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Sammandrag 
Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och 
snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur 
förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner och verksamheter, kan 
bedrivas. Studien har visat på hur viktigt det är med förändringledning, framförallt vid införande av 
ny teknologi, exempelvis e-arkiv. 

Studien undersöker de utmaningar som föreligger i införandeprocessen av ett e-arkiv och dess 
kommunikation, och hur dessa kan minimeras, hur de digitala attityderna ser ut bland kommunala 
medarbetare, samt hur arkivverksamhetens status kan påverka digitalisering och offentlig 
förvaltning. Studien visar att attityder till digitalisering och ny teknik är positiva och att de flesta 
anser sig ha allra minst tillräcklig kompetens inom IT, och dessutom visade enkätundersökningen på 
en avsaknad av påtagliga skillnader mellan olika åldersgrupper, vad gäller teknik och digitalisering. 
Det har också tydliggjorts att kunskap, information och kommunikation behövs mer av, i form av 
exempelvis introduktion och utbildning. E-arkiv bidrar med gedigen verksamhetsplan och grund-
läggande behov för sammanhållen förvaltning, långsiktighet, effektivisering, öppenhet, bättre 
arkivvård, tydlig målbild och enhetliga arbetssätt. 

Förändringsledning är nyckeln till framgång, och inte bara för vinstdrivande företag utan minst lika 
viktigt för kommunala verksamheter och andra statliga institutioner, då det inte bara underlättar att 
göra ekonomiska vinster, utan att styra processen och alla dess steg som är viktiga. Utan tillgång till 
en modell av exempelvis Kotters åttastegstyp, är det allt för lätt att missa delar som egentligen är 
väldigt viktiga. Kanske speciellt i processer relaterade till ny teknologi, som införandet av e-arkiv är, 
är Kotters och andra processer för förändringsledning ytterst effektiva för att skapa ett bra och 
långsiktigt resultat. 

 

Nyckelord: e-arkiv, arkiv, digitalisering, förändringsprocess, förändringsledning, kommunikation, 
knowledge management, dokumenthantering, dokumentstyrning, informationshantering. 
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Abstract 
This study on challenges in the implementation process of digital archives shows that digitalisation is 
complex, and lacks a definite answer on how to handle it best. However, the study specifies some 
important steps and indicators for change management processes in municipal organisations and 
especially in small municipalities and organisations. The study has also shown the importance of 
change management, especially when it comes to the implementation of new technology, such as 
digital archives. 

The study examines the challenges in the implementation process of digital archives and how they 
can be avoided, what the municipal employees’ attitudes are towards digitalisation as well as how 
the archive’s operational maturity can affect digitalisation and public administration. The study 
shows that the attitudes towards digitalisation and new technology are positive, and that most 
employees consider themselves to have proficient competence in IT. Moreover, the survey shows a 
lack of prominent differences between different ages when it comes to technology and digitalisation. 
The survey highlights a lack of knowledge, information and communication, which need to be 
improved, for example through introduction and education. Digital archives contribute to fund-
amental needs such as coherent operations, sustainability, effectivisation, openness, improved 
archival operations, and a clear vision. 

Change management is essentially the key to success, not solely for for-profit companies, but it is just 
as important for municipal operations and state-run institutions, as it facilitates economic profits 
without steering the process in any direction. Without access to a model like for example Kotter’s 
eight step model, it is easy to miss the most important aspects. 
 

