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Sammanfattning  

Studiens syfte är att öka förståelsen runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar sin 
informationsförvaltning, vilket mynnade ut till forskningsfrågan; Vad arbetstagare på svenska 
organisationer/verksamheter grundar sitt yrkesmässiga bevarande på. För att angripa 
problemområdet utfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer av fyra arbetstagare verksamma 
på olika platser i mellansverige.  Ett bekvämlighetsurval tillämpades genom författarens kontakter, 
där två av respondenterna arbetade inom den offentliga sektorn och två arbetade inom det privata.  

Studiens teoretiska referensram grundar sig på den tredje generationens aktivitetsteori; Engeströms 
verksamhetsteori, i form av en analys utav respondenternas verksamhetssystem och dess sex 
knutpunkter. Vidare tillämpades även Records Continuum-modellen för att belysa hur information 
hanteras och sprids. Studien tolkas genom en hermeneutistisk metodansats och den hermeneutiska 
spiralen. Då metoden endast belyser forskarens tolkning av respondenternas verklighet blir därför 
någon generalisering inte möjlig. Detta eftersom det enbart är respondenternas upplevelser av 
fenomenet som redovisas.  
 
De kvalitativa intervjuerna transkriberades och färgkodades för att sedan delas upp i olika teman 
som utformade resultatet. Genom att studien utgår från en hermeneutisk tolkning av 
respondenternas berättelser, redovisas därav endast tendenser, vilket förhoppningsvis kan komma 
att väcka intresse för vidare forskning.  

Resultatet visade att det råder en värderingsproblematik hos respondenterna vilket förvärras av 
tidsbrist. Detta försvårar arbetstagares informationsförvaltning som saknar utvecklade och mer 
tydliga rutiner och mallar över hur informationsförvaltning och värdering av information bör gå till. 
Resultatet pekar även på att mycket information sparas utanför verksamhetens nätverk och system, i 
form av e-postmeddelanden och personliga anteckningar och dokument, vilket kan leda till att 
information inte tilldelas alla i verksamheten. Att informationen inte förs in i systemen eller 
redovisas menar respondenterna ofta är mycket på grund av tidsbrist då de inte hinner hantera 
komplicerade system och mallar samt för att det fattas direktiv över hur och var information ska 
bevaras. 

Nyckelord: Informationsförvaltning, Bevarande, Personal-Information-Management, Arbetstagare, 

Verksamhetsteorin, Records-Continuum, Informationsvärdering  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Abstract 

The purpose of this study is to increase the understanding of how workers manage their personal 
information management (PIM), which resulted in the following research question; What do 
workers in Swedish organizations/businesses base their professional information conservation on. 
To address the problem area, qualitative semi-structured interviews were conducted with four 
employees working in different locations in central Sweden. A snowball sampling was applied 
through the author's contacts, in which two respondents worked in the public sector and two worked 
within the private sector. 
The theoretical reference frame of the study is based on the third generation activity theory; from 
Engeström. The Records Continuum model was also used to illustrate how information is handled, 
developed and saved.  
The study is interpreted trough hermeneutical methodology and the hermeneutical spiral. This 
means that a generalization of the study will not be possible, because it is the participants' 
experiences of the phenomenon that are interpreted. The qualitative interviews were transcribed, 
color-coded and then divided into different themes that designed the results. 

The results showed that there is a valuation problem among the respondents, which is exacerbated 
by the time limitation they have and complicates the worker’s routines. This implies that the 
workers lack developed and clear routines and templates regarding information management and 
valuation and how information should be addressed. The results also indicate that a significant 
amount of information is stored outside business networks and systems; in the form of emails and 
personal notes and documents. Which may result to information not being assigned to everyone in 
the circle of interest. The respondents explained the fact that information is not included in their 
systems or is, due to lack of time, reported through complicated systems. Therefor they would need 
templates as well as an adoption of directives concerning how and where information should be 
kept. 

Keywords: Information Management, Conservation, Personal-Information-Management, Employee, 
Activity-Theory, Records-Continuum-Model, Information Evaluation  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1. Inledning 
I takt med den växande och utvecklade digitaliseringen skapas mängder av ny 

information och nya dokument, vilka många även har en ny karaktär. Den nya 

karaktären kan vara allt från inlägg på sociala medier till olika varianter av e-dokument. 

En problematik som litteratur och forskning pekar på är att denna typ av information 

utvecklat nya behov av värdering och bedömning. Redan år 2007 uppmärksammande 

Marshall, Bly, och Brun-Cottan detta då de utförde en kvalitativ fältstudie, The Long 

Term Fate of Our Digital Belongings: Toward a Service Model for Personal Archives 

(2007). Studien belyste att det att råder en problematik kring det digitala lagrandet, då 

studiens informanter bland annat uppvisade bristande kunskaper runt filprogram och 

dokumenthantering. Marshal et al befarade därför att informationens efterlevnad för 

närvarande är, och skulle komma att bli, bristfällig. 

Genom Marshall et al (2007) väcktes mitt intresse att studera hur det personliga 

yrkesmässiga bevarandet ser ut idag, tio år senare, men ute i våra svenska 

organisationer, myndigheter och verksamheter. Bland annat i tryckfrihetsförordningen 

och arkivlagen framgår det att bevarande och gallring i svenska myndigheter ska utföras 

utifrån informationsvärdering, vilket ska resultera i bevarade och tillgänglighet av 

handlingar. (SFS, 1990:782) (SFS,1949:105) Myndigheterna blir kontrollerade runt 

denna reglering, bland annat av Riksarkivets föreskrifter, som ser över gallringen och 

hanteringen av allmänna handlingar. (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-FS 1997:6.) Hos 

statliga myndigheter tillämpas dessutom riktlinjer rörande bevarande av handlingar som 

är av ”tillfällig och ringa betydelse”. (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-FS 1997:6.) Med 

detta menas alltså att handlingar och/eller information som kan ha den minsta lilla 

betydelse för en verksamhet måste bevaras. Det kan alltså involvera allt från stora 

dokument till korta e-post meddelanden eller ett litet Twitter inlägg, som lätt kan antas 

som obetydligt. Fredriksson (2003) redovisar dessutom att informationsinnehållet i 

arkiv under senare tid har minskat trots en ökad digitalisering och förklarar utfallet med 

att det finns information hos myndigheter som aldrig når arkiven. Detta eftersom den 

gallras eller bevaras på verksamheternas interna servrar. Problematiken är därför det så 

kallade tolkningsutrymmet, där tjänstemän på egen hand förväntas fatta beslut i frågan; 

vad som är "ringa betydelse", grundat utifrån arkivlagens ändamål. Internationella och 

nationella policys och förordningar, så som ISO och OAIS, hjälper självfallet till i 
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grundandet av dessa beslut. I och med den minskade arkiveringen, indikeras ett gap 

mellan vad som officiellt bevaras och det som arbetstagare egentligen bevarar för att 

kunna utföra sitt arbete bra och effektivt. Mitt antagande är därför att det finns 

omständigheter som påverkar arbetstagares informationsförsörjning och bevarande, 

vilka inte har lyfts upp. Då arbetstagare idag, både på offentliga myndigheter och 

privata organisationer, förväntas att värdera och arbeta med nya typer av information. 

Om den nya informationstypen inte förklaras in i befintliga riktlinjer måste, som 

tidigare nämnts, arbetstagarna på egen hand värdera informationens betydelse, samtidigt 

som de förväntas att utföra arbetet snabbt och effektivt. För att lyckas med detta är min 

förmodan att individer därför utformar egna rutiner och mallar. Dessa effektiviserar i sin 

tur arbetet, men glöms bort att redovisas. Om det saknas tydliga och klara riktlinjer för 

hur och vad som ska sparas, så kan det kanske finnas en risk att det som sparas inte ger 

en rättvisande bild av vad som ligger till grund till exempelvis  beslut av olika slag. 

Därav kan det exempelvis skapas en osäkerhet hos arbetstagare vid olika former av 

utvecklingsstrategier och förändringsarbeten. Dessa arbetssteg och metoder kan därför 

ses som information i form av tyst kunskap, vilket kan vara av stor vikt för 

verksamheter att identifiera och bevara. För att föra kunskapen vidare till kommande 

arbetstagare, så att arbetet utförs på ett likvärdigt sätt. Denna studie ämnar därför att 

studera hur arbetstagare hanterar sin informationsförvaltning och vad de grundar sitt 

yrkesmässiga bevarande på. Kan det genom detta grundande finnas en risk för ett 

oidentifierat informations-glapp? 

1.1 Syfte 

Utifrån den problematisering som diskuterats ovan är studiens syfte att öka förståelsen 

runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar sin informationsförvaltning. 

1.1.2 Studiens forskningsfråga 

Vad grundar arbetstagare på svenska verksamheter sitt yrkesmässiga bevarande på? 

1.2 Studiens angreppsområde och avgränsningar 

Studien ämnar att studera den enskilda arbetstagarens bevarande av information för sitt 

eget yrkesmässiga behov. Vad grundandet vid bevarandet ger för konsekvenser för 

verksamhetens information och dess efterlevnad. Det vill säga om individers grundande 
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och informationsvärdering riskerar att skapa ett hinder för verksamheter och 

organisationers efterlevnad. Studien avser inte att redovisa något absolut utfall eller lösa 

något problem, utan vill studera och belysa hur arbetstagares hantering av information 

kan te sig. Hur detta kan påverka arbetstagarens arbete och om det i sin tur leder till att 

tyst kunskap, i form av arbetstagarens egna rutiner och kunskap, är information som inte 

är dokumenterad. Om information, som arbetstagare väljer att bevara för egen del, är av 

större vikt för verksamheten kan det därför vara viktigt att belysa, så att den även 

bevaras inom och för verksamheten. Studien avser att studera hur arbetstagare inom 

olika verksamheter, både offentlig och privat sektorer, väljer att göra och om det finnas 

någon skillnad mellan de olika sektorerna. Studien kommer därför att utföra fyra 

kvalitativa intervjustudier, två inom offentliga myndigheter och två från privat sektor. 

På grund av ämnets vidd och bristen på tid, kommer studien därav endast skrapa på ytan 

och inte utge någon heltäckande bild. För att uppfylla konfidentialitets kravet kommer 

studien att avkoda respondenterna och kommer dessutom inte att redovisa 

transkriberingarna av intervjuerna, då känslig information framkommer i dessa. Läs mer 

om detta i 4.6 nedan. 

En nära sammankopplad problematik till lagring och bevarande är dess motpol, det vill 

säga gallring (radering) av material. Studien avser att avgränsa från detta område, då 

inkludering av gallringsaspekten skulle göra studiens område för stort, korrelerat med 

den tid som finns. 

 
1.3 Definition av studiens begrepp  
I avsnittet nedan definieras några av studiens begrepp för att förtydliga vad studien 

menar med dessa.  

1.3.1 Verksamhet 

Men verksamhet hänvisar studien till ett företag, organisation eller en rörelse som en 

näringsidkare bedriver för att uppnå ett resultat av något slag.  

1.3.2 Arbetstagare    
Med arbetstagare hänvisar studien till en individ som arbetar på en verksamhet i mellan-
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Sverige.  

1.3.3 Offentligsektor   
Med offentligsektor hänvisar studien till en verksamhet som är skattefinansierad och 

drivs för allmänheten. Exempel på detta är landstinget och kommunen. Omsorg, vård 

och skola är ofta verksamheter som bedrivs utifrån en offentligsektor.  

1.3.4 Privatsektor    
Med privatsektor hänvisar studien till verksamheter som är privat ägda och finansierade. 

Det vill säga motsatsen till offentligsektor.  

1.3.5 Informationsförvaltning  
Informationsförvaltning är en funktion som har till avsikt att förvalta verksamheters 

information och se denna som en värdefull tillgång. Enligt ISO 30300 är 

informationsförvaltningens syfte att hantera olika typer av information på ett organiserat 

vis genom att bevara sortera och behålla dem läsbara.  

1.4  Databaser och nyckelord 

För att hitta material som skulle vara relevant till studiens syfte och frågeställningar 

utförde jag sökningar på följande databaser ACM Portal, Diva, E-nav, Google Scholar, 

IEEE, Inspec och Primo. Jag använde mig av av nyckelorden”Användbar information”, 

”Arkivering”, ”Bevarande”, ”Digitalisering”, ”Hållbarhet”, ”Lagring”, ”Myndighet”, 

”Organisation” ”Personlig informations hantering”, ”Verksamhetsteorin” och 

avslutningsvis ”Records Continuum model”. Sedan utförde jag även samma sökningar 

fast på med motsvarighet på engelska; ”Useble information”, ”Archive", 

”Conservation” ”Digitalization”, ”Sustainability” ”Storage”, ”State agency”, 

”Organization”, ”Personal information management” och ,”Activity theory” vilket 

motsvarar detsamma på engelska.  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2. Relaterad forskning 
För att orienteras inom den forskning som existerar inom studiens ämnesområde har en 

litteraturstudie genomförts. Kapitlet väljer att lyfta fram tre angränsade områden, vilka 

berör informationsförvaltning. Då jag har valt att angripa detta utifrån ett yrkesmässigt 

bevarande har jag valt att lyfta fram relaterad forskning som först berör organisation, 

samhälle och värdering för att sedan gå in på den personliga informationsförvaltningen 

följt av tyst kunskap. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion rörande vad den 

relaterade forskningen har påvisat.  

2.1 Informationsförvaltning och bevarande i förhållande till organisation och 

samhälle 
Eric Ketelaar, professor i arkivvetenskap, har forskat om utformandet av handlingar och 

dess användning genom kulturella och sociala aspekter. Ketelaar (2005) menar att 

samhällen skapar kollektiva identiteter och minnen genom det som arkiven tillger 

samhället. Detta skapar i sin tur ett förhållande mellan arkiven och samhället där 

arkiven sitter på makten. Denna makt tilldelas arkiven eftersom de bevarar bevis av 

olika typer, allt från ekonomiska transaktioner till en människas existens. (Ketelaar, 

2005) Vidare antyder Ketelaar (2005) att då arkiven har makt över samhället, så har 

arkivarien i sin tur makt över arkiven. Detta eftersom arkivarien styr åtkomsten av 

materialet som förvaras där. Ketelaar menar därför att arkivarier måste värna och 

skydda arkiven och dess information, eftersom det är något som samhället, i sin tur, 

kommer att förvänta sig av dem. (Ketelaar 2005)  
 
Genom Ketelaars artikel lyfter arkivvetenskapen fram vikten av att arkivarier bör vara 

medvetna om sin makt eftersom arkiven har en stor betydelse för att kunna belysa den 

sociala uppbyggnaden i samhället. Arkivutredningens rapport från år 2002 visar på att 

digitaliseringen har kommit att påverka arkivariers arbete. Detta då den tekniska 

utvecklingen förändrat villkoren för arkiven, vilket resulterat i flertalet nya utmaningar. 

En av dessa utmaningar är det ökade kravet på digitalkompetens. Problematiken runt 

hur den nya tekniken i framtiden ska hantera äldre arkiverat material diskuteras, då 

författarna till arkivutredningens rapport befarar att information kommer att gå förlorad 

när/om nya tillvägagångssätt inte kommer att kunna hantera föråldrade filformat. (SOU 

2002:78) Detta är något som även Marshal et al. (2007) visar i sin studie då de bland 
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annat menar att filhantering och hårdvarorna, där information i form av dokument och 

handlingar lagras, har ett utgångsdatum. Marshall et al, (2007) menar vidare att den 

inviduella lagringen också har en påverkan på efterlevnaden, då individer, både privat 

och i arbetslivet, har svårt att identifiera vad för information och data som kan vara 

värdefull för framtida ändamål. Studien påvisade att lagring av filer och dokument ofta 

var ostrukturerad, då respondenterna tenderade att lagra på ett flertal olika 

lagringsmoduler, trots att dokument och filer hörde samman. Vidare skedde lagring även 

mer för lagrandes skull, utan någon större reflektion över informationsvärdet på det som 

lagrats. Det Marshall et al. (2007) menar på, utöver detta, skulle hota informationens 

efterlevnad var att respondenter även påvisade vag kunskap runt fil- och 

programhantering. Togs de program som skapat dokumenten bort kunde 

respondenterna, i stor utsträckning, inte längre utnyttja sina filer. (Marshall et al. , 2007) 

Det genomgångna ovan mynnar vidare över på det andra identifierade 

forskningsområdet, vilket är informationsvärdering. Forskaren Terry Cook, verksam vid 

Kanadas riksarkiv, har utvecklat en metod som han kom att kalla macroappraisal. 

