPRES_CR.pdf
http://www.eark-project.com/
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/05/Geodata_anvisning_2016.pdf


 

111 

förfogar över. I en tidigare studie har vi belyst de problemområden som kommunerna 

anser vara de mest angelägna att hantera relaterat till geodata : 

 

 Saknad av övergripande samordning – fragmenterat och otillgänglig information 

som försvårar alla former av samlad analys. 

 Brist på tillförlitliga metadata och “arbetsdatabaser” som ibland kan skapa 

osäkerhet och ibland rättsosäkra situationer när man inte har synkat informationen 

på papper och det digitala material.  

 Brist på strategier kring det långsiktiga bevarande. De växande volymer av 

geodata kräver genomtänkta  beslut kring vilken data som ska bevaras och hur det 

bör bevaras. 

 Avsaknad av riktlinjer för vilka informationsobjekt /lager som skall, bör eller kan 

bevaras - förslag till urval och prioriteringar kopplas också till framtagning av 

FGS:er i Riksarkivets regi. 

 Bristande informationsmodeller som inbegriper även bevarande aspekterna (och 

informationssäkerhets-aspekterna) inom geodataområdet. 

 Avsaknad av lämpligt format för den långsiktiga informationsförsörjningen. 

 

Bristen på övergripande strategier när det gäller det långsiktiga bevarandet av geodata kan 

få konsekvenser som direkt kommer påverka medborgarnas rätt till information på sikt. 

Det motverkar också de investeringar som för närvarande görs generellt kring 

digitalisering av svensk e-förvaltning. Geodata är en viktig pusselbit i förvaltningens 

vardag om den delen inte blir bevarande på tillfredsställande sätt kommer även andra 

informationsmängder att påverkas.  

 

Vad att göra? 

I det här avsnitt har vi försökt sammanställa delar av den information som finns kring 

bevarande och geodata, och kan betraktas som ett första försök att analysera och nyttja 

befintliga lärdomar och sammanställa dessa i en checklista. Det pågår också ett 

standardiseringsarbete i anslutning till den arbetsgrupp som arbetar med samtliga geodata 

standarder inom ISO (ISO/TC 211  - Geographic information/Geomatics) med att ta fram 

en specifik standard för bevarande av geodata ”Standarden for the Preservation of 

Geospatial Data and Metadata: ISO 19165” den arbetsgruppen kommer dock behöva jobba 

ett tag till innan det finns någon påtaglig substans för en enskild kommun att ta fasta på. 

Standarden kommer förvisso anpassas och luta sig emot OAIS-standarden men den verkar 

inte ha beaktat varken dokument- och verksamhetstandarden ISO 15489 eller 

metadatastandarden ISO 2308.204  

 

 

204 Kresse, W m.fl: Development of an ISO-Standard for the Preservation of Geospatial Data and Metadata: ISO 19165. 

Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation 2015(6):449-456 · December 2015 
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Vår sammanställning kan betraktas som en övergripande plan och kommer att fungera 

som en första hjälp i arbetet med att hantera och bevara geodata. En övergripande plan för 

digitaliseringen kanske redan finns i organisationen och då bör geodata inta en påtaglig 

plats i sådan – planen bör hantera frågor på olika nivåer och områden, från mer 

organisatoriska till filformat. De senaste åren har många organisationer tagit fram sådan 

förslag – jag tycker att blickarna i geodata sammanhang med fördel kan vändas gentemot 

rymdindustrin och dess organisationer. Dessa organisationer samverkar i olika 

konstellationer och det är ju t.ex i den miljö som OAIS-modellen togs fram. Checklistan 

kommer att fokusera på frågor som rör: 

 

 Principer för urval och gallring av geodata 

 Metadata för både verksamhet och det långsiktiga bevarande av geodata 

 Bevarande format av objekt och metadata 

 

Urval och gallring 

Geodata är information som har uppstått i någon form av verksamhet varför denna typ av 

material inte i formell arkivmening avviker från socialakter, bygglov, 

kommunstyrelseprotokoll etc. Det innebär att man precis som när det gäller andra 

informationflöden måste kartlägga de processer som genererar informationen. Konkret 

innebär detta att man bör göra någon form av verksamhetsanalys där man med 

utgångspunkt från det uppdrag som utgör grunden för verksamhetens existens - t.ex. för 

en kommun kan det vara att  ”tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla 

den geografiska orten” och då med beaktande av olika regelverk. Den här typen väldigt 

svepande och oprecisa definitioner är nog relativt vanliga och ger knappast någon större 

vägledning för vilken typ av information som bör bevaras alternativt gallras.  

 

Det enklaste är att följa aktiviteter i anslutning till en verksamhetsanalys som finns 

beskrivit i DIRKS eller ISO 15489205. När det gäller informationsvärdering har man god 

hjälp av MSB och riksarkivets gemensamma skrift ”Vägledning för processorienterad 

informationskartläggning”.206 Dokumentplanering innehåller en rad aktiviteter som syftar 

till bestämma den verksamhetsinformation och handlingstyper som finns i 

organisationens verksamhetsprocesser – och hur den ska hanteras så länge den existerar. 

Det senare beskrivs mer i detalj i det sista steg kring Arkivredovisning som hämtar mycket 

av sitt innehåll i RA-FS 2008:4.207 

 

 

205 https://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/advice/dirks/methodology. Se också Tom Sahléns kommande bok 

“Informationsförvaltning som publiceras i oktober 2016. 