Keywords: digital archive, archive, digitalisation, change management, communication, knowledge 
management, information management, document management.  
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1. Inledning 
 

Kuny kallade 1997 det samtida samhället för “a digital dark ages challenge” där bevaringen av 
records i en elektronisk era vid tillfället ansågs så gott som omöjligt. (1997:1) Idag har utvecklingen 
fortskridit, men fortfarande står vi inför enorma utmaningar för att leva upp till bevaring, tillgänglig-
het och hållbarhet genom tid och rum.  Mycket har enligt Kuny (1997) redan gått förlorat för att 
informationen inte förvaltades ordentligt eller i format som inte längre fungerar, och informations-
teknologin blir föråldrad redan var artonde månad till följd av den snabba utvecklingstakten. (1997:2) 
Det fanns helt enkelt inga hållbara lösningar för digital bevaring vid tidpunkten för artikeln, (1997:4) 
och även om vi idag kommit en bra bit på väg, kvarstår dock fortfarande mycket för en någorlunda 
slutgiltig lösning. Digitaliseringens framväxt har startat i demokratiska samhällen och ”har kommit att 
bli en självklar del, inte en vision eller framtidsmöjlighet.” (Cöster och Westelius, 2016:29) Trots detta 
finns fortfarande stora utmaningar kvar att lösa, både på högre och lägre nivåer. Digitaliseringen har 
nämligen gjort oss mer sårbara, inte minst genom att bli spårbara. (29) I förlängningen kommer ”det 
uppkopplade samhället” att växa fram. (Cöster och Westelius, 2016:60) E-förvaltning är den nu-
varande digitaliseringsprocessen vi befinner oss i, och fortfarande står inför. Det innebär för den 
offentliga sektorn att ta tillvara på digitaliseringen. (Engström, Salehi-Sangari och Wallström, 
2010:101-102) Digitaliseringen anses ofta skapa demokratiska implikationer, och dagens hastighet 
vad gäller teknikutveckling gör att användarintresse och service prioriteras framför politiskt 
inflytande och demokrati vid utvecklingen av e-förvaltning i Sverige. (Giritli Nygren och Wiklund, 
2010:224-225) 

Digitaliseringen är kanske den största utmaning arkivvetenskapen någonsin stått inför. Idag 
produceras en oöverskådlig mängd records varje dag, och detta på helt andra sätt än vad som 
tidigare räknades som handlingar och records. Detta gör också att verksamma i olika organisationer 
saknar kunskap om vad som är records och vilka records de själva producerar. Detta är givetvis en 
viktig problematik vilken kräver snar åtgärd, men som dock är komplex och därmed svår att lösa. 
Dock pågår digitalisering och företag föredrar elektronisk dokumenthantering istället för pappers-
handlingar. Informationssystemen (IS) är dock inte helt överensstämmande med kravställningar som 
arkiven har, något som gör bevarandet av elektroniska records komplicerat. (Borglund och Öberg, 
2006:55) Records huvudsakliga aspekter är dess bevisbörda, transaktionaliteten och kontextual-
iteten, och därav inte deras ämnesinnehåll, eller dess informationsvärde. (McKemmish, 2001) Dagens 
digitala informationssamhälle bidrar också till att mängden records som produceras ökar snabbt. 
Detta innebär att arkiven inte bara måste kunna bevara utan också garantera autenticitet och att de 
inte manipulerats. (Hellmer, 2015) Samtida och framtida records består i allt större utsträckning av 
våra digitala fotspår, såsom mailkonversationer, sociala medier, anmälan, utdrag och förfrågan samt 
fotografier och webbplatser. Med digital lagring blir bäst före-datum irrelevant, och minimalt hand-
havande och arkivvård krävs. I och med utvecklingens rasande tempo blir det, kanske särskilt inom 
records management, viktigt att kontinuerligt kunna omorganisera sig. (Upward, 2001) En kontinui-
tet, där records inte har en bestämd start- eller slutpunkt, är viktig för digitala arkiv, e-arkiv, och 
övergången till dessa från traditionella arkivverksamheter. (Upward, 2001)  