Macroappraisal definierar handlingsnivån på en informationsvärdering och är en typ av 

funktionsanalys vilket används i offentliga arkiv. (Cook, 2011) Cook menar att 

samhällen behöver kartlägga sina myndigheter för att rangordna hur viktiga deras 

funktioner verkligen är. På detta sätt skulle de processer som utförs synliggöras och visa 

på vilka som är viktiga för allmänheten. Utifrån detta skulle man sedan kunna utföra 

olika informationsvärderingar genom processernas handlingar. (Cook 2011) Genom 

macroappraisal värderar man alltså material utifrån ett så kallat top-down perspektiv, det 

vill säga att man analyserar informationens funktion istället för att utföra en analys utav 

handlingen. Efterlevnads-värdet tas således fram genom handlingens funktion, det vill 

säga hur vi idag använder oss av den. Detta utformar sedan det arv som handlingen 

kommer att bidra med i framtiden. (Cook,2011)  
 
Cook (2011)  menar  att  digitaliseringen gör det omöjligt att spara allt material som 

kommer in. Arkivarier därför måste ha ekonomiska, politiska och etiska krav samt 

värden i åtanke när de arkiverar, då dessa faktorer speglar vårt samhälle så måste de 

representeras trovärdigt. Cook menar därför att det blir problematiskt om arkivarier inte 

vill värdera det som arkiveras och försöker vara neutrala vid en lagringsprocess. Detta 
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eftersom arkivet i slutändan ändå kommer vara objektivt. (Cook 2011) Den största faran 

för informationsvärderingen idag, är enligt Cook (2011), att vi inte tagit den digitala 

utvecklingen, med sociala medier i spetsen, på tillräckligt stort allvar. Handlingar som 

e-post och inlägg från sociala medier hanterats därför inte korrekt, vilket bidrar till olika 

typer av informationsglapp. Eftersom bevarandet är bristfälligt, har det i sin tur 

resulterat i olaglig gallring. (Cook, 2011) Detta då bevarandet och gallringen har 

grundats utifrån individuella beslut och framför allt ifrån dem som själva skapat 

handlingarna. Cook (2011) menar därför att författarna till handlingarna, på egen hand 

och utan någon egentlig kunskap eller vetskap, dragit slutsatser om inläggens 

informationsvärde för samhället. Det blir därför ett systematiskt problem för samhället, 

då den information och data som raderats även resulterat i raderad historia. 

Mycket av den forskning som bedrivits involverar den arkivhantering som sker utifrån 

snarlika rutiner som vid macroappraisal. Sverige är däremot unikt då vi hanterar våra 

arkiv och handlingar relativt annorlunda jämfört med detta. Därav kan den forskning 

som finns bli svår att applicera på den Svenska marknaden. Berndt Fredriksson (2003) 

menar lika så, men beskriver dessutom hur vi i Sverige har en stark tradition som 

kopplar offentlighetsprincipen till våra arkiv. Offentlighetsprincipen hävdar att alla i ett 

samhälle ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar, som inte av olika anledningar är 

sekretessbelagda. (SFS 2009:400) Detta har resulterat i att vi blir begränsade när det 

kommer exempelvis till uttryck som ”allmän handling”, då statliga utredningar 

reducerat och omformat den svenska definitionen utav den så att den kan anpassas efter 

våra moderna utvecklingar. (Fredriksson, 2003) Fredriksson (2003) menar att det här är 

en avgränsning som dessvärre bidragit till att sällsynt, men värdefull, information gått 

och fortfarande går förlorad. Reine Rydén, docent i historia och universitetslektor i 

arkivvetenskap vid Uppsala universitet menar också som tidigare nämnts, att de svenska 

arkiven är unika i men för den aspekten att de hanterar nyss skapta handlingar. I och 

med detta så särskiljer vi inte heller arkivhantering och records management vilket man 

ofta gör i andra länder, som exempelvis i Australien och Kanada. (Rydén, 2013) Rydén 

menar att det svenska hanteringssättet resulterar i att handlingar inte hanteras/granskas 

lika utförligt av arkivarier, då handlingarna redan blivit behandlade av exempelvis 

tjänstemän när de skickats till sina slutgiltiga arkiv. (Rydén, 2013) Fredriksson (2003) 

redovisar samtidigt att informationsinnehållet i arkiv under senare tid har minskat trots 
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en ökad digitalisering, vilket man kan tycka borde bidra till det motsatta. Fredriksson 

förklarar utfallet med att det finns information hos myndigheter som aldrig når arkiven, 

eftersom den gallras eller bevaras på myndigheternas interna servrar. Rydéns påstående 

kombinerat med Fredrikssons stärker således det resultat som bland annat Marshall et 

al’s (2007) studie resulterat i: Att individers vaga kunskap kring informationshantering i 

databaser och/eller system gör att information går förlorad och att konvertering och 

hantering av information måste utföras korrekt för att säkerställa efterlevnad. Fredrikson 

(2003) pekar också ut felhantering av arbetes e-post som en stor syndabock, eftersom 

det utgör svårigheter vid arkivering. Tjänstemäns e-postkonton besitter är stora mängder 

av information, som ofta förblandas med privata meddelanden. Då dessa privata 

meddelanden hamnar på arbetets e-postadresser, blir även dessa allmänna handlingar, 

vilket kan vara känsligt. Fredriksson menar att detta skapar en rädsla hos exempelvis 

politiker och tjänstemän då offentlighetsprincipen kräver insyn, vilket resulterat i att 

dokument,  texter  och/eller  andra  handlingar  lätt  gallras  bort.  (Fredriksson,  2003) 

Fredriksson (2003) befarar även att arbetstagare på grund av digitaliseringen allt mer 

börjat förlora respekt för arkiven, då de anser att materialet ändå lagras digitalt i deras 

egna system. En anledning till den bristande respekten tror Fredriksson beror på den 

ökade  arbetsbelastningen,  vilket  leder  till  minskad  motivation  att  vidarebefordra 

material även till arkiven, eftersom arbetstagarna varken har tid eller inte besitter den 

kunskap som behövs för att utföra arbetet korrekt eller förstå konsekvenserna av dess 

grundande. (Fredriksson, 2003)

2.2 Personal Information Management  
Personal Information Management (PIM) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde 

som grundar och angränsar sig till informationsvetenskapen, runt forskning och 

hantering av databaser samt inom den kognitiva psykologin. (Jones, 2007) Inom PIM 

studerar man hantering av det personliga informationsanvändandet, det vill säga hur 

individer förvarar, hämtar, använder, organiserar och hanterar information, vilket kan 

vara i digital eller annan form. (Boardman & Sasse, 2004) Genom studiens 

litteraturundersökning har det framkommit spridda definitioner rörande vad PIM exakt 

omfattar. Vad som dock är gemensamt är att PIM utgår från idéen runt den så kallade 

PIM-mjukvaran och att individer utvecklar sina personliga strategier och system vid 

informationshantering, vilket ofta även är arbetsrealterat. (Barreau, 1995) PIM 

förknippas ofta med referenshantering och hantering av information vilket kommer 
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utifrån individen. (Jones, 2007) Bergman, Beyth-Marom och Nachmias (2003) menar 

vidare att personlig informationshantering är något som är centralt för människans 

lärande och att det är genom vårt insamlade av information som vi sorterar och filtrerar 

data, vilket vi därefter väljer att spara externt som i filer, mappar och dokument, eller i 

vårt minne.  
 
Tidigare forskning runt PIM har ofta utförts i samband med användning av speciella 

system, som exempelvis e-post, men idag råder det ett ökat intresse för området att bli 

mer tvärvetenskapligt. Detta eftersom PIM genom digitaliseringen har kommit att 

behöva täcka allt större områden. Ina Fourie (2011), kritiserar den rådande PIM 

forskningen i sin artikel, då den enligt Fourie borde utgå från större kontexter. Fourie 

(2011), stöds av Whittaker (2011) då de båda menar att angränsande ämnesområden, 

som har studerat människors informationsbeteende, oftast inte sett på 

informationsbeteendet utifrån ett PIM-perspektiv utan att forskningen istället förhållit 

sig till själva sökandet av information och inte på vad som sker med den hämtade 

informationen därefter. Whittaker (2011) menar genom sitt påstående att människor tar 

till sig information som de mestadels blir konfronterade med på en gång. Därav bevaras 

ofta information i tanke för att hanteras vid ett senare tillfälle. Detta tillvägagångssätt är 

således ytterligare en central aspekt för PIM-forskningen, då det inkluderar inviduella 

beslut runt varför och vad det är man väljer att spara för något. (Jones 2007; Whittaker, 

2011) 
 
Michael Bernstein et al. (2008) har vidare utvecklat PIM-forskningen då de undersökt 

vad de kallar för ”information scraps”. Bernstein och hans medforskare menar att 

information scraps är en enhet vilket inte platsar in i någon av de erkända, uttryckta eller 

existerande PIM-verktyg som används idag. Bernstein et al. (2008) menar på att de 

funnit en ny typ av information vilket finnes i anteckningar i form av minneslappar eller 

e-postmeddelanden. Dessa innehåller olika typer av påminnelser eller information som 

skickats till det egna kontot för bearbetning. Bernstein (2008) menar att denna typ av 

information illustrerar situationer där de existerande PIM-verktygen inte räckt till och 

att nya behov och verktyg därav börjar träda fram. 
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2.3 Tyst kunskap 
All kunskap är inte kunskap som kan uttryckas eller språkligt visas och/eller beskrivas. 

Den så kallade tysta kunskapen, är egenskaper vilka inte låter sig formuleras i språklig 

form eller som endast genom svårigheter låter sig uttryckas språkligt. (Rolf, 1995) Knud 

Illeris (2007) förklarar att den tysta kunskapen kan vara omedveten kunskap, vilket 

utförs på vardaglig basis utan att individen reflekterar över det. Detta kallar Illeris 

(2007) för ett omedvetet lärande vilket är kunskap som individen besitter utan 

egentligen uttrycka den. Tomassen (2007) beskriver detta genom färdigheter som att 

simma och cykla, vilket är något som utövas, men som är svårt att beskriva hur man gör. 

Den tysta kunskapen berör dock inte bara kunskap som vi utövar utan även saker som vi 

förstår och uppfattar, vilket kan vara olika tecken eller intryck, vilka ger oss en 

uppfattning om något utan att det går att ta på. (Tomassen, 2007) Säljö (2000) menar att 

tyst kunskap även handlar om ett kunskapsfält som vi tränat oss till, så pass att vi inte 

längre behöver reflektera på vad vi gör. Detta kan även vara återkommande mönster 

som skapas genom den kultur och det samhälle vi lever i. (Säljö, 2000) Genom 

litteraturstudien har två olika kategorier av tyst kunskap identifierats; den aktuella tysta 

kunskapen, vilket är kunskap som går att beskriva genom ord samt den principiella tysta 

kunskapen, vilket inte går att förklara via språket. (Illeris, 2007) 

2.4 Diskussion av den relaterade forskningen 
Genom litteraturstudien påträffades mycket rörande den makt som arkiv men även 

arkivarier besitter rörande exempelvis bevisförmågan som arkiverade handlingar i 

allmänhet har. Mycket av den  forskning, som redovisat, berör myndigheter eftersom det 

är dessa som är hårdare reglerade av arkivlagar. Information som är lagrad i våra arkiv 

ger oss de underlag som samhället behöver för att påvisa något. Detta kan vara allt från 

individers gamla skolbetyg till samhällshistorisk redovisning. Arkiven är således en 

tillgång för bevis, som i sin tur ger makt vid i exempelvis rättsliga processer. 

Litteraturundersökningen redovisar att individers överflödiga lagrande, dåliga 

filhantering och vaga kunskap på vad som är viktigt för framtida ändamål, ökar risken 

för ett framtida informationsglapp, eftersom digitaliseringen givit mer makt till 

individen själv att urskilja vad som är värt att bevara eller inte. Fredriksson (2003) 

utvecklar i sin artikel ett existerande forskningsbehov rörande vad för information som i 

dagsläget inte bevaras och frågar sig varför tjänstemän väljer att inte bevara vissa typer 
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information. Detta är ett område som även jag identifierat har ett forskningsutrymme, då 

jag saknar forskning som berör individens grundande kring sitt egna bevarande och vad 

detta kan ha för betydelse på informationens efterlevnad.  

Litteraturstudien har som redovisats även visat på en problematik runt bevarad 

information, då svenska myndigheter måste bevara så mycket som möjligt på grund av 

offentlighetsprincipen. Fredriksson (2003) menar att den svenska handlingen däremot 

begränsas eftersom den allmänna handlingens definition hindrar värdefull information 

från att bevaras. Exempel på detta kan tänkas vara det informationsutbytet som sker via 

sociala media. Fredriksson (2003) upplyser vidare att det under senaste decennier skett 

en förändring eftersom informationsflödet blivit allt mindre. Detta tror han bland annat 

beror på offentlighetsprincipens krav på insyn och att tjänstemän där av inte motiveras 

att skicka material till arkiven, eftersom informationen ändå lagras i organisationers 

egna databaser och om materialet skickas för aktivering blir det dessutom även officiellt 

(Fredriksson, 2003) Denna problematik anser jag därför kan vara intressant att inkludera 

i intervjuerna för att studera om det kan vara en del till individers grundande vid sitt 

yrkesmässiga bevarande.   

Efter att ha studerat fenomenet utifrån ett organisatoriskt perspektiv övergick 

litteraturstudien till Personal Information Management som likaså påvisar ett 

överflödigt sparande men att det även utförs försumligt. Genom digitaliseringen har vi 

blivit tilldelade ökade möjligheter att spara information på och den ökade möjligheten  

har även gjort att vi tenderar att bevara vår information slarvigt, vilket ger 

informationsfragmentering. Fragmenteringen har gjort det blir allt svårare att sortera 

informationen för att vi vid senare tillfälle lätt ska kunna återfinna den. 

Informationshanteringsprocesserna har således förändras, vilket Whittaker (2011) menar 

bidragit till att bevarad information blivit allt mer oorganiserad och ostrukturerad. En 

faktor som påverkar hanteringen är hur ofta den bevarade informationen används. 

Information som används ofta blir således naturligt mer anpassad än den som inte 

används. (Whittaker, 2011)  Graden på användandet av sparad information är därför en 

viktig process inom PIM. Genom Whittakers fokus på informationens användande 

skiljer han exempelvis sig från Jones, som menar att grundpelaren inom PIM är i själva 

informationssökningen genom offentliga ”kanaler” och hur individen på egen hand 
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sedan väljer återanvända denna. Ett argument för att PIM är ett tillräckligt stort område, 

som kan inkludera båda aspekterna, är att forskning visar på att informationshantering 

har många olika syften och handlar inte endast om att identifiera och hitta behövd 

information, utan att det handlar om mycket mer än så. 

Genom Personal Information Management i kombination med tyst kunskap identifieras 

även ett intressant område, det vill säga om eller hur den tysta kunskapen som finns på 

organisationer och verksamheter genom arbetstagarna, dokumenteras. Detta kan tänkas 

vara information och kunskap som skulle vara fördelaktig att dokumentera och arkivera 

för att undvika ett eventuellt informations- eller kunskapsglapp. Därav är det i studiens 

intresse att identifiera dessa glapp, för att undersöka om tyst kunskap är kunskap som 

trots att den ej är dokumenterad, redan är inpräntad i verksamhetens kultur och därmed 

redan är överförd både hos individer och verksamheterna i sig.  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3. Teori 
Teoretiska utgångspunkter används för att underlätta, förklara men också värdera det 

resultat som framkommer i studier. Det teoretiska kapitlet lägger därav grunden för den 

tolkning och de antaganden som kommer att utföras. Därför är teorin central punkt för 

det val studien senare kommer att ta kring analys av den empiri som samlas in. (Pickard, 

2013) Utifrån den problematik som framgått genom inledning, syfte samt den relaterade 

forskningen, kommer studien använda sig av Engeströms verksamhetsteori och Records 

Continuum-modellen för att tolka det som analyseras utifrån metodvalet. I kapitlet 

nedan följer därför en redovisning samt en diskussion runt de teoretiska angreppssätten. 

3.1 Studiens utgångspunkt 

Genom olika teoretiska infallsvinklar påverkas en studies utgångspunkt, vilket ger olika 

villkor för en studie. Därav blir de teoretiska utgångspunkterna viktiga att redovisa, då 

de påverkar både metod och empiri. Oberoende en studies angreppssätt så styr dess 

utgångspunkten hur studien och forskaren samlar in data och emperi samt tolkar dess 

resultat. (Bryman, 2009) Det är därför av stor vikt, både för forskare och läsare av en 

studie, att vara medveten utifrån vilket perspektiv och teori en studie utförts, för att 

motverka missförstånd. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009) Då denna studie 

uppdagat ett forskningsområde genom den utförda litteraturstudien kommer studien att 

utgå från ett deduktivt angreppssättet. Den deduktiva metoden tillämpas utifrån tidigare 

kunskap, vilket i detta fall är den relaterade forskningen som redovisats i kapitel 2 ovan, 

för att forma hypoteser utifrån dessa. Därefter utförs en empirisk undersökning genom 

valda vetenskapliga teorier. (Bryman, 2009)  

3.2 Verksamhetsteorin  
I avsnittet nedan kommer studiens huvudteori - Engeströms verksamhetsteori, att 

presenteras. För att förstå sig på funktionen och tillämpningen utav denna kommer 

teorins bakgrund att ytligt att redovisas, för att sedan mer fördjupat gå in på 

tillämpningen av verksamhetsteorin med dess verksamhetssystem.  