206 https://riksarkivet.se/Media/pdf-

filer/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20processorienterad%20informationskartl%C3%A4ggning.pdf 

207 https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202008-04.pdf  

https://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/advice/dirks/methodology
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20processorienterad%20informationskartl%C3%A4ggning.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20processorienterad%20informationskartl%C3%A4ggning.pdf
https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202008-04.pdf
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Figur 1. Dokumentplanering 

Metadata 

I alla typer av informationsmängder blir metadata allt viktigare. Ju mer vi använder och 

sprider vår information desto viktigare blir det med korrekt metadata. I arkivsammanhang 

har vi standarderna ISO 23081-1:2006 och  ISO 23081-2:2009 och de betonar i större 

utsträckning samband och kontext än mer generella standarder så är även fallet när det 

kommer till geodata. Det är alltså önskvärt att i ett arkiveringsprojekt kring geodata utgå 

från branschstandarden som i vårt fall sammanfaller med det europeiska samarbetet kring 

Inspire. Sammanställning nedan är tagen från Swecos blog208 och som är ett urval av de 

dataelement som finns i den nationella metadataprofilen.209 

 

 Namn – Vad är det officiella namnet på underlaget? Exempelvis primärkarta, 

ortofoto 2012, byggnadsytor etc. 

 Beskrivning – Ett par korta beskrivande rader om underlaget, för att hjälpa 

mottagaren att förstå det. Lägg gärna med ett par beskrivande bilder och länkar till 

eventuella ytterligare källor för den som vill veta mer. 

 Typ – Är det exempelvis linjer, polygoner, raster, punktmoln eller textfiler? 

 Filformat – Ex. SHP, DWG, TIFF 

 Insamlingsmetod – Hur har ni tagit fram underlaget? Ex. flygningar, bildtolkning, 

enklare inventering etc. 

 Kvalitet – Beskriv kvaliteten. Hur tätt ligger mätpunkterna? Flyghöjd? Felkällor? 

 Geografisk avgränsning – Täcker det exempelvis hela kommunen eller 100 m på 

varje sida om en väg? 

 

208 http://blogs.sweco.se/git/tag/datahantering/ 

209 Geodata – Nationell metadataprofil – Specifikation och vägledning –SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se Version 3.1.1 
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 Övrigt – Ett fritextfält för att lägga in sådant som inte riktigt passar in någon annan 

stans. Finns det något mer som användaren bör känna till? Kanske har östra delen 

av området inte uppdaterats på samma sätt som övriga delar? Kanske har vissa 

objekt felaktigt råkat få höjdvärdet z=0 där det egentligen saknas höjdinformation? 

Detta kan vara ett ställe att ta upp det. 

 Aktualitet – När togs det fram? Och hur länge underhölls/uppdaterades skiktet. 

 Leveransdatum – När gjordes uttaget? 

 Ansvarig person – Namn och kontaktuppgifter på ansvarig person 

 

Dessa kan sedan kompletteras med mer traditionella arkivmetadata som beskriver syftet 

och den kontext som skapade informationen enligt ISO 23081 och det ramverk som man 

finner i PREMIS210. 

 

Filformat/databasformat 

Av tradition har vi i Sverige ofta varit relativt ”stränga” när vi talat om digitala arkiv och 

filformat – som då skall ha specifika arkivformat som är anpassade just för det syftet. Ofta 

är det också tydligt uttalad att det skall inte finnas några verksamhetsformat kvar, ja helst 

så få spår som möjligt av verksamheten. Här tror jag vi måste vara mer pragmatiska och 

tillåta de de stora vanliga  verksamhetsformat i arkivet åtminstone under en överskådlig 

framtid. Det viktiga är att formaten ledsagas av ordentlig dokumentation om formatets 

uppbyggnad och struktur, och naturligtvis en tillförlitlig organisering kring rättigheter och 

regelverk om vem som kan hämta och eventuell lägga till information. De stora 

kommersiella aktörerna som t.ex ESRI har dock under senare år börjat förstå vikten av 

skapa möjligheter till informationsutbyte och har för sina geodatabaser tagit fram 

handledning och manualer som beskriver uttag av dataset eller hela databaser i XML.211 Vi 

ser också att danska riksarkivet lanserat en uppdaterad version av sin arkivanpassning till 

GML- standarden212. Så en rekommendation är att omedelbart efter ha definierat vilken 

data som skall bevaras överföra dessa data set till en mer dedikerad ”arkivserver” och 

påbörja arbetet med ta fram en leverans/export funktion där man skapar förutsättningar 

att fortlöpande i xml/gml överföra geodata från olika verksamhetsflöden 

till ”arkivservern”. 

 

210 http://www.loc.gov/standards/premis/ . Preservation Metadata is the international standard for metadata to 

support the preservation of digital objects and ensure their long-term usability. 

211 http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000295.shtml#sign 

212 GML star för Geography Markup Language (GML) och är den  XML struktur 

som https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium" \o "Open Geospatial Consortium (OGC) tagit fram 

för att beskriva geografiska element.  Den danska vägledningen hittar du här https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2016/05/Geodata_anvisning_2016.pdf  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/XML
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/05/Geodata_anvisning_2016.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/05/Geodata_anvisning_2016.pdf