Samhället och privata tjänster har redan utvecklats mycket efter digitaliseringen och genom 
utvecklingen inom IKT, och erbjuder alla möjliga tjänster online. På senare tid har även offentliga 
tjänster utvecklats åt detta håll, till exempel är det idag vanligare att deklarera på internet än i 
pappersform. Nu är det också dags för de kommunala verksamheterna att digitaliseras och ta steget 
till e-förvaltning. Dessa förändringsprocesser förändrar både tankesätt och verksamheten i grunden, 
och det blir viktigt med strategier, för vilket det finns mycket forskning kring inom främst privat 
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sektor, men som är minst lika användbara för offentlig sektor. E-arkiv är det första som ska imple-
menteras i kommunala verksamheter, i och med centrala bestämmelser att sådana ska skapas. 
Arkivverksamheten står alltså också den inför en digitaliseringsproblematik, där inte bara teknologi 
utan också tankesätt måste förändras. I och med de nutida och framtida behoven går det inte att 
anpassa gamla arbetssätt, utan nya måste utarbetas, för att de ska vara både tillgängliga och hållbara 
genom tid och rum, inför framtiden. Detta är därför utmaningar som många organisationer, stora 
som små, står inför idag. Införandet av e-arkiv är ett steg i denna process, som är mycket viktigt för 
alla Sveriges kommuner. Dock är det upp till varje enskild kommun att genomföra denna process på 
egen hand, och det är kanske också där det allra största problemet uppstår. Alla kommuner har 
skilda förutsättningar, och för de mindre kommunerna kan införandet medföra stor problematik. Det 
är troligt att ju större kommunen är, desto snabbare kommer e-arkiv att kunna införas. Därför är det 
också en mindre kommun som denna studie undersöker, genom viktiga grundläggande delar såsom 
vilka attityder som finns och arkivverksamhetens mognadsgrad. 

 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att kartlägga de utmaningar som finns i införandeprocesser av e-arkiv för 
kommuner av mindre storlek, huvudsakligen vad gäller införandeprocessen, förändringsledning, och 
kommunikation. 
 

1.2 Grundläggande frågeställning 
 
Studiens grundläggande frågeställningar är följande: 

- Vilka utmaningar föreligger i införandeprocessen av ett e-arkiv och dess kommunikation?  
- Hur kan dessa minimeras? 

För att besvara dessa huvudsakliga frågeställningar används dessutom följande delfrågor: 

- Hur ser de digitala attityderna ut bland kommunala medarbetare? 
- Hur kan arkivverksamhetens status påverka digitalisering och offentlig förvaltning? 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 
 