3.2.1 Verksamhetsteorins bakgrund  
Verksamhetsteorin har kommit att kallas för den tredje generationens aktivitetsteori då 

den grundas i Lev S. Vygotskij’s aktivitetsteori. (Engeström, 1987) Aktivitetsteorin 
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menar att alla individer är subjekt vars känslor och behov uppstår genom kollektiva 

händelser som individer är inblandade i. (Engeström, 2001) Man ser på samhället som 

något som existerar utöver de individer som ingår i detta. Helheten, det vill säga 

samhället, har inre värden och individen existerar i samhället, samtidigt som samhället 

existerar inne i individen. Människan ses som en fri varelse, men påverkas av det 

ramverk och sociala sammanhang som samhället det vill säga objektet, byggt upp. 

(Engeström, 1987) Vygotskij menade att människan och samhället påverkades av 

relationen mellan stimuli och respons samt att förmedlade artefakter var något som 

påverkar individen utifrån. Dessa artefakter kunde exempelvis vara kultur i form av 

normer och språk, vilket formar och påverkar valet av våra handlingar. (Engeström, 

2001) I figur 1.0, nedan, illustreras aktivitetsteorins samverkan.    
Figur 1.0 

 
Figur 1.0  Vygotskij’s aktivitetsteori (Engeström, 2001, s.134) egen illustrering. 

 
Leontiev, en tidigare elev till Vygotskij, utvecklade senare fram den andra generationens 

aktivitets teori. I korta drag lyfte Leontiev fram arbetsdelning och regler som en viktiga 

knutpunkter och att det råder en skillnad mellan själva verksamhetens handlingar och 

det individuella handlandet. (Engeström, 2001)  
 
3.2.2 Verksamhetssystemet 

Yrjö Engeström menade däremot att det krävdes ännu mer än medfödda reflexer för att 

individer men även verksamheter skulle vara mottagliga för lärande. Detta för 

människan bevisligen påverkas av kultur, verktyg och symboler. (Engeström, 1987) 

Verksamhetsteorin utforskar därför hur helheten påverkar utfallet av en individs 

handlande och utgår ifrån att människan är ett subjekt vars känslor och behov skapas 

genom kollektiva verksamheter som denne är delaktig i. (Engeström, 2001) Utifrån 

denna tanke skapade Engeström verksamhetssystemet, vilket illustrerar en samverkan 
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mellan sex olika knutpunkter som Engeström menar är de bakomliggande orsakerna till  

och för våra handlingar och mål. (Engeström, 2001) De olika knutpunkter är subjekt 

objekt, förmedlade artefakter, regler, gemenskap och arbetsindelning. Figur 2, nedan, 

illustrerar de sex knutpunkterna och dess samverkan, medan Tabell 1.0 nedan, 

förtydligar vad dessa innefattar.  

Figur 2.0 

 
Figur 2.0, Engeströms modell över människans verksamhetssystem (Engeström 2001, 

s.135) Egen översatt illustrering 

Tabell 1.0 

Tabell 1.0, ovan, presenterar verksamhetssystemets olika knutpunkter och dess 

betydelse.(Engeström, 2001) Egen illustrering. 

3.2.3 En växelverkan mellan olika verksamhetssystem  
Det som dessutom skiljer den tredje generationens aktivitetsteori åt från de andra, är att 

teorin baseras på att ett nytt lärande sker när minst två aktivitetssystem interagerar med 

varandra. (Engeström, 1987) När subjekten (som i detta fall är arbetstagarna) är 

involverade i olika aktivitetssystem genom att exempelvis delta i diskussioner, får de 

möjlighet att reflektera över sitt egna handlande vilket skapar ett expansivt lärande där 
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Verksamhetsystemets 
knutpunkter

Betydelse

Förmedlade artefakter Instrument som förmedlar regler och rutiner.  

Subjekt Den individ eller grupp man utgår i från. 

Objekt Det som verksamheten är riktad mot. Detta kan vara 
ett problemområde som ska utforskas.

Regler Normer, lagar och/eller uppfattningar som råder inom 
verksamheten, vilket grundar individens handlande.

Gemenskap En grupp individer som delar samma objekt.

Arbetsindelning Uppdelning av uppgifter som är fördelat mellan dem i 
gemenskapen.



resultatet av diskussionen är större än delarna. (Engeström, 1987) Under dessa tillfällen 

samverkar knutpunkterna, vilka är viktiga för verksamhetens funktion. För att en 

förändring ska kunna vara av varaktig karaktär bör den vara väl integrerad i samtliga 

knutpunkter. Motsättningar är därför ett viktigt begrepp inom teorin, eftersom det är 

genom ifrågasättandet av de befintliga aktiviteterna som utvecklingsmöjligheter kan 

uppstå. (Engeström, 2001) Då omvärlden hanteras av artefakter och redskap, som 

möjliggör för individen (subjektet) att arbeta med samhället eller verksamheten 

(objektet) genom att framställa den produkt eller tjänst som önskas. I takt med att 

samhället utvecklas uppstår olika typer av motsättningar, dessa ställer nya krav på 

aktivitetssystemen och de tidigare instrument som tillfredställt objektet. När dessa inte 

längre är tillräckliga måste en förändring ske för att subjektet, det vill säga människan, 

ska kunna möta samhällets och/eller organisationens nya krav. Det är i och med denna 

utveckling och växelverkan som Engeström (2001) menar att nya lärande verksamheter 

skapas.  
 
Engeström (2001) utvecklade aktivitets teorin genom att identifiera fem principer vid ett 

utvecklat verksamhetssystem:  
- Den första principen, kallade han för activity system as unit of analysis, vilket handlar 

om att verksamheter enbart analyseras och förstås när den tolkas i relation till ett helt 

aktivitetssystem. Ett kollektivt verksamhetssystem består av flera mindre 

delverksamheter. Dessa delverksamheter opererar relativt självständigt samtidigt som de 

är underordnade verksamheten som helhet.  
- Den andra principen, multivoicedness, utgår från att aktivitetssystem består av 

mänskliga verksamheter där olika synpunkter, traditioner och intressen råder. Varje 

deltagare i ett aktivitetssystem och aktivitetssystemet i sig själv, har en egen historia.  
- Tredje principen, historicity, är aktivitetssystemets historiska utveckling. 

Aktivitetssystem formas samt utvecklas över tid och dess problem men också dess 

potential kan enbart tolkas och förstås i relation till systemets egna historia.  
- Den fjärde principen, contradictions, handlar om att se de motsättningar vilka finns i 

verksamheten som en möjlighet till att förbättra den och inte enbart som något som 

bidrar till problem och konflikter. Motsättningarna handlar om historiska och 

strukturella aspekter som finns inom och mellan aktivitetssystemen, vilka utgör en 

central roll vid förändring. När ett aktivitetssystem står inför något nytt uppstår 
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motsättningar eftersom det nya kolliderar med det gamla.  
- Den femte och sista principen, expansive cycles, förklarar möjligheten att bredda 

kunskaper och erfarenheter i samband förändring. Förändringarna uppstår när 

motsättningarna förvärras genom att någon ifrågasätter verksamheten och därmed 

avviker från etablerade normerna. (Engeström, 2001)  
 
Figur 3.0, nedan, illustrerar Engeströms verksamhetsteori och hur de olika 

verksamhetssystemen formar ett nytt gemensamt verksamhetssystem genom en 

samverkan med de enskilda verksamhetssystemens resultat (dvs deras objekt 2), vilka 

gemensamt skapar objekt 3, som ger ny förståelse och kunskap av den gemensamma 

helheten. (Engeström, 2001) 

Figur 3.0  

Figur 3.0 Engeströms verksamhetsteori, Korsning av två av verksamhetssystem. 

(Engeström, 2001 s 136)  
 
3.2.4 Tillämpning av verksamhetsteorin  
Utifrån redovisningen av verksamhetsteorin uppvisas en flexibel modell, vilken lätt kan 

tillämpas i olika forskningssammanhang. Ett exempel där modellen använts inom arkiv- 

och informationsvetenskapen är Annelie Sundqvists avhandling Search processes, user 

behaviour and archival representational systems (2009) Sundqvist (2009) har utgått 

från teorin i syfte att analysera hur användare söker arkivmaterial i sociokulturella 

kontexter. Då den tredje generationens aktivitets teori baseras, som redovisat ovan, på 

att nytt lärande sker när minst två aktivitetssystem interagerar med varandra, är denna 

teori användbar då studien ämnar att via hermeneutisk metodik (vilket redovisas i 4.1 

nedan), tolka diskussionerna för att identifiera de olika delarna vilket kommer att skapa 

en helhet, som i sin tur redovisas i resultatet, under punkt 6.2 nedan. Då 

verksamhetsteorin analyserar både delar och helheten anser jag att teorin är lämplig och 
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relevant för att besvara studiens syfte. Studien kommer först därför att utgå från varje 

individs verksamhetssystem och jämföra dem med varandra. Resultatet kommer sedan 

att utformas genom objekt 3, som tydliggörs i figur 3.0, ovan, vilket är den sammansatta 

tolkningen av hur arbetstagarna ser på sin yrkesmässiga informationsförvaltning. 

3.3 Records Continuum-modellen 

Records Continuum-modellen delar in information i olika dimensioner vid själva 

bevarandet, vilket vägleder och ger behovsanalyser runt spårbarhet i arkivering, då den 

formar metoder utifrån handlingarnas aktiviteter. (Upward, 2000) Med hjälp av Records 

Continuum-modellen kan vad som existerar runt en handling spåras samtidigt som den 

tar hänsyn till användare och olika kontexter. Modellen gör det således möjligt att se 

vem och hur något uppkom samt hur och var man kan komma åt materialet i fråga. 

(Upward et al, 2005) Modellen är utformad av Frank Upward som genom denna 

introducerade en ny syn på dokumenthantering, vilket skiljer sig från den väletablerade 

livscykelmodellen. Till skillnad från livscykelmodellen är processtegen i denna modell 

inte kronologisk, det vill säga att de är inte tidsbundna då modellen hanterar dokument 

utan någon tidslinje. Upward (2000) menar att ett record/handling alltid är i ett konstant 

stadium av att utvecklas/bli till. Detta eftersom processerna i modellen gör att records/

handlingar blir tid och rumslösa. Records Continuum-modellen strävar därför efter att 

handlingar ska kunna omformas, och/eller flyttas mellan olika verksamhetsdelar. På så 

sätt avskaffas dem aldrig utan ges nya användningsområden. Därför kan de förbli 

användbara även när de slutarkiveras. (Upward, 2000)  
 
På grund av att en handling eller ett record hanteras olika, beroende på vilket kontext 

det används i, menar Upward (2005) att de ständigt tilldelas nya former och strukturer 

beroende på vart handlingen befinner sig och formas därför om därefter. Handlingar och 

records blir där av inte längre endemissionella utan Upward med flera menar därför att 

de finns fyra olika dimensioner, i vilka records blir mer komplexa. Detta eftersom de  

genom styrsättet kan existera, interagera och befinna sig inom olika 

informationsprocesser och sammanhang samtidigt. (Upward, 2005) Figur 4.0 nedan 

illustrerar Records Continuum-modellen, med dess komplexitet. 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Figur 4.0  

Figur 4.0 Records Continuum-modellen (Upward, 2000, s.123)  
 
I Figur 4.0, ovan illustreras Records Continuum-modellen. De olika dimensionerna 

involverar följande:  
1. Create: Information vilket är ett spår av den aktivitet där arkivhandlingarna skapades. 

2. Capture: Arkivinformationen kopplas till aktiviteter, beslut eller transaktioner/

meddelanden vilka de är relaterade till. Genom detta skapas ett bevisvärde för en 

handling/record. 

3. Organize: Är när arkivinformation sätts in ett sammanhang med och hanteras genom 

det ramverk som möjliggör för handlingen att fungera enskilt, som grupp eller i ett 

gemensamt minne. 

4. Pluralize: När arkivinformationen som enskild, som grupp eller i ett gemensamt 

minne sätts in i ett organisations-övergripande ramverk, vilket möjliggör ett kollektivt 

minne. 

Genom detta har modellen fyra axlar:  
- Evidentiality: Visar på records som bevis till något.  
- Transactionality: Kopplar samman records som produkter utav aktiviteter.  
- Recordkeeping containers: Kopplar samman och relaterar lagrade records till olika 
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objekt.  
- Identity: Identifierar den som arkiverat, skapat eller bevarat ett record. Detta                

inkluderar även dennes identitet utifrån olika aspekter som ett utifrån ett bredare 

kulturellt och/ eller socialt perspektiv. (Upward, 2000) 

3.3.1 Tillämpning av Records Continuum-modellen  
Enligt ISO 30300 har informationsförvaltning efter år 2000 främst kommit att beröra 

elektronisk information, vilket gör Record Continuum-modellen högst relevant vid 

informationsförvaltning.  
Genom att se på informationsförvaltningen i förbindelse med ett Records Continuum-

perspektiv ryms olika funktioner som kan belysa hur information hanteras. Det vill säga 

hur den skapas, lagras, används, utvecklas och/eller sprids. (ISO 30330) Genom att 

applicera Records Continuum i denna studie är förhoppningen att modellen i 

kombination av de kvalitativa intervjuerna (vilket redovisas i metoddelen nedan) 

kommer förtydliga grundandet av individers bevarande, men också visa på eventuella 

brister som kan påverka informationens efterlevnad. Dessa brister kan således upplysas 

och försöka motverkas genom modellens olika dimensioner och axlar. Records 

Continuum-modellen kan exempelvis via teknisk styrning indikera hur lagringen bör 

utföras, vilket kan hjälpa organisationer att hantera information, handlingar och 

dokument på bättre premisser, så att information inte går till spillo. Modellen kommer 

troligtvis inte kunna användas runt själva analysen för at besvara studiens  syfte och 

forskningsfråga, men kommer kunna hjälpa med att identifiera och förtydliga resultatet.
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar studiens metod och tillvägagångssätt. Studien har som tidigare 

redovisat tillämpats utifrån ett deduktivt angreppssätt. Det innebär att studien genom  

sin valda teori belyser tendenser och fenomen vilka uppkommer genom tolkad empiri 

samt vad den relaterade forskningen redovisar. (Bryman, 2008). Kapitlet presenterar 

inledningsvis därför den tolkande ansatsen, hermeneutik, för att sedan gå in på det 

kvalitativa metodvalet, studiens urval samt hantering av empiri. Därefter diskuteras 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet följt av de etiska kraven denna studie avser att 

uppfylla. Kapitlet avslutas sedan med en redovisning av studiens frågebrev och 

intervjuguide. 

4.1 Hermeneutik  
För att samla in empiri till studien kommer kvalitativa intervjuer att utföras. (Vilka 

presenteras nedan i avsnitt 4.2 nedan.) För att förstå arbetstagarna kommer deras 

berättelser tolkas med hjälp av hermeneutik. Hermeneutik har utvecklats från att endast 

vara ett metodval, till att bli en filosofisk vetenskapssyn, då man idag menar att det är 

själva tolkningen av resultatet som är det viktiga. (Alvesson och Sköldberg, 2008) 

Hans-Georg Gadamer var en av hermeneutikens tidiga förespråkare och menade att vi 

bör utforska individers förståelse runt företeelser, istället för att hitta en absolut 

verklighet. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Med andra ord menar man ur ett 

hermeneutistiskt perspektiv att individens mening och uppfattning av en företeelse har 

en stor roll i hur vi upplever att vår verklighet ser ut. Inom hermeneutiken studerar man 

därför texter och dessa texter kan vara bokstavligt skrivna eller uttalade ord, men det 

kan också vara bilder eller socialt agerande handlingar, vilka uppfattas som 

meningsfulla. (Alvesson och Sköldberg, 2008) Texten ses som delar utav den helhet 

som vi uppfattar som vår verklighet och det är genom dessa observationer som fakta 

samlas in, vilket sedan framgår genom forskarens tolkningsprocesser. (Alvesson och 

Sköldberg, 2008) Den moderna hermeneutikens förespråkare har tilldelats utrymme och 

strategier för tolkning av företeelser som inte bara håller dokumentkaraktär, utan 

forskarens förståelse för företeelser hämtas ifrån observationer runt människors 

beteende, för att sedan tolka och förstå individens uppfattningar. (Hartman, 2007; 

Bryman, 2009) Eftersom den hermeneutiska vetenskapstraditionen syftar till att skapa 

möjligheter till att tolka och forma förståelse för fenomen anser jag att metoden är 
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lämplig då studiens syfte är öka förståelsen runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar 

sin informationsförvaltning. 