Min vetenskapssyn är kort förklarat informations- och arkivvetenskaplig, påverkad av tidigare studier 
inom kommunikationsteori. Arkivvetenskaplig teori har precis som kommunikationsteorin och även 
språkvetenskapen har format min syn till vad den är idag. Denna studie använder inte teori för att 
bevisa eller motbevisa resultat, men är ändå viktig för studien, då tidigare forskning utgör grunden 
vilken studien bygger på. Den kvalitativa ansatsen gör att studien kommer att genomföras med hjälp 
av triangulering, med flera olika datainsamlingsmetoder för att säkerställa validitet och reliabilitet. 
Med en kombination av verktyg avser jag finna validerade resultat, med simultan datainsamling och 
analys av materialet. Agil och iterativ metodik är viktiga aspekter för min studie, och innebär att 
forskningen utgår från en aspekt, och baserat på fynden i denna bestäms nästa steg. (Pickard, 2013) 
Vidare innebär interaktiv induktion fokus på det som är viktigt istället för ”en stor mängd data” och 
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att genomförandet anpassas allt eftersom fynd görs. (Hartman, 2004:289) Till skillnad från positiv-
ismen som ser fakta i svart eller vitt (Alvesson och Sköldberg, 2008:32) är min forskning subjektiv, 
och tolkningar görs utifrån det aktuella materialet och den aktuella kontexten. Forskningen blir 
istället reflekterande, och olika verktyg och metodiker kommer att användas, vilket skapar pluralism. 
(Alvesson och Sköldberg, 2008) Fallstudier används inom många olika ämnen och ansatser, och 
handlar om vetenskapliga studier i naturliga miljöer, där dokumentation över hur det ser ut i verklig-
heten insamlas, och flera informationskällor används tillsammans. (Creswell, 2013:97) Det är även 
den vanligaste forskningsmetoden för kvalitativa studier inom IS. (Myers, 1997) Arkivvetenskapen i 
Sverige är en mindre disciplin, och forskning på svenska finns det relativt lite av. Inom andra länder, 
kanske framför allt Australien, är forskningen däremot mer utbredd. Huvudsakliga forskningsbidrag 
kommer därför från australienska forskare och i Sverige består forskningen till stor del av student-
uppsatser och liknande från universitet och är dessutom nära relaterad till andra ämnesområden, 
såsom informatik och industriell ekonomi, och till viss del ämnesöverskridande. 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med tidigare forskning och metod. Detta åtföljs av en översikt över studiens 
resultat, det vill säga enkätundersökning, mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård samt 
SWOT-analys. Efter detta presenteras en analys med hjälp av mallen för mognadsbedömningen och 
Kotters åttastegsprocess för förändringsledning. Vidare följer en diskussion och till slut avslutas 
uppsatsen med hjälp av en sammanfattning och slutsatser av studiens resultat och förslag till vidare 
forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras en översikt över för studien relevant tidigare forskning. Fokus för den 
forskning och litteratur som här redogörs för är de områden jag anser tillsammans utgör grunden till 
mitt forskningsområde. Dessa är viktiga både som bakgrund och utgångspunkt för studien. Nedan 
presenteras först en generell bakgrund, samt en sammanfattning av genomförandet av litteratur-
studien, vilken föregått skapandet av översikten. Därefter presenteras sedan själva översikten över 
forskningsläget, i de huvudsakliga ämnesområden jag bedömer relevanta: arkivvetenskap, 
informatik, förändringsledning och användarcentrering samt till slut några övriga perspektiv med 
relevans för studiens ämne. I avsnittet om arkivvetenskapen presenteras dagens forskningsläge, och 
områden som har speciellt fokus både i dagens forskning och i min studie, nämligen digitalisering, 
records management, informations- och e-förvaltning samt digitala arkiv (e-arkiv). På samma sätt 
handlar avsnittet om informatik om viktiga aspekter av dagens informatik, recordkeeping informatics 
och hållbarhet. Förändringsledning och användarcentrering faller ofta inom ramarna för dessa 
studier, men jag vill gärna presentera dem i ett eget avsnitt, med anledning av den vikt och relevans 
jag anser att de har. Avsnittet övrigt handlar om kommunikation och knowledge management, vilka 
är viktiga både ur stora och små perspektiv.  

Organisationer har sagts hantera information, men måste i själva verket studeras efter hur de skapar 
information och kunskap. (Nonaka, 1994) Dock saknas fortfarande en del forskning inom området e-
arkiv och dess införande- och förändringsprocess. Det är därför detta problem blir intressant för 
denna studie, och kommer att bidra till att belysa de praktiska detaljer som kan utgöra risker och 
utmaningar i processen. För att skapa en översikt över ämnesområdet har en litteraturstudie genom-
förts inför den förestående studien. Först har detta skett igenom sökningar i Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA), efter kandidat- och masteruppsatser och andra relevanta format. Dessa sökningar har 
genomförts genom att söka på huvudsakliga nyckelord inom arkivverksamheten. Utifrån dessa 
forskningsbidrag har också nya uppslag och nyckelord använts för nya sökningar i DiVA. I sökningarna 
framkom främst forskning från Mittuniversitetet, men också andra universitet och högskolor fanns 
representerade. På samma sätt har de huvudsakliga forskningsbidragen på något sätt varit arkiv-
vetenskapliga, men i och med att ämnet digitalisering är relevant inom flera olika discipliner, har 
även dessa inkluderats. Exempel på ytterligare ämnesområden är informatik, knowledge manage-
ment, och industriell ekonomi. Vidare har sökningar gjorts på samma sätt i omgångar i Google 
Scholar, efter vetenskapliga artiklar. I dessa samt i uppsatsernas teoridel förekommer flera citerade 
forskare vilka också de använts för nya sökningar, både i databaserna och i biblioteket, och därefter 
har även dessa inkluderats i mitt eget material. Slutligen har även kurslitteratur inkluderats, och nya 
uppslag har kommit ifrån lärare, handledare samt relevant litteratur ifrån tidigare studier.  
 

2.1 Arkivvetenskap 
 
Arkivvetenskapen, och dess teori handlar i stora drag om lagring av handlingar, eller records. Den 
vetenskapliga benämningen på arkivets beståndsdelar är ”arkivinformation”, på engelska ”records”. 
Arkiv behövs därför för den egna verksamheten, men också i förlängningen för ”rättskipningen, 
kontroll, forskning och kulturarvet”. (Appelquist, 2012:8) En digitalisering bör betraktas som ett 
komplement till traditionella, fysiska arkiv, och anses inte helt kunna ersätta dessa, och kräver 
förmågan att konvertera till nya format, vilka lagras som en version av handlingen. (Jansson, 2012; 
Moore och Smith, 2007) Arkivverksamheten står inför stora utmaningar vilka kräver förändringar i de 
grundläggande synsätten hos de verksamma inom arkivsektorn, för att skapa tillgänglighet och 
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hållbarhet i dagens informationssamhälle och i framtiden. (Upward, 2001; McKemmish, 2001) 
Studier har visat att verksamma inom arkivverksamheten idag känner sig trygga i sin arbetspraxis, 
(Wadin Eriksson, 2013; Anderson, Engvall och Klett, 2014) kanske för att utmaningarna främst 
tydliggjorts inom forskningen, de yrkesverksamma i arkiven spelar en viktig roll för att även 
fortsättningsvis förvalta information på ett logiskt och användbart sätt. (Evans, Oliver, Reed och 
Upward, 2013)  

En livscykelmodell baseras på att det finns en startpunkt och ett slut på ett records livsspann. Denna 
modell fungerar dock inte idag då man omöjligt kan sätta ett bäst före-datum på dokument eller 
handlingar. Därmed skapades Record Continuum Model (RCM) med fyra viktiga punkter: transac-
tionality, identity, evidentiality och recordkeeping containers. (Upward, 2001) Tillsammans beskriver 
dessa records som resultaten, produkterna, av olika aktiviteter, att de bär spår även av hur de själva 
skapats och lagrats, med hjälp av attribut som upphovsman, och  att de även i sig själva fungerar som 
bevis, samt att vi inte bara skapar records, utan även olika medel för att lagra dem. (Upward, 2001:7) 
Kontinuitetsmodellen har hittills inte varit särskilt efterlevd, då arkiv använt arbetssätt vilka försvårat 
eller omöjliggjort överföringen till elektroniska arkiv (Jansson, 2012; Huvila, 2009) Även om det inom 
arkivverksamheten ofta alltså saknas nytänkande, finns det ett fokus på nyttor och vinster, vilka dock 
inte nödvändigtvis tar hänsyn till demokratiska värden och kulturella arv. (Kallberg, 2012)  
 

2.1.1 Digitalisering och records management 
 
Teknikens utveckling har alltså skapat möjligheter för digitalisering av verksamheter, både inom 
privat och offentlig sektor. Effektivitet och kostnader påverkas generellt positivt av digitalisering, 
effektiviteten omedelbart, medan kostnader synliggörs främst på lång sikt. Löpande kostnader sänks 
så gott som omedelbart på grund av högre effektivitet, medan inköpskostnaderna tar längre tid. 
(Manikas, 2015) Arkivtermer så som autenticitet sägs vara viktigt av de flesta, men det finns ofta 
olika värderingar i ordet, varför yrkesverksamma arkivariers tolkning av begreppet inte överens-
stämmer med utomståendes tolkning, i vilken autenticitet snarare innebär reliabilitet eller riktighet. 
(Anderson, Engvall och Klett, 2014) Digitalisering har redan inneburit betydande bidrag till samhälls-
utvecklingen och skapat radikalt förändrade förutsättningar för framtiden. (Regårdh, 2015:317) It är 
”en möjliggörare, en del av en infrastruktur, en bärare för informationsflöden” (Wiberg, 2015:409) 
och ”internet är samhällets viktigaste transportväg för information”. (Frick, 2015:162) Inte bara är 
digitaliseringen till fördel för individen, utan individen kan själv påverka den. 
 