4.1.1 Utvecklandet av den hermeneutiska spiralen 

Den ursprungliga variationen av hermeneutisk förståelse illustreras ofta genom en 

cirkel. Cirkeln är uppdelad i två delar, helhet och del, vilket tillsammans skapar en en 

tolkning av vår verklighet. Det modellen vill visa är att det är omöjligt att förstå 

helheten av något utan att ha kunskap om dess delar, samtidigt som det är svårt att förstå 

delarna om man inte har en förståelse av helheten. (Alvesson och Sköldberg, 2008) 

Cirkeln i figur 5.0 nedan, vill således visa på att det är en växelverkan av helheten och 

de små delarna som ger oss förförståelse och förståelse av något. (Alvesson och 

Sköldberg, 2008)  

Figur 5.0 

Figur 5.0 Den hermeneutiska cirkeln, (Alvesson och Sköldberg, 2008, s.212) 

Magdalene Thomassen (2007), forskare inom vetenskapsfilosofi, är en av många som 

menar att den hermeneutiska cirkeln är aningen missvisande, då förståelsen mellan 

helheten och delarna inte går runt, som i en cirkel där det ser ut som att man 

återkommer till samma helhet som utgångspunkt. Utan den nya förståelsen som 

individen skapat eller hämtat, leder till nya eller ökade åsikter och attityder för eller om 

något. Som en vidareutveckling på den hermeneutiska cirkeln, kom därför den 

hermeneutiska spiralen, vilken utvidgar konceptet och förtydligar förståelse och ny 

tolkning. (Ödman, 2007) Spiralen bryter upp cirkeln genom att visa att nya 

tolkningsprocesser skapas när vår förförståelse, som kommer ifrån våra tidigare 

erfarenheter och historia, stöter samman med nya fenomen och erfarenheter. Detta ger 

ny kunskap vilket formar en ny del på spiralen, vilket är den utvecklade förståelsen för 

företeelser och fenomen. Processen mellan vår tidigare förförståelse och våra nya 

erfarenheter leder därför till nya tolkningar och ny kunskap. Detta är enligt Ödman, 
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(2007) en process som aldrig tar slut, vilket spiralen i Figur 6.0 nedan, mer tydligt vill 

illustrera. 

Figur 6.0 

 
Figur 6.0 Den hermeneutiska spiralen, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s231) 

egen illustrering. 

4.1.2 Den hermeneutiska spiralens tillämpning 
Tomassen (2007) förklarar att förståelsen mellan delarna och helheten i texter kan 

endast behöver utläsas i själva berättelsen, utan att texten i sig kan vara en del av den 

helhet som beskriver förhållandet mellan den aktuella texten och andra texter skrivna 

från samma tid. Respondenternas olika berättelser och verksamhetssystem, vilket är 

denna studies olika delar, kan därför olika belysa sociala företeelser och förhållanden 

vilka i sin tur kommer ge studien en ökad förståelse för fenomenet, vilket är den helhet 

som vi önskar att förstå. Studien  planerar därför att tillämpa den hermeneutiska spiralen 

i analysprocessen, eftersom den ämnar att identifiera och tolka den växelverkan som 

sker mellan de olika delarna. Det kommer närmare förklara tolkningen av 

respondenternas berättelser och dialoger, som tillsammans skapar den gemensamma 

helheten, vilket är objekt tre: det gemensamma verksamhetssystemet. Som redovisats 

ovan i avsnitt 3.2.3, baseras den tredje generationens aktivitetsteori på att ny kunskap 

eller förståelse uppstår när minst två aktivitetssystem interagerar med varandra. 

(Engeström, 1987) När arbetstagarna deltar i intervjuerna kommer de att reflektera över 

sin informationsförvaltning och på så sätt får forskaren olika verksamhetssystem och 

delar att tolka. Detta ger i sin tur den helhet som ska identifieras. Jag önskar också, 

under studiens gång, att växla mellan min egna förförståelse och det transkriberade 
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materialet. Vilket kommer att ge mig, som forskare, en ny och ökad förståelse runt både 

delar och helheter. 

4.2 Kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod vid fallstudier 

Kvalitativa metoder utforskar och mäter berättande företeelser och fenomen. (Trost, 

2005) Då studiens mål är att ernå en fördjupad förståelse, tolka och hitta mönster för 

vad som grundar individers bevarande anser jag att kvalitativa metoder är mest 

fördelaktiga. Jag planerar därför att genomföra fallstudier med semi-strukturerade 

intervjuer, då jag vill locka intervjupersonen in på rätt område för att sedan ge dem 

utrymme att utveckla och belysa mer utan att vara för styrda. Förhoppningen är att de 

semi-strukturerade intervjuerna kommer skapa en dialektik mellan min förförståelse och 

ny förståelse, samt ge mig nya delar till helheten. (Trots, 2010) Där jag genom 

dialogerna även kan identifiera olika typer av tyst kunskap och andra aspekter som kan 

vara intressanta för att besvara studiens syfte.  

En annan metod ansats är kvantitativa metoder, vilka behandlar data som är möjlig att 

tolka genom statistiska beräkningar. Metoden gör det möjligt att visa och mäta samband 

mellan hur fenomen och företeelser påverkar varandra. (Bryman, 2009) Den 

kvantitativa metoden vill således synliggöra generella och breda mått på hur 

verkligheten tenderar att se ut och om olika samband existerar eller ej. (Trots, 2007) Då 

studien vill skapa en djupare förståelse kring grundandet av individers bevarande och 

inte letar efter generella samband, anser jag det kvalitativa metodvalet passar studien 

bättre. 

4.3 Bekvämlighetsurval 

Studien kommer utgå från ett så kallat bekvämlighetsurval i form av snöbollsmetoden. 

Bryman  (2009) förklarar snöbollsmetoden som ett kedjeurval som sker då forskaren, 

via ett mindre antal personer, tar emot tips om vart denne ska vända sig för att hitta 

relevanta respondenter. Jag som forskare har kontaktat personer på spridda 

verksamheter runt om i mellansverige, vilka har erbjudit sig att kontakta relevanta 

respondenter åt mina vägnar. Det kan diskuteras om detta är ett tillfredsställande 

tillvägagångssätt då urvalet är fåtaligt och spretigt, vilket kan påverka resultatet. Då 

studien är tidsbegränsad kommer jag, på grund av detta, att utnyttja de spridda kontakter 
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jag funnit då de kan visar hur informationsförvaltningen ter sig på olika håll inom 

privata och offentliga verksamheter i mellansverige.   

 
4.4 Hantering, säkerställande och tolkning av empiri 
För att motverka att viktig information ska gå förlorad i analysen kommer en 

innehållsanalys med en tematisering i form av färgkodningar på intervjuerna att 

tillämpas. Förhoppningen är att innehållsanalysen kommer underlätta tolkningen och att 

identifiera de svar som studiens syfte och frågeställningar ämnar att besvara. Vid 

hantering och analys av kvalitativt material, finns det enligt Ahrne & Svensson (2011) 

tre grundläggande arbetsätt. Dessa tre är att sortera, reducera och argumentera. 

Handlingarna vederlägger och ringar in problem, vilket underlättar analysarbetet. 

Bergström & Boréus (2012) menar att det även är av stor vikt att den som analyserar, i 

ett tidigt skede, bekantar sig med sitt material. Därför avser studien att spela in 

intervjuerna för att sedan transkribera dessa. Det är viktigt att transkriberingarna skrivs 

ned ordagrant, då den hermeneutiska innehållsanalysen tolkar och analyserar hur 

språket används, så att en så korrekt bild av respondenternas upplevelser och 

uppfattningar redovisas. (Bergström & Boréus, 2012)  

För att identifiera olika företeelser i intervjuutsagorna kommer jag söka efter avsnitt där 

olika idéer och åsikter uppenbarar sig i texten. Ahrne & Svensson (2011) påpekar att 

den som analyserar materialet ofta, vid detta tillfälle, ställs inför det så kallade kaos-

problemet. Det vill säga att empirin hamnar i stor oordning, vilket bidar till hanterings 

svårigheter. För att motverka kaos-problemet, planerar studien att utföra vad Ahrne & 

Svensson, (2011) kallar för tematiseringar, vilket är olika kodningar som utförs för att 

identifiera olika typer av fenomen. Studien ämnar därför att utföra olika färgkodningar 

som ska urskilja de olika knutpunkterna i verksamhetssystemet och andra aspekter som 

kan kopplas till Record Continuum och övriga iakttagelser. Detta tillvägagångssätt kan 

även tänkas identifiera eventuella motsägelser i empirin, vilka kan visa på intressanta 

utfall. Utifrån detta kan man sedan sortera, reducera för att slutligen argumentera och 

tolka det insamlade materialet, vilket Ahrne & Svensson (2011) anser är viktigt för att 

skapa struktur. 

Genom inspelning och transkribering av empirin kommer jag att arbeta med det tredje 

och sista arbetssättet, argumentation. Ahrne & Svensson (2011) menar på är 
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argumentationen är grundläggande för att nå resultat. Argumentationen ska hjälpa mig 

utforma mina tolkningar, för att stå för eller emot olika påståenden, vilket således 

kommer att skapa en dialog genom studiens skrivprocess. (Alvesson & Sköldberg, 

2013)  

4.5 Tillförlitlighet och Trovärdighet  
Det är inte den hermeneutiska metodens avsikt att urskilja en absolut sanning i en 

företeelse eller ett fenomen, utan att tolka berättarens förståelse av något. Därav söker 

hermeneutiken sätt att beskriva och tolka olika fenomenen på. (Bryman, 2009) I 

kvalitativa studier diskuteras inte reliabilitet och validitet, utan man utgår mer ifrån 

termer som tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitligheten benämner hur väl ett 

instrument mäter något, oberoende på vad det mäter medan trovärdigheten avser i detta 

fall att visa hur väl studien lyckats observera det som var i avsikt att utforska. 

(Bergström & Boréus, 2012) Det kommande resultatet kommer därför inte vara en 

absolut sanning, men lyckas studien genom de kvalitativa intervjuerna samt med de 

redovisade angreppssätten (vilka läses nedan) att måla upp och ringa in fenomenet väl, 

finns goda förutsättningar att en viss generaliserbarhet och trovärdighet existerar. 

 
4.5.1 Medbedömmare 
Bergström och Boréus (2012) menar att forskare, efter att ha kodat sina transkriberingar 

bör säkerställa det så kallade intrasubjektet. Intrasubjektet berör forskarens egna 

bedömning och uppfattning av sitt material och granskar om den utförda tolkningen 

överensstämmer med någon annans tolkning. För att pröva och säkerställa både studien 

och materialets tillförlitlighet och trovärdighet kommer jag, med min medbedömare, att 

diskutera de kodningar som utförts samt innehållet i dessa. Medbedömmarens roll är 

inte att medverka som forskare i studien, utan fungerar som ett bollplank rörande 

uppbyggnad av intervjugudien samt tolkning av de utförda tematiseringarna, i syfte för 

att öka studiens tillförlitlighet. Genom att inkludera en medbedömare kommer jag i 

denna fas att även att inleda, vad Ahrne och Svensson (2011) kallar för den tredje 

grundläggande fasen, argumentationsprocessen in i analysen.  

4.5.2 Studiens begränsningar 
Genom de kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna kommer analysen av studiens 
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material vara uttolkarinriktat. (Bergström & Boréus, 2012) Det vill säga att forskaren 

tolkar intervjuutsagorna och belyser det om forskaren uppfattar att respondenterna vill 

förmedla. (Bergström & Boréus, 2012) Både Ahrne & Svensson (2011) och Bergström 

& Boréus (2012) menar att kvalitativa metoder kan resultera i bristfällig information, 

eftersom det endast fokuseras på inviduella föreställningar som kan begränsa analysen. 

En begränsning är även den avkodning samt bristfälliga redovisningen av 

intervjuutsagorna då transkriberingarna valts att uteslutas. Detta eftersom hermeneutik 

vilket är studiens metodval, inriktar sig på att tolka berättarens egna livsvärld, vilket  

dessutom direkt ger oss en avgränsning. Dessa begränsningar är något som forskaren, 

som ska analysera och tolka empiri, blir tvungen att förhålla sig till genom hela arbetet. 

(Ahrne & Svensson, 2011). 

4.6 Grundläggande etiska krav 

Studien har även tagit hänsyn till olika etiska frågor, speciellt rörande metoddelen i 

form av de kvalitativa intervjuerna och behandlingsarbetet av dessa. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) finns det fyra etiska riktlinjer vilka kvalitativa studier speciellt bör 

respektera. Dessa är konfidentialitet, respondenternas samtycke, konsekvenser samt 

forskarens roll och påverkan i studien. För att uppfylla de grundläggande etiska kraven 

kommer intervjuerna, efter att de transkriberats, skickas tillbaka via e-post till den 

berörda respondenten. Detta för att få dennes godkännande att fortsätta arbeta med 

materialet. Nedan beskrivs mer ingående vad de olika etiska kraven innefattar samt hur 

studien kommer hantera dessa. 

4.6.1 Konfidentialitet  
Forskare bör i en studie göra sitt yttersta för att data, information och andra detaljer som 

kan identifiera en deltagare inte avslöjas. (Kvale & Brinkmann, 2009) Studien har tagit 

detta område på största allvar och kommer därför endast redovisa att intervjupersonerna 

befinner sig någonstans i mellansverige samt inom vilken sektor och bransch de arbetar 

i. Då studien avser att öka förståelsen runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar sin 

informationsförvaltning och vad arbetstagare grundar sitt yrkesmässiga bevarande på, 

kan dessa intervjuer tänkas avslöja känslig information, vilket kan påverka 

respondenten men också verksamheten negativt. Då studien ämnar att så tillförlitligt 

som möjligt redovisa en ökad förståelse och identifiera mönster är det av stor vikt att 
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kunna erbjuda respondenterna konfidentialitet. Detta så de vågar bevara frågorna ärligt 

och vilja beskriva hur det går till utan att behöva förvränga sanningen, för att slippa 

påföljderna av eventuella konsekvenser av det som studiens kan komma att påvisa. För 

att stärka konfidentaliteten har jag därav valt att avkoda respondenterna genom att inte 

avslöja deras namn eller kön. Valet att behålla vilken bransch och sektor de arbetar inom 

är för att kunna redovisa om det råder någon skillnad runt den inviduella 

informationsförvaltningen i förhållande med privat och offentlig sektor. Vidare kommer 

transkriberingarna inte heller att redovisas, eftersom dessa kan komma att avslöja för 

mycket om respondenten samt den verksamhet som denne arbetar i. Däremot kommer 

de planerade frågorna som ställs redovisas genom intervjuguiden, vilket finnes i Bilaga 

3. 

4.6.2 Respondenternas samtycke  
Vid en undersökning är det viktigt att informera om det allmänna syftet med 

undersökningen, studiens upplägg samt vilka risker och fördelar som kommer i och med 

deltagandet. Vidare bör man även upplysa respondenterna om deras rättigheter, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst innan studiens publiceras har rätt att 

avsluta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 2009) Då min studie utgått från ett 

bekvämlighetsurval inledde jag deltagandet med ett telefonsamtal med respondenterna 

där jag beskrev syftet med studien och vad intervjuerna och studien kommer att 

behandla. Jag skickade sedan ut ett formellt e-post meddelande med en förfrågan där jag 

återigen redovisade studiens syfte, metod, problemfrågor samt de olika etiska 

riktlinjerna med en garanti på respondenternas anonymitet. (Frågebrevet hittas i Bilaga 

1) Jag bifogade även ett dokument med de intervjufrågor som jag avsåg att diskutera 

kring. (Hittas i Bilaga 3) Jag bifogade intervjuguiden för att respondenterna i förväg 

skulle få en chans reflektera över sin egna informationsförvaltning. Den formella 

inbjudan avlutades med ett svarsönskemål, som vid ett jakande besvarande uppfattades 

som ett givet samtycke till att delta i studien. 

4.6.3 Konsekvenser  
Kvale & Brinkmann, (2009) menar med konsekvenser att forskare bör bedöma vilka 

bieffekter studien kan bidra och resultera i. Därför bör forskaren reflektera över vilken 

form av skada respondenterna kan utsättas för och om studiens resultat med den ökade 

vetenskapliga kunskapen väger tyngre än det som deltagarna kan få leva med. (Kvale & 
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Brinkmann, 2009) Forskaren bör först och främst alltid sträva efter deltagarnas bästa 

intresse och att ernå så liten skada som möjligt. Några konsekvenser som studien valt att 

ta på sig är avkodning av respondenterna samt valet att inte redovisa transkriberingarna, 

då det genom diskussion med medbedömare samt handledare, kommit fram till att 

respondenternas säkerhet väger tyngre än redovisningen av dessa.  

4.6.4 Forskarens roll och påverkan  
Ett krav som ställs på forskare i vetenskapliga studier är att sträva efter en sådan stark 

vetenskaplig kvalité som möjligt, i form av transparens och riktighet. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Då studien utgår från ett hermeneutistiskt metodval, där fyra 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer kommer tolkas redovisas forskarens tolkning 

av respondenternas verklighet kring ämnet. Vidare är jag, som forskare medveten om 

min egna förkunskap och vilken risk de ledande frågorna kan styra samtalet in på de 

områden som studien ämnar att besvara, vilket även kan påverka resultatet. För att 

motverka detta tillämpas verksamhetsteorin samt Records Continuum-modellen för att 

styrka det som uttolkats genom intervjuerna och se om resultatet går att identifiera 

genom de två olika teorimodellerna.  
 
4.7 Utformning av frågebrev  
Vid vetenskapliga studier där empiri samlas in, exempelvis i form av kvalitativa 

intervjuer, bör en förfrågan skickas ut till de betänkta respondenterna. (Bryman, 2008)  

Frågebrevet har som funktion att informera respondenten om vad studien inriktar sig på, 

vem som tillfrågas, motivet till undersökningen samt vem som utför undersökningen. 

Frågebrevet bör därför informera om de etiska riktlinjerna, vilka redovisats ovan. Det 

vill säga att deltagandet är frivilligt och i vilken grad deltagaren är anonym. Det bör 

även finnas instruktioner runt hur intervjuerna kommer att gå till och kontaktuppgifter 

till den som är ansvarig för undersökningen. (Bryman, 2008) Avslutningsvis bör 

följebrevet innehålla information rörande var och när resultatet kommer att publiceras. 

Studien valde att utgå från dessa riktlinjer och skickade därför ut en officiell förfrågan 

vilket förklarade studiens syfte med bilagor i form av intervjufrågorna samt en 

redovisning av studiens problemområde. (Se bilaga 1). 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4.8 Intervjuguidens utformning 
När urvalet var fastställt, utformades en intervjuguide utifrån den tillämpade teorin samt 

studien syfte. Då studien har en hermeneutistiskt metodval strävar den efter att fånga 

respondenternas upplevelser genom att de själva återberättar den. Därför valdes semi-

strukturerade intervjuer med olika teman, som ger respondenterna utrymme till detta. 

(Kvale & Brinkman, 2009) De olika teman som frågorna utgår ifrån, redovisas i tabell 

2.0 och 2.1  nedan.  

Tabel 2.0 

Tabell 2.0, Redovisning över vilket område intervjufrågorna behandlar. 

Tabell 2.1  

Tabell 2.1 Redovisning över vilket område intervjufrågorna behandlar.  
 
Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att den semi-strukturerade intervjuformen 

skapar utrymme för anpassning under det rådande samtalet. För att samtalet inte ska 

spåra iväg kommer en intervjuguide utformas, vars syfte är att förbereda både 

intervjuare och respondenter inför intervjun. För att motverka missförstånd och för att 

skapa ett sådant naturligt samtalsflöde som möjligt menar Kvale och Brinkman (2009) 

att forskare bör utforma sina frågor i ett mer vardagligt språk. Detta för att säkerställa att 

man får svar på den avsedda frågan, så respondenten inte missuppfattar och svarar på 

något annat. Med detta i åtanke byttes exempelvis ord som bevarande ut mot lagra eller 

spara. Det kommer även i och med de öppna-frågorna finnas utrymme för följdfrågor 

och möjlighet att få den intervjuade att utveckla sina svar genom att ge exempel. Därför 
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Ämnesområde Frågor

Records Continuum-modellen 1-4, 8-11,13,16,19 och 21

Övrigt 14-16 och 20-23

Verksamhetsystemets knutpunkter Frågor

Förmedlade artefakter 3, 6-14, 20-22

Subjekt Samtliga frågor

Objekt 1-18 20 och 22

Regler 3-5, 9-11 14-19 och 22

Gemenskap 1-4, 6,10-12,19 20 och 22

Arbetsindelning 3,10,11,19 och 21



finns det underkategorier vilka är beroende på om respondenten svarar ja eller nej på en 

fråga, vilket kommer resultera i att alla intervjuer kommer te sig lite olika.  

För att ytterligare anknyta till verksamhetsteorin utformades även frågorna med tanke 

på att identifiera Engeströms fem principer. Den första principen kommer att identifieras 

genom att respondenterna, med egna ord får berätta övergripande om sin verksamhet 

och de rutiner som de brukar utföra. Genom detta är förhoppningen att respondenten 

lockas till att berätta om sin egna historia och uppfattning kring informationsförvaltning 

och om eller hur arbetet har förändrats över tid. Genom detta identifieras både andra och 

tredje principen. Den fjärde som berör motsättningar ämnas att besvaras genom frågor 

rörande identifiering av olika möjligheter för verksamheten att utvecklas, för att 

förbättra arbetet kring informationsförvaltning. Avslutningsvis identifieras den femte 

och sista principen genom att respondenterna, i och med sitt deltagande, börjar 

reflektera över sin verksamhet och om verksamhetens men även sitt egna arbetssätt 

skulle kunna förbättras.  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5. Analys  
Detta  kapitel  har  kommit  att  kallas  för  analys  då  det  inledningsvis  redovisar 

bearbetningen  av  empirin  och  ger  en  presentation  av  respondenterna,  för  att  sedan 

presentera analysen av de olika delarna. De olika delarna, det vill säga respondenternas 

berättelser, sammanställs senare till en helhet i kapitel sex, vilket är studiens resultat.  

Detta kapitel kommer redovisa hur respondenterna uppfattar de olika knutpunkterna i 

sina verksamhetssystem och avslutningsvis kopplas även Records Continuum-modellen 

och övriga  iakttagelser  (vilka  uppkommit  under  intervjuerna  och transkriberingarna) 

ihop med analysen.  
 
5.1 Bearbetning av transkriberingarna  
Som tidigare redovisats i metodkapitlet ovan, genomfördes en tematisering i form av 

färgkodningar på det transkriberade materialet. Då studien avser att identifiera de olika 

knutpunkterna i verksamhetssystemet som i sin tur kan ge en ökad förståelse kring 

arbetstagares informationsförvaltning. Därför tillgavs fem av olika kategorierna i 

verksamhets systemet olika färger, vilket hjälpte att sortera in emiprin olika kategorier. 

Anledningen till att endast fem färgkodades är för att respondenten själv är den sjätte 

knutpunkten, vilket inte behöves färgkodas, då denne var en egen helhet i form av hela 

respondentens intervju. Dock valdes en sjätte och sjunde färg ut för att koda iakttagelser 

som var relevant till Record Continuum samt övrig information som kunde ringa in 

andra intressanta iakttagelser. När detta hade utförts ämnade jag, som redovisat, att 

kvalitetssäkra mitt material och bjöd därför in en medbedömare för att analysera det så 

kallade intrasubjektet. (Se i 4.5.1, ovan) Vi jämförde vad vi hittat i empirin och om vi 

tolkat de olika citaten på liknande sätt. Vidare fördes en argumentation kring den 

utförda tematiseringen och tolkningen. Något som vi fann intressant var att vi uppdagat 

både likheter och en del motsägelser hos dem som arbetar i den offentliga sektorn. Ett 

exempel på detta var att respondenterna som arbetar i det offentliga medgav att de e-

postar privata meddelanden med sin arbets e-post, vilket vi tyckte var intressant då de 

ofta enligt litteraturstudien är hårdare styrda av olika lagar och regler.  
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5.2 Presentation av respondenterna 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna och inom vilken sektor och bransch 

de arbetar i. Samtliga respondenter har givit sitt samtycke om att presenteras på följande 

vis. 
Respondent 1  Anställd inom den offentliga sektorn.Respondenten  har en koppling 

   till skolväsendet och får ofta hantera handlingar av offentlig karaktär. 

Respondent 2  Offentligt anställd genom kommunen. Respondenten hanterar stora 

   mängder av både offentliga och sekretessbelagda handlingar.  

Respondent 3  Anställd inom den privata sektorn och har en ganska bred roll men  

   arbetar i grova drag som konsult. Respondenten hanterar både  

   offentliga och privata dokument och handlingar.  

Respondent 4  Anställd inom den privata sektorn och arbetar med juridiska frågor. 

   Respondenten hanterar således handlingar som både är av offentlig 

   och sekretessbelagd karaktär.  

5.3 Verksamhetsteorin och systemets knutpunkter i relation till studien  
Utifrån detta har sju färgkodningar utförts vilka berör verksamhetssystemets olika 

knutpunkter bortsett från subjektet (då detta är respondenten själv) samt Records 

Continuum-modellen och övriga iakttagelser. I Tabell 3.0, nedan, kommer en 

påminnelse vad verksamhetssystemets olika knutpunkter och nu teman behandlar.  
Tabell 3.0 

Tabell 3.0 Redovisning av verksamhetssystemets knutpunkter och dess betydelse i 

relation till studien.  
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Verksamhetsystemets 
knutpunkter

Betydelse

Förmedlade artefakter Instrument som förmedlar regler och rutiner.  

Subjekt Respondenten som deltagit i studien.

Objekt Arbetstagares informationsförvaltning.

Regler Normer, lagar och/eller uppfattningar som råder inom 
verksamheten, vilket grundar individens handlande.

Gemenskap Arbetskamrater och arbetsplatsen.

Arbetsindelning Uppdelning av uppgifter som är fördelat mellan 
arbetskamraterna.



Utifrån detta genomfördes intervjuerna vilka redovisas nedan i korstabeller och är 

sammanställningen av verksamhetssystemens objekt två. Det vill säga hur studien 

genom den hermeneutiska metoden och verksamhetsteorins principer har uppfattat 

respondenternas berättelser runt de olika knutpunkterna i verksamhetssystemet, men 

även samband med Records Continuum-modellen samt övriga iakttagelser. Resultatet 

har tolkats utifrån den dialog som skett med respondenterna som sedan tolkats utifrån 

den kodning som utfördes på transkriberingarna.  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Tabell 4.0

Tema från 
Verksamhets-
systemets 
knutpunkter
______________
6.Subjekt:

1. Förmedlad 
artefakt:
Mallar,verktyg, 
rutiner

2. Objekt: 
Informations  
förvaltningen

3. Regler:
Regler, normer 
uppfattningar

4.Gemenskap:
Verksamhet/
arbetsplats

5. Arbetsdelning:  
Arbetsuppgifter

Respondent 1 Använder sig av 
kommunens 
interna databas. 

Verksamheten har 
utformat olika 
mallar som man 
kan använda men 
som inte är ett 
måste.

Vet inte om det 
finns något 
styrdokument som 
hanterar digital 
information.

Respondenten har 
gjort egna mallar 
som hen även gett 
ut till kollegor, vilka 
har för syfte att 
kvalitetssäkra 
arbetet.

Respondenten kan 
ändra i eller ta bort 
sina egna 
handlingar. Kan 
läsa sina 
kollegors, men inte 
ändra eller ta bort 
dem.

Får ta bort, ändra 
och lägga till 
information i redan 
sparade 
handlingar i 
verksamhetens 
databas. 

Saknar tydligare 
rutiner och mallar.

Känner sig väldigt 
osäker på sin 
informationshanter
ing, har ingen 
vetskap hur 
verksamheten 
exakt hanterar 
detta. 

Sköter sin 
informations 
förvaltning själv. 
Sparar sånt som 
hen tror sig 
behöva i framtiden 
eller som kan 
behöva redovisas.

Gör egna 
anteckningar som 
hen inte sparar i 
någon databas, 
utan direkt på 
datorn eller i 
pappersform i en 
pärm. 

Respondenten har 
använt sin privata 
e-post i arbetet, 
men bara för att 
skicka 
arbetsrelaterad 
material till sig 
själv så hen etc 
kan arbeta 
hemifrån.

Svårt att veta vad  
och för vilket syfte 
något ska sparas 
samt  hur 
dokument och 
annan information 
utan riktlinjer bör 
sparas.

Uppfattar värdering 
av information som 
en stor utmaning

Sparar material runt 
ärenden i ca 6 
månader efter att 
ärendet avslutats. 
Detta enligt riktlinjer 
som är skapta av 
verksamheten.

Har inte slängt eller 
påverkat något 
material med tanke 
på att det måste 
arkiveras eller 
redovisas.

E-post ses inte som 
en 
informationskanal 
som ska redovisas 
eller dokumenteras, 
utan är endast ett 
hjälpmedel för 
arbetstagaren

Respondenten 
upplever att digitala 
brev och information 
inte värderas lika 
högt som de i 
pappersform.

Upplever att 
systemen ofta ligger 
nere vilket göt det 
svårt att komplettera 
eller hitta 
information.

Verksamheten har 
inte diskuterat 
begreppet 
informationsvärderi
ng.

Arbetsplatsen följer 
den lagstiftning 
som finns för 
området så gått 
det går. Menar 
dock på att det 
ibland är svårt att 
veta exakt hur 
lagen lyder och hur 
man bör agera.

Verksamheten och 
kollegorna sköter 
sin egna 
informationshanteri
ng och värdering, 
men det diskuteras 
ofta kring vad som 
bör sparas. 

Både respondent 
och kollegor sparar 
ofta material på sin 
privata e-post, 
främst för att 
kunna arbeta 
hemifrån.
Därför kan detaljer 
ibland försvinna. 

Respondenten 
menar att 
tidsbristen är en 
anledning till 
värderingssvårighe
ter, då man inte 
har tid att ta 
ställning kring vad 
informationen kan 
betyda i framtiden, 
mycket pga 
okunskap i frågan.

Det går att spåra i 
deras databaser 
vem som lagrat 
eller ändrat något. 
Däremot vet 
respondenten inte 
om det går att 
spåra raderade filer 
eller dokument, 
samt om det går att 
se vem som utfört 
detta. 

Respondenten har 
utformat egna  
rutiner för att 
säkerställa 
verksamhetens  
informationsvärderi
ng, då det fanns ett 
stort behov av 
detta.

Tema från 
Verksamhets-
systemets 
knutpunkter
______________
6.Subjekt:
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Respondent 2 Respondenten 
sparar på 
kommunens egna 
nätverk samt på 
sin arbetsdator  
där hen skapat 
egna filer.  

Respondenten kan 
ändra i eller ta bort 
sina egna 
handlingar men 
endast kan läsa 
sina kollegor och 
inte ändra eller ta 
bort något i dem.

Det finns 
styrdokument som 
respondenten 
arbetar efter när 
det kommer till 
sekretessbelagda 
uppgifter, men 
saknar 
styrdokument när 
det kommer till 
”mindre viktig” 
information.

Respondenten 
utgår från 
verksamhetens 
mallar och 
lathundar, som blir 
enklare att 
använda ju mer 
erfarenhet man  
har av dem. 
Respondenten 
menar att de ofta 
uppfattas som 
tidskrävande och 
komplicerade.

Respondenten 
menar att mallarna 
bör utvecklas och 
formas om då 
arbetet har ändrats 
de senaste åren.

Har aldrig hört 
talas om 
begreppet 
informationsförvalt
ning.

Sparar sina egna 
anteckningar som 
stöd till sitt arbete. 
Dessa blir inte 
officiella, utan är 
endast något som 
respondenten själv 
ser och använder. 

Allt material kring 
ärenden sparas i 
ett år efter att det 
avslutats eller att 
överklagandetiden 
gått ut. 

Respondenten har 
använt sin privata 
e-post för arbetet, 
men bara för att 
skicka 
arbetsrealterat 
material till sig 
själv, så hen etc 
kan arbeta 
hemifrån.

Rubrikerna i 
mallarna kvalitets-
säkrar 
informationen så 
detaljer inte glöms 
bort.

Respondenten 
använder några 
gånger i månaden 
sin jobb e-post för 
privata ändamål,  
trots att hen inte 
vet om det är 
tillåtet. Gör detta 
för att det är 
praktiskt och går 
snabbt, men 
tänker däremot på 
hur hen formulerat 
sig och vad hen 
väljer att skicka.

.

Respondenten litar 
inte på att närverket 
är säkert nog och 
tycker systemet är 
besvärande och 
tidskrävande att 
arbeta med, 
eftersom det ligger 
nere ofta. Detta 
resulterar i att 
respondenterna och 
kollegorna inte 
kommer åt material 
och måste lägga till 
saker som hör till 
ärenden i separata 
dokument, vilka 
sparas endast på 
datorn. Detta har  
flera gånger 
resulterat i att 
information tappas 
bort eller inte 
dokumenteras.

Kan läsa och ändra 
handlingar och 
dokument som 
respondenten har 
behörighet till. 

Tycker det är svårt 
att värdera 
information men 
följer de styr 
dokument som 
finns, menar på att 
de bör utvecklads 
för digitaliseringen 
har gjort stora 
utveckling steg de 
senaste åren.

All dokumentation 
ska utföras i enighet 
med lagstiftningen, 
dock kan det ibland 
vara svårt att veta 
exakt vad som 
gäller.

E-post ses inte som 
en 
informationskanal 
som ska redovisas 
eller dokumenteras 
utan är endast ett 
hjälpmedel för 
arbetstagaren
 

Verksamheten har 
inte diskuterat 
informationsförvalt
ning

När det nya 
datasystemet 
började användas 
försvann mycket 
av den gamla 
sparade 
informationen. 
Respondenten vet 
inte vart denna 
information finns 
nu. Informationen 
som är borta är etc 
anteckningar av 
samtal mellan de 
anställda på 
verksamheten och 
personer som haft 
kontakt med 
verksamheten. 

Allt de anställda på 
verksamheten 
dokumenterar ska 
vara tydligt, 
välskrivet och 
förståeligt så att 
vem som helst kan 
ta vid där den 
anställda slutat.

Det går att spåra i 
deras databaser 
vem som lagrat, 
ändrat något. Där 
emot vet 
respondenten inte 
om det går att 
spåra raderade filer 
eller dokument 
samt om det går att 
se vem som utfört 
detta. 

Har någon frågor 
rörande filhantering 
informationsförvaltni
ng eller vem som 
gjort vad så kan 
man vända sig till 
kommunens 
registrator som 
kollar upp det åt en.

Verksamheten har 
utformat mallar och 
lathundar som de 
anställda ska 
arbeta runt, men 
som är 
komplicerade vilket 
gör att man ofta 
undviker att arbeta 
med dem. 

Respondenten har 
aldrig varit med och 
utformat några 
rutiner eller kunnat 
påverka de rutiner 
som finns rörande  
informationsvärderi
ngen.