2.1.2 Informations-, e-förvaltning och digitala arkiv (e-arkiv) 
 
Dokumenthantering eller informationsförvaltning kan sägas beteckna förvaltningen av informationen 
under hela dess livscykel, och e-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar 
nytta av IKT kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Informations-
förvaltning hanterar och garanterar ”arkivinformationens autenticitet, tillförlitlighet, integritet och 
användbarhet under hela dess existens. (Ann-Sofie Klareld, 2016) Regeringen har formulerat en 
vision, som kallas en digital agenda för Sverige, med avsikten att offentliga e-tjänsters tillgänglighet 
och användbarhet ska öka, och förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information 
förbättras. I och med att e-tjänster införs kan traditionella arkiv ersättas av digitala, något som dock 
förändrar förutsättningarna, bland annat för bevarande, gallring och framför allt informations-
säkerhet. (Ann-Sofie Klareld, 2016) E-förvaltningens utveckling kräver av offentliga verksamheter att 
arbeta med elektronisk information, och att fånga upp och hantera denna för att tillgängliggöra den 
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både i samtiden och i framtiden. (Kallberg, 2012) Det finns generellt ett stort intresse av att skapa e-
arkiv och digitalisera verksamheten, däremot saknas ofta resurser för att kunna detta ska kunna 
realiseras. (Kallberg, 2012) Trots att det finns ett flertal standarder till hjälp med informations-
förvaltning används inte dessa i tillräcklig utsträckning, och e-tjänster kräver tillgänglig teknik, vilket 
gör att faktorer som drift och kontinuitet blir extra viktiga, men kan i förlängningen minimera slöseri i 
form av dubbel dokumentation, överarbete, manuell informationshantering och kostnader för fysiska 
papper. (Anderson och Samuelsson, 2016; Adriansson, 2011) Digital information i myndigheters olika 
verksamheter innefattas också i dess långsiktiga ansvarstagande. (Berggren och Samuelsson, 2016) 

E-arkiv är ett digitalt system för allmänna handlingar och dess bevarande över tid. E-arkiv kan när de 
implementerats bli ett nav i kommunal informationshantering, gör informationen hållbar över tid, 
ekonomiskt och demokratiskt. Dessutom skapar e-arkiv fördelar såsom tillgänglighet, öppenhet, 
återsökning, säker och långsiktig bevaring, minskade lokalbehov samt bättre medborgarservice. 
Många statliga myndigheter har redan påbörjat, och i vissa fall även slutfört, processen med att 
införa ett e-arkiv i dess verksamhet, och nu står landets alla kommuner på tur. Snabb teknisk 
utveckling är komplex, och komplicerar säkerställandet av digitala handlingar, då det inte är möjligt 
att se ett långtidsperspektiv så som vi gör med pappersformatet. Detta beror på att nya format 
skapas kontinuerligt, och gamla byts ut, och gör att autenticitet går att garantera för material som 
befinner sig i arkivet, men däremot inte innan det ankommer arkiven. (Hellmer, 2015; Samuelsson, 
2016) E-arkiv kan överbrygga organisatoriska gränser och främja tillgänglighet med hjälp av tekniken, 
arkivhanteringen blir en del av e-förvaltningen, informationsutbyte underlättas, och en informations-
arkitektur skapas för elektroniska handlingar som finns utspridda i olika processer och system, vilka 
dessutom har olika struktur och teknologi. (Engvall, 2013; Sundberg och Wallin, 2007:31, 43) Lagring 
och framtagande av material måste göras aktivt, varför auto-arkivering inte är en lösning, och att 
kunna säkerställa originalkontext och proveniens är essentiellt. (Breakell, 2012) Open Archives 
Information System (OAIS) är en modell för e-arkivering, vilken beskriver grundfunktioner för 
arkivering, tillgängliggörande och återvinning av dess information. (Anderson och Samuelsson, 2016; 
Eklöv, 2012) OAIS-modellen kan användas för överföring av alla elektroniska handlingar, men anses 
dock upprätthålla en livscykelmodell, medan en kontinuitetsmodell skulle tjäna samhället genom att 
bland annat skapa tillgång till bevarade handlingar. (Anderson och Samuelsson, 2016) 
 