1. Förmedlad 
artefakt:
Mallar,verktyg, 
rutiner

2. Objekt: 
Informations  
förvaltningen

3. Regler:
Regler, normer 
uppfattningar

4.Gemenskap:
Verksamhet/
arbetsplats

5. Arbetsdelning:  
Arbetsuppgifter

Tema från 
Verksamhets-
systemets 
knutpunkter
______________
6.Subjekt:
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Respondent 3 Respondenten 
sparar sitt material 
på filer i sin dator, 
filer som alla i 
verksamheten har 
åtkomst till genom 
det interna 
nätverket 

Respondenten kan 
ändra i eller ta bort 
sina egna filer men 
inte sina kollegors.

Respondenten har 
en egen 
arbetstelefon som 
hen får använda 
privat. Därför 
blandas både 
privat och 
arbetsrelaterad 
information med 
varandra, vilket 
ibland upplevs 
som förvirrande.

Respondenten 
sköter sin egna 
informationshanter
ing och bedömning 
och har inga 
styrdokument att 
gå efter.

De mallar och 
lathundar som 
verksamheten har  
är svåra att hitta 
och komplicerade. 
Mallarna används 
därför inte av 
respondenten eller 
av kollegorna, då 
de tar för mycket 
tid från själva 
arbetet.

Respondenten har 
hört talas om 
begreppet 
informationsförvalt
ning, men vet inte 
hur hen bör arbeta 
med det.

Respondenten 
försöker spara och 
samla in 
information även 
från sina kollegor, 
för att få en bättre 
kontinuitet i sina 
arbetsuppgifter. 
Syftet till detta är 
att effektivisera sitt 
arbete och inte 
missa viktiga 
arbetssteg/detaljer

Respondenten 
raderar information 
för att strukturera 
sitt material, då det 
lätt kan bli rörigt 
bland alla filer. 
Respondenten 
sorterar i sin 
information när 
olika åtaganden är 
avslutade. Då 
raderas sådant 
som respondenten 
anser vara felaktigt 
eller oviktigt.

Respondenten är 
generellt mer 
reserverad när hon 
använder sin 
arbetsdator då allt  
hen gör är synligt 
inom 
verksamheten. 
Användandet av 
mobiltelefonen 
känns inte lika 
viktigt att reflektera 
över eftersom 
respondenten får 
använda den 
privat. Dock är det 
också synligt.

Respondenten tror 
att ca 10% av 
hennes kunskap är 
dokumenterad 
men att resten 
finns inte 
tidsutrymme att 
dokumentera.

Respondenten ser 
ett stort behov av 
tydligare rutiner och 
vägledning kring 
informationsvärderin
g och hantering av 
olika typer av 
information. 

Respondenten ser 
det som en 
utmaning att veta 
hur man ska sortera 
sitt material och 
information på ett 
säkert och bra sätt 
så att den blir lätt att 
hitta.

Respondenten har 
inga riktlinjer över 
hur länge 
information kring 
gamla åtaganden 
ska bevaras, men 
har inget gammalt 
fall har raderats. 

Respondenten 
anser att det är en 
stor utmaning att 
veta vad för 
information som vad 
och hur något ska 
sparas.

Respondenten 
upplever att 
information ofta går 
förlorad i 
verksamheten då 
information runt hur 
man har löst olika 
uppdrag, vilka är 
återkommande för 
verksamheten inte 
bevaras eller 
dokumenteras.

Verksamheten har 
inte gått ut med 
direktiv runt 
informationsförvalt
ning

Verksamheten har 
ett intranät där alla 
datorer är 
sammankopplade 
så alla kommer åt 
allas filer och 
mappar

Respondenten 
upplever att 
verksamheten har 
problem med att 
värdera syftet av 
information. Att 
arbetet kring 
överlämningar av 
uppdrag bör bli 
tydligare då rutiner 
fattas och 
information ofta 
inte dokumenteras. 

Verksamheten har 
utformat mallar men 
som ingen 
använder eftersom 
de är för 
komplicerade och 
tar för mycket tid 
från arbetet. 

Verksamheten 
använder sig av 
sociala media i form 
av LinkedIn och 
Instagram och har 
en anställd som 
hantera detta. 
Respondenten vet 
inte hur detta 
sparas men tror att 
detta är bra 
uppstyrt. 

Respondenten har 
aldrig varit med och 
utformat några 
rutiner eller kunnat 
påverka de rutiner 
som finns rörande  
informationsvärderi
ngen.

1. Förmedlad 
artefakt:
Mallar,verktyg, 
rutiner

2. Objekt: 
Informations  
förvaltningen

3. Regler:
Regler, normer 
uppfattningar

4.Gemenskap:
Verksamhet/
arbetsplats

5. Arbetsdelning:  
Arbetsuppgifter

Tema från 
Verksamhets-
systemets 
knutpunkter
______________
6.Subjekt:
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Tabell 4.0, Korstabell över forskarens tolkning av respondenternas uppfattningar rörande de olika 

knutpunkter i verksamhetssystemet. 

Respondent 4 Respondenten 
lagrar sitt material 
på datorn som är 
kopplat till ett 
intranät som 
sedan för vidare 
information till ett 
arkiv, som finns på 
arbetsplatsen. Det 
finns även ett 
separat system 
som hanterar 
öppna ärenden.

Respondenten kan 
ändra och lägga till 
information i 
ärendesystemet 
och intranätet, 
men måste be om 
filer från arkivet, 
vilket 
respondenten inte 
kan lägga till ny 
information i.
Allt respondenten 
arbetar med 
sparas på hens 
dator, vilket är 
kopplat till 
nätverket.

Mallar för 
dokumentation 
finns på 
verksamhetens 
intranät. Mallarna 
gör det lätt att föra 
in information som 
är viktig, men det 
har hänt, eftersom 
man utgått från 
dessa, att viktig 
information glömts 
att föras in 
eftersom den inte 
benämns i mallen.

Respondenten har 
hört talas om 
begreppet 
informationsförvalt
ning och vet att de 
arbetar med det på 
verksamheten. 

Allt sparas på 
respondentens 
dator, som är 
kopplat till det 
interna närverket.

I databasen som 
hanterar öppna 
ärenden, har 
respondenten bara 
tillgång till det 
material som hen 
själv har skapat 
eller är delaktig i. 

I det interna 
nätverket kan 
respondenten 
ändra och öppna 
handlingar och 
information som 
hen har behörighet 
till. 

Respondenten har 
en arbetstelefon 
som används 
privat. Dock får 
inga filer eller 
sekretessbelagt 
material hanteras 
via telefonen.

Respondenten 
bevarar mycket 
egna anteckningar 
vilket inte sparas 
på intranätet, utan 
sparas i form av 
anteckningar i ett 
dokument 
skrivnings 
program. 
Anteckningarna är 
endast till för 
respondenten själv 
. Detta utförs för 
att komma ihåg 
detaljer, vilka är 
viktiga i arbetet.

Respondenten har 
ofta 
offentlighetsprincipe
n i åtanke då hen 
arbetar med 
material som ibland 
är av sekretess. 

Om respondenten 
ändrat något eller 
tagit bort något i en 
handling eller 
dokument är detta 
sårbart genom en 
aktivitetslog.

Respondenten 
anser att mallarna är 
en bra grund för 
säkra att viktig 
information 
dokumenteras, men 
att mallarna behöver 
utvecklas då det 
finns delar som 
måste kompletteras. 
eftersom de inte 
uppdaterats i 
samma takt som 
den digitala 
utvecklingen.

Respondenter 
upplever att digitala 
brev och information 
inte värderas lika 
högt som de i 
pappersform.

Respondenten 
uppfattar information 
runt detaljer, vilka 
ofta kan underlätta i 
olika ärenden borde 
dokumenteras och 
bevaras men att 
detta ofta inte sker.

Verksamheten har 
utformat mallar 
kring 
informationsförvalt
ning, vilka de 
anställda ska 
arbeta genom.

Respondenten 
upplever pågående 
ärendesystemet 
som mycket 
komplicerat och 
tidskrävande, vilket 
leder till att hen 
själv och 
kollegorna ofta 
drar dig för att 
registrera 
informationen. 
Detta har flera 
gånger bidragit till 
information som 
varit relevant för 
verksamheten 
försvunnit eller att 
information glömts 
bort att föras in.

Den ansvariga på 
avdelningen är den 
som kan ge ut olika 
behörigheter till filer 
och information.

De använder sig av 
sociala media i form 
av LinkedIn, alla 
anställda måste 
också ha ett 
LinkedIn konto.

Verksamheten har 
utformat mallar som 
alla använder.

Respondenten har 
aldrig varit med och 
utformat några 
rutiner eller kunnat 
påverka de rutiner 
som finns rörande  
informationsvärderi
ng eller 
förvaltningen, men 
menar på att hen 
själv utför egna 
rutiner för att 
komma ihåg att föra 
in detaljer i olika 
handlingar och 
dokument.

1. Förmedlad 
artefakt:
Mallar,verktyg, 
rutiner

2. Objekt: 
Informations  
förvaltningen

3. Regler:
Regler, normer 
uppfattningar

4.Gemenskap:
Verksamhet/
arbetsplats

5. Arbetsdelning:  
Arbetsuppgifter

Tema från 
Verksamhets-
systemets 
knutpunkter
______________
6.Subjekt:
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Tabell 5.0 
Teman
———————
Subjekt

Records Continuum Övriga iakttagelser

Respondent 1 Det går att spåra i deras databaser vem som lagrat, 
ändrat något i befintliga filer

Anteckningar går att radera och raderas efter 6 
månader om de inte är aktuella längre. vilket 
överensstämmer mer med livscykel modellen och 
går därför emot Records Continuum-modellen. 

Anteckningar sparas på datorn, eller på det interna 
nätverket. När de sparas på det interna nätverket 
går de att spåras.

Vid ändrad lagstiftning och politiska beslut tas 
mallar och sparade handlingar som berör detta 
bort. Respondenten kan ej spåra upp dessa, utan 
antar att de är sparade på stadsarkivet.

Kan logga in på kommunens hemsida och via den 
komma åt visst material men om dokument skapas 
eller ändras utanför verksamheten måste dessa 
uppdateras och inkluderas när respondenten väl är 
tillbaka i verksamheten igen och är uppkopplad till 
nätverket

Respondenten upplyser ökad kunskap och 
belysning runt vad och hur arbetstagare ska 
bevara för material rörande framtida syfte samt 
för vilket ändamål materialet ska ha.

Respondenten e-postar ofta arbetsrelaterad 
information till sin privata e-post för att kunna 
arbeta vidare med något hemma. Detta kan leda 
till att detaljer eller vissa led inte alltid 
dokumenteras och/eller sparas. Ser sin e-post 
både den privata och den på arbetet som ett 
verktyg.

Respondenten upplyser ett behov av mer 
information från ledning kring hur och vad man 
ska spara.

Har vag kunskap över hur man använder sig av 
sociala media men vet att det händer. Hur och 
om det dokumenteras har respondenten ingen 
kunskap om

Respondent 2 Det går att spåra i verksamhetens databaser vem 
som lagrat eller ändrat något i befintliga filer.

Nätverket ligger ofta nere vilket respondenten 
menar på gör systemet opålitligt, eftersom 
information lätt glöms att läggas till utan sparas på 
filer på arbetstagares datorer eller i pappersform 
istället. 

Anteckningar går att radera helt.

Material har försvunnit i överförandet av nya 
system eller vid nya politiska beslut och/eller 
lagförändringar. vet ej hur man kan spåra dessa, 
vilket också går emot Record Continuum-modellen.

Kan logga in på kommunens hemsida och via den 
komma åt visst material men om dokument skapas 
eller ändras utanför verksamheten måste dessa 
uppdateras och inkluderas väl tillbaka i 
verksamheten då respondenten är uppkopplad till 
nätverket igen

Respondenten finner det svårt att veta hur man 
ska värdera material som inte benämns i någon 
mall och tycker det därför det är svårt att veta om 
det ska bevaras eller inte.

Önskar mer information kring 
informationsvärdering, speciellt nu när det allt 
mer blir digitalt och vad som faktiskt räknas till 
information. 

Respondenten såg inte sina anteckningar som 
viktiga för någon annan än sig själv och känner 
att de därför inte behöver redovisas. Dock 
bevarar respondenten dem för eget syfte då de 
kan hjälpa till i arbetet.

Ser sin e-post som ett verktyg som inte regleras 
av verksamheten eller något som behöver 
redovisas.

Respondent 3 Allt på respondenternas dator har verksamheten 
åtkomst till, material går även att spåra. 

Material raderas och sorteras efter avslutade 
åtaganden. Färdiga åtaganden sparas, inga har så 
vitt respondenten vet raderats än. 

Kan komma åt databaser och material via sin 
mobiltelefon.

Respondenten raderar alltid det som sägs på 
företags-skypen för att inte behöva redovisa sitt 
privatliv.

Respondenten använder sin arbetstelefon privat 
och reflekterar därför ibland på att allt hon gör 
och skriver blir synligt för företaget,men ser sin e-
post som ett verktyg som inte behöver redovisas 
för verksamheten.

Respondenten tror att ca 10% av hennes 
kunskap är dokumenterad men att resten finns 
inte tidsutrymme till att dokumentera.

Respondenten finner det svårt att veta hur man 
ska värdera material som inte benämns i någon 
mall och tycker därför det är svårt att veta om det 
ska bevaras eller inte.

Teman
———————
Subjekt
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Tabell 5.0, ovan, Korstabell över forskarens tolkning av respondenternas berättelse runt Records 
Continuum och övriga aspekter  

Respondent 4 I öppna ärenden eller i det interna närverket går det 
att ta bort och ändra befintliga filer, Det går att 
spåra vem som gjort vad och om något raderat 
något, inte specifikt vad i ett dokument som är 
raderat men att ett dokument blivit raderat eller när 
en ändring gjorts går att spåra. 

I arkivet kan man inte lägga till eller ändra uppgifter.

Upplever pågående ärendesystemet som mycket 
komplicerat och tidskrävande, vilket leder till att hen 
själv och kollegorna ofta drar dig för att registrera 
informationen. Detta har flera gånger bidragit till 
information försvunnit eller att information glömts 
bort att föras in.

Kan komma åt material och ändra vissa typer av 
material via sin mobiltelefon

Anteckningar arkiveras inte.

Använder sin arbetstelefon för privata ändamål, 
och får inte hantera sekretessbelagt material på 
telefonen därför

Respondenten finner det svårt att veta hur man 
ska värdera material som inte benämns i någon 
mall och tycker det därför det är svårt att veta om 
det ska bevaras eller inte.

Ser sin e-post som ett verktyg som inte regleras 
av verksamheten eller behöver redovisas för 
verksamheten.

Records Continuum Övriga iakttagelserTeman
———————
Subjekt
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6. Resultat 
Syftet för studien var att öka förståelsen hur den enskilda arbetstagaren hanterar sin 

informationsförvaltning. I detta kapitel kopplas den relaterade forskningen ihop med 

studiens resultat. Därefter sammanställs även respondenternas gemensamma objekt tre 

(se Figur 3.0 ovan), vilket visar respondenternas gemensamma uppfattningar runt 

arbetstagares informationsförvaltning. Detta är den helhet som studien tolkat fram med 

hjälp av den hermeneutiska spiralen ifrån delarna, det vill säga de dialoger som 

genomförts med studiens respondenter. Vidare diskuteras resultatet i relation till 

Records Continuum och relationen mellan studiens resultat och om det finns någon 

skillnad mellan privat och offentlig sektor. Avslutningsvis besvaras studiens syfte och 

forskningsfråga. 

 
6.1 Resultat kopplat till relaterad forskning  
Som litteraturstudien redovisat diskuterar både Fourie (2011) och Whittaker (2011) ett 

behov av en utvidgning på PIM-forskningen. De menar att det saknas forskning över 

vad som sker med information efter den hämtas ned och bevaras. Studiens resultat pekar 

även på liknande behov då samtliga respondenter berättar om en stor osäkerhet kring 

värdering och förvaltning av information, speciellt den i nya digitala form som har 

kommit att öka. Det framgår att respondenterna grundar sin personliga 

informationsförvaltning till stor del genom rutiner. De berättar även att de till viss del 

följer verksamhetens mallar men att de också skapar och samlar på sig egna 

anteckningar och mallar till sådant som inte finns i verksamhetens mallar och rutiner, 

vilket har underlättat och säkrat deras informationsförvaltning något. Dessa 

anteckningar är en aspekt som Bernstein (2008) menar är nya typer av information vilka 

illustrerar situationer där existerande PIM-verktyg inte räcker till. Resultatet visar på att 

respondenterna utformar egna mallar, rutiner och anteckningar. Detta är typer av 

information som är av intresse för organisationens efterlevnad, då det visat sig vara tyst 

kunskap som arbetstagarna besitter, i form av oredovisade arbetssteg.  

Marshall et al, (2007) menar, som tidigare redovisats i den relaterade forskningen, att 

den inviduella lagringen har en påverkan på informationsförvaltningen då deras 

deltagare hade svårigheter att värdesätta information. Detta är något som även 
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genomsyrat denna studie då samtliga respondenter berättar att de känner en stor 

osäkerhet kring informationsvärdering och att ta beslut rörande hur dokument och 

annan information utan riktlinjer bör sparas, samt vad för information som kan komma 

att vara viktig för dem själva men även för verksamheten i framtiden. Respondenterna 

efterlyser därför nya rutiner och mallar som effektiviserar men även inkluderar nya 

typer av information.  

 
Whittaker (2011) menar vidare att människor ofta tar till sig information som de direkt 

blir konfronterade av, men att informationen ofta bevaras i tanke för att hanteras vid 

senare tillfälle, vilket ofta glöms bort. Även studiens respondenter belyser detta, när de 

på grund av tidsbrist, inte hinner med att sortera och förvalta sin information då 

systemen flertaliga gånger legat nere. Samtliga respondenter berättar även att de 

upplever verksamheternas mallar och hanteringssystem som komplicerade och 

tidskrävande. För att förenkla arbetsstegen berättar några av respondenterna att de och 

deras kollegor ofta därför har bevarat information i andra mer lättillgängliga mappar, än 

de som finns på de interna nätverket och/eller systemen. Detta har resulterat i att den 

indiv iduel la lagr ingen i dessa fa l l även påverkar verksamheternas 

informationsförvaltning i och med att dessa dokument och filer inte blir synliga för 

andra. Fredriksson (2003) stödjer detta likaså och skriver att informationen arkiven, 

trots ett ökat digitalt informationsflöde, har minskat. Osäkerheten och tidsbristen 

respondenterna upplever rörande sin förvaltning och värdering av information kan 

därför ses som två förklaringar till detta och ett ostrukturerat bevarande.  
 
Precis som respondenterna i Marshal et al’s studie (2007) berättar de respondenter som 

arbetar inom den offentliga sektorn, att de flertaliga gånger e-postat material som är 

relaterat till arbetet till sin privata e-post, för att exempelvis kunna åka på studiebesök 

eller arbeta hemifrån. Respondenterna som arbetar i den privata sektorn berättade att det 

är något som de inte gör, eftersom de alltid har tillgång till filer och jobb e-post genom 

sina mobiltelefoner. Samtliga respondenter menar däremot att det har hänt att metadata, 

eller detaljer som de kallar det, har missats att föras in tillbaka till interna nätverken 

eller systemen, när de exempelvis legat nere eller att arbetstagare på grund av att 

tidsbrist inte hunnit eller glömt bort uppdatera dokumenten. Fredrikson (2003) menar att 

felhantering av arbetes e-post är en stor syndabock till informationsbortfall, eftersom 
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arbetstagares e-post konton besitter är stora mängder av information. Denna information 

blandas också ofta med privata meddelanden. Då dessa privata meddelanden hamnar på 

offentliga arbetets e-postkonton, blir även dessa allmänna handlingar, vilket kan vara 

känsligt. Det som är intressant med studien är att samtliga respondenter både inom 

privat och offentlig sektor beskriver sina e-posttjänster som ett personliga arbetsverktyg, 

vilket inte redovisas eller bevaras i något arkiv eller system. Däremot berättar samtliga 

respondenter att de tänker på hur de väljer att uttrycka sig när arbetsidentiteten är 

inblandad, men om detta har med synlighet i form av offentlighetsprincipen eller andra 

policys och verksamhetsregler, framgick inte. 

 
Genom den dialog som genomförts med respondenterna har även olika typer av tyst 

kunskap identifierats. Ett exempel på detta ger Respondent 3 som menar att hela 90% av 

den kunskap hen lärt sig under sin arbetstid inte är dokumenterad. Utan att det är inlärda 

färdigheter och rutiner som respondenten lärt sig själv. Respondent 3 menar att kunskap 

rörande hur man arbetar och varför man arbetar som man gör är information som är 

otroligt viktig för verksamheten och framför allt relationen till verksamhetens kunder. 

Detta riskeras dock att gå förlorat och försvinna från verksamheten om respondenten 

och/eller kollegorna byts ut. Anledningen till varför denna information inte 

dokumenterats beror återigen på tidsbrist, då det tar för mycket tid från arbetet att 

dokumentera och förklara arbetsstegen, även om behovet av att göra det är stort. Detta 

blir således former av vad Illeris (2007) kallar för aktuell tyst kunskap. Respondent 3 

menar vidare på att det ”…garanterat finns fler rutiner vi utför, men som vi inte ens 

reflekterar över”, vilket även är ett exempel på vad Illeris (2007) menar på är principiell 

tyst kunskap. 

6.2 Resultat relaterat till verksamhetsteorin och dess system 

Nedan presenteras helheten av knutpunkterna från verksamhetssystemet. Det vill säga 

den hermeneutiska helhetstolkningen av samtliga respondenternas berättelser kring de 

olika knutpunkterna i verksamhetssystemet, avslutningsvis redovisas även övriga 

iakttagelser som identifierats under analysens gång. 

6.2.1 Subjekternas tolkning och förståelse runt förmedlade artefakter  
De förmedlade artefakterna berör olika mallar, verktyg och rutiner som finns 
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tillgängliga för arbetstagaren på och i verksamheten. Samtliga respondenter berättar att 

det finns olika system och intranät ute i verksamheterna där dokument, handlingar och 

olika typer av information bevaras. Till arbetstagarnas hjälp har verksamheterna skapat 

olika mallar och rutiner samt intranät för dokumentation av olika slag, vilka ska ligga 

till grund för arbetstagarnas bevarande. Mallarna används dock i olika grad ute på 

verksamheterna. Respondenterna menar att mallarna är tidskrävande och ibland 

komplicerade, men den fördel användandet av mallarna har, är att de utförligt 

dokumenterar information. Dock behandlar mallarna endast den information som den 

frågar efter. Detta har skapat ett informationsglapp, då samhället på senare tid har 

utvecklats och frågar efter nya typer av information, som idag är av vikt men inte förs 

in. Denna information, om den dokumenteras, bevaras i separata filer, vilka 

respondenterna berättar att de ibland har glömt bort att bifoga. Samtliga respondenter 

menar på att de kan justera, ändra eller ta bort sina egna skapta dokument och filer, så 

länge de inte är aktiverade eller borttagna från det interna nätverket, men nya typer av 

information måste dokumenteras och sparas separat. 

6.2.2 Subjekternas tolkning och förståelse runt objektet 

O b j e k t e t i d e n n a s t u d i e h a r v a r i t a r b e t s t a g a r n a s / r e s p o n d e n t e r n a s 

informationsförvaltning. I detta avsnitt redovisas därför en helhetsbild av hur 

respondenterna uppfattar sin informationsförvaltning. Det som snabbt framgick var att 

samtliga respondenter uttrycker en stor osäkerhet kring sin informationsförvaltning och 

att denna osäkerhet främst grundas i själva värderingen av information och speciellt runt 

nya digitala typer. De flesta har hört talas om informationsförvaltning, men de har inte 

blivit meddelande hur verksamheten tänker eller arbetar kring det. Respondenterna 

efterfrågar därför tydligare direktiv runt både informationsförvaltning och 

informationsvärdering, vad för slags information som bör bevaras men också var och 

hur den ska sparas.  

 
För att underlätta sin informationsförvaltning, för respondenterna egna anteckningar 

vilka de inte redovisar. Anteckningarna hjälper dem att komma ihåg arbetssteg eller 

detaljer som kan bli viktiga senare i arbetet. Dessa finns inte redovisade i några mallar 

eller styrdokument. 
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Det som också var intressant var att de respondenter som arbetar inom privat sektor 

använder sina arbetstelefoner privat, vilket resulterat i att arbetsrelaterat material 

förblandats med den privata. De respondenter som arbetar i offentlig sektor berättar 

däremot att de inte använder sina mobiltelefoner (som arbetet givit dem) privat, men att 

de har använt sin privata e-post i arbetet trots att de inte får. Den främsta anledningen 

för att de gör detta är för att kunna ta med sig information utanför arbetsplatsen, när de 

exempelvis ska arbeta hemifrån. 

6.2.3 Subjekternas tolkning och förståelse runt verksamhetens regler 

Denna kategori berör uppfattningar, normer och regler som finns hos arbetstagaren själv 

eller i verksamheten. Respondenternas allmänna uppfattning är att de grundar och utför 

sin informationsförvaltning genom egna lagda rutiner, verksamhetens mallar, oskrivna 

och/eller skrivna regler samt de normer som råder inom verksamheten. Som tidigare 

redovisats, belyser samtliga respondenter en problematik kring värdering av 

information, vilket också påverkar deras beslutsfattande kring bevarandet av filer 

dokument och handlingar. Det som var intressant rörande värderingar och normer var att 

två av respondenterna menar att det råder en norm inom verksamheten där e-handlingar/

meddelanden inte rankas lika högt som handlingar och post i pappersform. I allmänhet 

menar samtliga respondenter att det slarvas med metadata, då den ofta tappas bort eller 

glöms av. 

6.2.4 Subjekternas tolkning och förståelse runt gemenskap 

Med gemenskap menas verksamheten i helhet och de som arbetar inom den. Endast en 

av respondenterna berättar att verksamheten har gått ut med information eller rutiner 

som upplyst om just informationsförvaltning och värdering av information. Detta kan 

förklara den osäkerhet som verkar råda hos arbetstagarna. Respondenterna upplever att 

system, mallar och rutiner är tidskrävande och komplicerande, vilket resulterar i att 

respondenterna men även deras kollegor ofta väljer att inte arbeta med dem. 

Respondenterna menar att information av olika slag därför lätt har sparas på separata 

enheter, vilka inte är tillgängliga för andra på verksamheten i väntan på att föras in på 

intranäten. Detta har i sin tur resulterat i att information inte förs in eller glömts/tappats 

bort. Respondenterna uppger återigen tidsbrist som en anledning till det förvaltnings- 

och värderingsslarv som sker ute på verksamheterna. 
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6.2.5 Subjekternas tolkning och förståelse runt arbetsdelning 

Samtliga respondenter och deras kollegor sköter sin egna informationsförvaltning. Det 

råder olika grad på direktiv och styrning från verksamheterna, rörande hur detta ska gå 

till och vilken information som bör bevaras. Samtliga respondenter gör även egna 

anteckningar kring sin informationsförvaltning, som de menar underlättar arbetet. Övrig 

iakttagelse runt arbetsdelningen är att e-postmeddelanden har visat sig vara 

respondentens egna ansvar och hjälpmedel i sitt arbete. Ingen av respondenterna hade 

någon vetskap om att e-postmeddelanden är en form av information och om den 

kommer att arkiveras eller bevaras, men de har inte fått någon information om att det 

skett tidigare.  

6.2.6 Övriga iakttagelser från tolkning och analysen av resultatet kring 

verksamhetsteorin och systemet 

Som redovisats ovan är värderingsfrågan ett problem, vilket skapar osäkerhet, som i sin 

tur påverkar arbetstagarens informationsförvaltning. Samtliga respondenter visar på att 

mycket av deras kunskap inte är dokumenterad. Respondent 3 uppskattar det till och 

med kan vara så lite som 10% som har dokumenterats. Tidsbristen ses som en stor 

anledning till varför informationsförvaltningen är bristfällig och samtliga respondenter 

ser sin e-post endast som ett verktyg, vilket inte har några regleringar från 

verksamheten. Information gallras och sparas därför efter vad de själva vill ha kvar. 

Något som samtliga respondenter har uppmärksammat är att verksamheterna i allt större 

utsträckning har börjat att använda sig av sociala medier. Respondenterna vet dock inte 

om eller hur detta redovisas eller sparas, men det finns en person inom varje verksamhet 

som ansvarar för detta område.   

6.3 Resultat i relation till Records Continuum-modellen  
Genom hermeneutiska spiralen har studien via en dialog med respondenterna skapat en 

tolkning om  verksamheterna och respondenternas informationsförvaltning i relation till 

Records Continuumperspektivet. Respondenterna berättar att det råder en samverkan 

redan idag i systemen så att användare har tillgång till samma dokument, men att det 

dock inte finns någon interoperabilitet mellan olika system som verksamheten använder. 

Respondenterna upplever därför att systemen och nätverken bör utvecklas då det är 
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tidskrävande och komplicerat att arbeta med dem. Endast respondent 4 visste hur 

verksamheten arbetar med att upplysa om vikten av utförlig informationsförvaltning i 

form av strukturerat och spårbart bevarande av dokument och information. Samtliga 

respondenter berättar däremot att det är möjligt för dem, eller mer utförligt för IT-

ansvariga, att spåra digitala förändringar i form av loggar som kan berätta vem och när 

något ändrats eller tagits bort. Samtliga respondenter berättar också att de, dock i olika 

grad, kan ändra, ta bort och lägga till information i handlingar som är sparade på 

intranätet, om ärenden inte är avslutade. Respondenterna visar genom sina berättelser att 

information som kommer in via e-post inte kvalificeras som tillräckligt värdig 

information att överföras till intranätet för bevaring. Detta påverkar i sin tur 

informationsförvaltningen. Samtliga av respondenterna berättar att de raderar vad de 

anser är överflödig information och att detta, när de lagrar på egna filer eller mappar, 

inte går för övriga att hitta eller spåra.  
 
Records Continuum-modellen visar och spårar hur information delas in i olika 

dimensioner och redovisar hur arbetstagare agerar när vi hanterar och skapar olika 

dokument. (Upward et al, 2005) Genom att utgå från modellen, har ett behov av nätverk 

och system som har en bättre samverkan med filer och dokument identifierats. Detta 

speciellt när/om respondenterna inte befinner sig på arbetsplatsen. Genom att införa en 

bättre samverkan och genom att frångå livscykel-modellen helt, skulle arbetet för 

arbetstagare förenklas och effektiviseras eftersom dokument skulle uppdateras, existera 

och användas på flera ställen samtidigt. (Upward, et al 2005)  
 
6.4 Råder det någon skillnad mellan mellan offentlig och privat sektor?  
Studien tyder, precis som den relaterade forskningen även pekar på, att den offentliga 

sektorn har mer styrdokument än den privata, vilket gör att arbetstagarna inom den 

offentliga sektorn är mer styrda i sitt arbete. De respondenter, som arbetar inom den 

privata sektorn, är mer fria då det exempelvis har tillgång till sitt arbetsmaterial via sina 

mobiltelefoner. Detta erbjuder dem mer flexibilitet i arbetet. Däremot leder det till att 

privat och arbetsrelaterad information beblandas. Arbetssätten och stegen upplevs också 

vara mer omoderna inom den offentliga sektorn, vilket kan tänkas bero på en mer strikt 

budget och politik. Även offentliga avtal och upphandlingar kan påverka detta, då dessa 

är tidskrävande och kan även leda till att offentliga verksamheter blir tvungna av olika 
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anledningar att välja det alternativet som inte är det mest optimala, vilket kan påverka 

utvecklingen. (LOU, 1 §) Privata företag ställs inte inför samma krav eller måste följa 

lagar kring offentliga upphandlingar, då de exempelvis har en enklare hierarki där beslut 

kan tas snabbare, vilket gör att snabbare kan forma utvecklingen och dessutom efter det 

egna specifika behovet. (LOU)  

6.5 Hur hanterar den enskilda arbetstagaren sin informationsförvaltning? 

Som redovisats ovan så råder det olika grad av direktiv och styrning från 

verksamheterna, rörande hur detta ska gå till och vilken information som ska bevaras. 

Respondenter berättar att de känner sig osäkra kring sin informationsförvaltning och 

belyser en problematik kring värdering av information. Respondenterna har olika mallar 

och rutiner för införandet av information i olika intranät och system, dock saknar de 

rutiner över nya typer av information och hur dessa ska värderas och sorteras. Samtliga 

respondenter utför egna anteckningar kring sin informationsförvaltning, vilka de inte 

redovisar. Anteckningarna hjälper dem att komma ihåg arbetssteg eller detaljer som kan 

bli viktiga senare i arbetet. E-post meddelanden har visat sig vara respondentens egna 

ansvar och hjälpmedel i arbetet. Ingen av studiens respondenter visste om informationen 

på någotvis arkiveras. 

 
I allmänhet upplyser respondenterna att det är detaljer och metadata som det ofta slarvas 

med. Respondenterna upplever att system, mallar och rutiner är tidskrävande och 

komplicerande, vilket resulterar i att respondenterna och deras kollegor ofta undviker att 

använda dem. Detta har i sin tur har resulterat i att information inte förts in eller glömts/

tappats bort. Tidsbrist har därför blivit en anledning till att förvaltning och 

värderingsslarv sker ute på verksamheterna. 

6.6 Vad grundar arbetstagare sitt bevarande på? 
Respondenterna grundar sin förvaltning genom egna rutiner, verksamhetens mallar, 

oskrivna och skrivna regler, samt de normer som råder inom verksamheten. Samtliga 

utgår även ifrån sin egna och kollegors erfarenheter och förda anteckningar, vilka 

vägleder dem i valet av vad de kommer  att bevara och dokumentera. Tidsbristen anges 

som är en stor anledning till att dokumentfiler och information inte bevaras på korrekt 

sätt och ställen. 
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7. Slutord och forskarens reflektion över resultatet 
Då studien på grund av tidsbrist inte kunnat hantera mer än fyra kvalitativa intervjuer 

och endast redovisat deras uppfattningar och upplevelser kring sin 

informationshantering, kan resultatet bara ses som en preliminär utvärdering, som dock 

kan stimulera till diskussion och vidare undersökningar. Jag har genom studiens gång 

haft dessa aspekter i åtanke och har därför försökt genom de redovisade stegen i 4.4 och 

4.5, ovan, att stärka kvalitén i studien. Bergström och Boréus (2012) menar att 

kvalitativa studier ökar sin trovärdighet och generaliserbarhet om de, genom sina 

intervjuer, målar upp och ringar in fenomenen väl. Detta anser jag att studien lyckats 

med då mycket av det som kommit upp inte avviker signifikant från det som redovisas i 

den relaterade forskningen. För att ytterligare öka tillförlitligheten och trovärdigheten i 

studien, samt för att öka förståelsen runt verksamheternas åsikter kring 

informationsförvaltning, hade jag för avsikt att inför de semi-strukturerade intervjuerna 

att granska verksamheternas interna styrdokument, regelverk och dokument-

hanteringsplaner. Detta för att med hjälp av Record Continuum-modellen spåra och 

tolka hur de interna rutinerna kring bevarande och arkivering såg ut på de olika 

verksamheterna för att, i enighet med hermeneutiken, skapa en ökad förståelse av 

verksamheten inför intervjuerna. Detta visade sig vara svårare än planerat då 

respondenterna i vissa fall inte fick ge ut denna informationen eller inte visste vart de 

skulle få tag på dessa dokument.   
 
Det som kan vara intressant att tillägga var att studien drabbades av två avhopp. Då de, 

vid efterfrågan av dessa dokument, blev tillsagda av sina chefer att inte delta i studien. 

Informationen som studien frågade efter antyddes från arbetsgivarnas sida var för 

känslig att ge ut, då de ansåg att det var företagshemligheter. Arbetsgivarna hänvisade 

både till företagshemlighets-lagen och bad arbetstagarna därför att dra sig ur. Det 

förvånade mig att det var relativt svårt att hitta respondenter som var villiga att delta i 

studien. Min misstanke är dock, genom den angivna förklaringen ovan, att 

respondenterna var villiga att ställa upp, men att verksamheterna såg det som för 

känsligt, vilket hindrade deltagandet.  

Jag har under studiens gång haft för avsikt att i enighet med hermeneutiken introducera 

en växelverkan mellan min egna förståelse och de olika delarna, det transkriberade 
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materialet. För att det, i sin tur, skulle ge mig en ny och ökad förståelse runt både 

delarna och helheten kring arbetstagares informationsförvaltning, vilket jag anser att det 

har gjort. En förförståelse som jag själv hade vid inledningen av denna studie var att 

arbetstagare utformar egna rutiner och mallar för att effektivisera sitt arbete och att 

dessa inte redovisas. Detta visade sig stämma och att tidspress var en stor anledning att 

varför man utformar men inte redovisar dessa. Något som också är intressant, vilket har 

tagits upp flertaliga gånger i resultatdelen (men som jag anser är intressant nog att lyfta 

fram igen), är att samtalet under intervjuerna snabbt gick över från 

informationsförvaltning till informationsvärdering för samtliga respondenter. Nästan 

som om dessa var exakta synonymer för varandra. Värdering av dokument filer och 

information visade sig som redovisat, vara det största problemet vid arbetstagaras 

informationsförvaltning och sågs nästan som en helhet till förvaltning och inte bara som 

en del utav denna. Samtliga respondenter uttryckte flera gånger att de dagligen ställs 

inför svårigheter att värdera information, framför allt den som kommer in via e-post 

tjänsten. De menar att verksamheterna ser e-postfunktionen främst som ett 

underlättande arbetsverktyg, vilket inte behöver redovisas eller arkiveras. Vad som 

vidare är intressant är att respondent 1 och 4 har uppfattningen att att e-post 

meddelanden inte värderas lika högt som brev vilka är inskickade till verksamheten i 

pappersformat. Vidare menar även respondenterna att e-post endast är till för dem själva 

och att information som kommer in genom den kanalen inte dokumenteras i/för 

verksamheten. Studien har därför uppdagat ett område vilket kan komma att bidra till 

informationsförluster då värdering och hantering av arbetstagares e-post inte hanteras 

och förs in i verksamhetens arkiv ordentligt. En lösning på värderingsfrågan skulle 

kunna vara det som Cook (2011) skriver i sin artikel, att man genom macroappraisal 

analyserar information genom dess funktion istället för att utföra en analys av själva 

handlingen. I och med detta måste efterlevnads-värdet räknas ut genom användandet av 

själva handlingen. Detta är, som tidigare diskuterats, ett tankesätt vilket vi inte utgår 

ifrån i Sverige idag, men som skulle kunna vara betydelsefullt för verksamheter att ha i 

åtanke och reflektera över vid utformandet av nya rutiner och mallar. Genom att utgå 

från ett top-down perspektiv på information skulle man kunna belysa vikten av den och 

på så sätt utforma bättre direktiv och rutiner runt informationsförvaltning. Studien har 

genom dialog med respondenterna uppfattat att dessa rutiner och riktlinjer kommer 

skilja sig mellan olika verksamheter, eftersom det råder olika strukturer, normer och 
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arbetsområden i dem.  
 
Ett sätt för att utveckla arbetssättet i verksamheterna är att upplysa att information finns 

i olika former, även som e-postmeddelanden. Genom att även tillämpa Records 

Continuum-modellens olika dimensioner samt skapa en bättre samverkan mellan 

nätverk och system, skulle ett bättre och effektivare informationsflöde utformas. Ett 

system som skulle göra att information, dokument och handlingar smidigare skulle 

kunna utnyttjas, spåras, uppdateras och flöda genom verksamheten. Utifrån en teknisk 

styrning skulle således en ökad kontroll över informationen utformas, vilket kan tänka 

säkerställa verksamheterna från vissa informationsförluster. Exempelvis skulle detta 

även kunna leda till att metadata, automatiskt skulle kunna fyllas i och koppla samman 

olika dokument och information automatiskt.  

7.1 Vidare forskning 
En aspekt som jag reflekterat över under studiens gång är att ålder och digital 

kompetens kan ha sin påverkan på informationsförvaltningen. Det skulle därför vara 

intressant att utföra en liknade studie men med ålder som en bakgrundsfaktor. För att få 

en större bredd på studien skulle det även vara intressant att utföra en kvantitativ studie 

rörande arbetstagares informationsförvaltning. Det skulle även vara ett bra komplement 

till denna studie samt för att utforska tillförlitligheten och trovärdigheten  runt denna 

studies resultat.  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Bilaga 1 

Frågebrev  

Hej,  

Jag heter Frida Nilsson och studerar min sista termin på Hållbar informationsförsörjning med 
inriktning arkiv och informationsvetenskap, vilket är en magister/masterutbildning vid 
Mittuniversitetet. För närvarande skriver jag min magisteruppsats vilket berör arbetstagares 
informationsförvaltning. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen runt hur den enskilda 
arbetstagaren hanterar sin informationsförvaltning. Detta har jag tänkt att utföra genom kvalitativa 
semi-strukturerade intervjuer, vilka kommer transkriberas och tolkas genom hermeneutik.  

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval vilket jag tillämpar genom att tillfråga olika arbetstagare 
som befinner sig runt om i mellan-Sverige. Då du passar in på dessa kriterier skulle jag uppskatta 
om du skulle vilja delta i studien. Genom att ställa upp på intervjun, räknas det som ett 
godkännande från din sida att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst, innan 
studien färdigställts avbrytas, utan att en förklaring behöver delges. Studien kommer genomföras 
via Skype, då vi kan befinna oss på olika orter inom Sverige. Samtalet kommer dessutom att spelas 
in, i syfte för att transkribera det som tas upp under intervjun. Transkriberingen kommer, innan 
materialet bearbetas, skickas tillbaka till dig för ditt godkännande.  

För din egen och din verksamhets skull kommer du att vara anonym. Det garanteras genom att ditt 
namn, kön och din ålder inte redovisas. Detta sker genom en så kallad avkodning där ni istället 
kommer att kallas för Respondent 1, Respondent 2 osv. Dina svar kommer dessutom endast att 
användas för att besvara studiens syfte. Det enda som redovisas är inom vilken sektor du arbetar 
inom. Detta för att urskilja om det råder någon skillnad mellan olika sektorer eller inte.  
 
De kvalitativa intervjuerna ligger till grund för att studien ska bli möjlig. Därför är just din intervju 
av stor vikt för att säkerställa studiens trovärdighet och kvalitet. Jag hoppas därför att du vill 
besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt. Studien kan, vid intresse, skickas till dig efter den 
examinerats, så du kan få ta del av resultatet.  

Bifogat kommer ytterligare information om studiens forskningsområde samt de frågor som kommer 
ställas under intervjun. Jag är tacksam om du kollar igenom detta innan intervjun för att du på 
enklast vis ska kunna besvara frågorna. Vid frågor eller funderingar får du gärna höra av dig. Jag är 
väldigt tacksam för Ditt deltagande. Ett deltagande som hjälper mig att göra denna studie möjlig!  

Med vänlig hälsning, 

Frida Nilsson 
______________________________ 

XXX@gmail.com  

Telefon: 073-XXXXXXX 
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Bilaga 2 

Redovisning av studiens forskningsområde 

I takt med den växande och utvecklade digitaliseringen skapas mängder av ny information och nya 

dokument, vilka många även har en ny karaktär. Den nya karaktären kan vara allt från inlägg på 

sociala medier till olika varianter av e-dokument. En problematik som litteratur och forskning pekar 

på är att denna typ av information utvecklat nya behov av värdering och bedömning. Genom en 

litteraturundersökning väcktes därför mitt intresse att studera hur det personliga yrkesmässiga 

bevarandet ser ut idag ute i våra svenska organisationer, myndigheter och verksamheter. I bland 

annat tryckfrihetsförordningen och arkivlagen framgår det att bevarande och gallring i svenska 

myndigheter ska utföras utifrån informationsvärdering, vilket ska resultera i bevarade och 

tillgängliga handlingar. Myndigheterna blir kontrollerade runt denna reglering, bland annat av 

riksarkivets föreskrifter, som ser över gallringen och hanteringen av allmänna handlingar. 

  Statliga myndigheter tillämpas dessutom med riktlinjer rörande bevarande av handlingar 

som är av ”tillfällig och ringa betydelse”. Med detta menas alltså att handlingar och/eller 

information som kan ha den minsta lilla betydelse för en verksamhet måste bevaras. Det kan alltså 

involvera allt från stora dokument till korta e-post eller till och med ett litet Twitter inlägg, som lätt 

kan antas som obetydligt. Genom den utförda litteraturstudien, (vilket kommer redovisas i studien) 

pekar informationsinnehållet i arkiven på att det under senare tid har minskat på information, trots 

en ökad digitalisering. Detta förklaras genom arbetstagare direkt gallrar information och den 

information som bevaras, lagras på verksamheternas egna interna servrar. Problematiken med detta 

är det så kallade tolkningsutrymmet, där tjänstemän själva ska fatta beslut i frågan; vad som är 

"ringa betydelse”.  

 Min misstanke är att det finns omständigheter som påverkar detta idag, eftersom 

arbetstagare förväntas värdera och arbeta med nya typer av information utan större vägledning. Om 

den nya informationstypen inte förklaras in i befintliga riktlinjer måste arbetstagarna, på egen hand, 

värdera handlingars betydelse, samtidigt som de förväntas att utföra arbetet så snabbt och effektivt 

som möjligt. Syftet med studien är därför att se hur arbetstagare lyckas med detta. och om man 

utformar egna rutiner och mallar vilket sitt effektiviserar arbetet.  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Bilaga 3  
Intervjuguide 

1. Har du hört talas om begreppet informationsvärdering och vet du hur du själv och din verksamhet 

arbetar med detta?  

2. Hur sparar ni/Arkiverar ni information, filer och/eller dokument på på ert jobb?  

3. Har ni några databaser på ert jobb? Vilka då? 

3.1 Om JA 

 3.1.1 Kan du lägga till information i dessa? 

 3.1.2 Kan du ta bort information i dessa? 

 3.1.3 Kan du ändra information i dessa? �

�

4. Vad anser du är en utmaning, när det kommer till att spara digitalt material/information? 

5. Känner du att det finns några utmaningar kring att värdera den digitala information som du 

hanterar? Det vill säga känner du sig säker på vad som kan vara viktigt att behålla för framtiden? 

6. Finns det några styrdokument som hanterar/berättar hur ni på er arbetsplats bör hantera digitalt 

material och information, eller sköter du denna bedömning själv? 

7. Vad för information och material väljer du att behålla? 

8. Gör du egna anteckningar/dokument/filer när du arbetar? 

8.1 Om JA �

 8.1.1 Hur hjälper dina anteckningar dig i ditt arbete? 

 8.1.2 Är dessa digitala? 

9. Sparar du dina anteckningar? �

 9.1 Om JA  
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 9.1.2 Vart sparar du dem? (Kan det vara olika stället som du sparar på? 

 9.1.3 Hur länge sparar du dem? 

9.2 Om NEJ 

  9.2.1 Varför slänger du dina anteckningar? 

10. Gör du egna arbetsmallar som underlättar eller effektiviserar din dokumentering eller 

informationshantering? �

10.1 Om JA, 

 10.1.1 Vad är det för mallar? 

  10.1.2 Var sparar du dessa? 

 10.1.3 Är det någon annan som kan/får ta del av dina mallar? 

 10.1.4 Anser du att dina mallar underlättar ditt arbete, i så fall hur?

10.2 Finns det redan färdiga mallar som din verksamhet utformat? �

10.2.1 Om JA 

 10.2.1.1 Vad för mallar är det?  

 10.2.1.2 Var hittar du dem? 

 10.2.1.3 Använder du dem? 

 10.2.1.4 Är mallarna bra och lätta att använda? 

 10.2.1.5 Gör dessa mallar det enklare utföra ditt arbete, i så fall hur?

  
 10.2.1.6 Kan något i dessa mallar utvecklas? 

10.2.2 Om NEJ �

 10.2.2.1 Skulle du behöva någon mall? Vad skulle den innehålla? 

�66



11. Tror du att viktig information kan försvinna på ditt arbete på grund av dåligt/slarvigt bevarande? 

Isåfall vad handlar den informationen om? 

12. Har du dokumenterat din kunskap runt hur du utför arbete? Det vill säga, om du skulle sluta, 

skulle din kunskap och dina rutiner försvinna från din verksamhet? 

13 Vart sparar du din information, dina dokument och filer?  

14. Har det hänt att du använt din privata e-post eller dator eller lagringsmoduler för att spara 

material som är relevant i ditt arbete? 

14.1 Om JA  

 14.1.1 Hur ofta det har skett? 

 14.1.2 Varför gör du det? 

 14.1.3 Är detta något som skulle vara bra att spara även på din arbetsplats? 

15 Har du använt din jobb e-post för privata ändamål? 

15.1 Om JA 

 15.1.1 Hur ofta det har skett? 

 15.1.2 Varför gör du det? 

 
16. Har du sparat privata filer, information eller bilder på lagringsmoduler som tillhör ditt arbete? 

 Om JA �

 16.1.1 Hur ofta sker det? 

 16.1.2 Varför gjorde du det? 

17. Offentlighetsprincipen menar på att alla i ett samhälle ska ha rätt att ta del av allmänna 

handlingar, som inte för olika anledningar är sekretessbelagda. Detta kan i sin tur betyda att det du 

sparar (om du arbetar i offentligsektor) måste kunna redovisas. Detta kan på olika sätt även 

tillämpas i privata verksamheter i form att man ska arkivera eller redovisa olika material. Tar du 

hänsyn/tänker du på detta när du väljer att spara material eller använder etc din jobb e-post? 

18. Har det hänt att du slängt material på jobbet för att du inte vill redovisa/avge för mycket av ditt 

privat liv eller av dina personliga åsikter? 
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19. Har du under ditt arbetsliv arbetat med olika dokument typer/filer som inte längre går att 

användas idag?  

19.1 Om JA 

 19.1.1 Vad för filer är detta? 

 19.1.2 Är detta material arkiverat så ni kan få tag på det om så önskas? 

 19.1.3 Vart kan ni hitta detta material i så fall? �

20. Känner du dig i behov av direktiv rörande vad  man ska spara och hur man ska spara dokument, 

filer och information som berör ditt arbete?  

21. Även användandet av social media är en form av digital information. Använder er verksamhet 

(eller kanske du själv) av sociala medier i ditt arbete? 

21.1 Om JA 

 21.1.1 Hur då?  

 21.1.2 Har ni några riktlinjer på hur detta ska gå till? 

 21.1. 3 Har du någon vetskap var/om dessa inlägg sparas? 

21.2 Om NEJ 

 21.2.1 Tror du att ni kan börja använda er av sociala media? 

22. Känner du att du bär på kunskap som skulle vara nyttig för din efterträdare men som inte är 

dokumenterad eller finns någon lathund över? Berätta om denna.

23. Prata om problemformuleringen som skickades i första e-postmeddelandet igen. Fråga om det 

finns något annat respondenten skulle vilja tillägga, vilket kan vara relevant till studien? 

Tack för ert deltagande! 
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