2.2 Informatik 
 
Informatiken handlar mycket om informationsteknologi (IT) och IS. Olika strategier och lösningar 
implementeras i form av IS, vilka i sin tur måste programmeras och utvecklas. IKT och IS kräver 
mänskliga system, det vill säga information och tankeprocesser, för att fungera. (McDermott, 1999; 
Söderström, 2015; Dittrich, Eriksén och Wessels, 2009) Avsaknad av, eller brist på, kännedom om 
recordkeeping, kanske främst inom den politiska sektorn, skapar ett glapp mellan regelverken och 
arbetsplatserna, och ofta används en livscykelaspekt, vilken idag inte är särskilt relevant i och med 
den nya tekniken. 

 

2.2.1 Recordkeeping informatics 
 
Ett arkiv är en ett slags “recordkeeping-system” där dokumentflöden på organisationer styrs så att 
dokumenten kopplas ihop med de processer de är relaterade till. Det är viktigt att kopplingen är 
bestående så att det också är tydligt om man ska läsa en handling vid ett senare tillfälle. (Thomassen, 
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2001:374-384) Dagens teorier och metoder anses inte tillräckliga för att kunna utforma en “sund” 
informationsarkitektur, men recordkeeping anses vara en viktig del av denna, och därmed även 
företagsarkitekturen. (Sundberg och Wallin, 2007) Information registreras och lagras med syftet att 
den ska kunna återanvändas vid ett senare tillfälle och ofta även en annan plats, och kan exempelvis 
vara bevisbörda för tagna beslut eller när och hur tillgångar och behörigheter tillägnats, samtidigt 
som de också ofta har en kulturhistorisk funktion. Utan att ta hänsyn till kontexten för skapande-
tillfället kan dock inte informationen tillägnas till fullo. (Thomassen, 2001:375- 379) 

 

2.2.2 Hållbarhet 
 
Hållbarhet är idag viktigt, men oftast är det först efter projektets slutförande man funderar på denna 
aspekt. Det är dock viktigt att hållbarhet finns med genom hela projektet, redan från planeringsfasen. 
Hållbarhet kräver inte bara miljömedvetenhet, utan det finns olika aspekter vilka delas in i tre delar: 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I Brundtland-rapporten från 1987, beskrivs hållbarhet 
som att den "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.” (Millington och Williams, 2004:100) Hållbarhet är också ett viktigt begrepp 
inom arkivvärlden, och “Den offentliga sektorn måste anlägga ett mycket långsiktigt perspektiv på sin 
informationshantering. Allmänna handlingar ska bevaras ‘för alltid’, såvida det inte finns ett gallrings-
beslut som medger att de helt eller delvis förstörs.” (Eriksson, 2014:232) Gidlund (2010:1) nämner 
begrepp som “social sustainability”, “sustainable technology” och “reflexive design” som viktiga 
komponenter i hållbarhet. Konstruktivitet är central i detta sätt att se på hållbarhet, att vara proaktiv, 
men också att fokusera på den reflexiva designen. Det måste göras genom att kombinera handlingar 
och tankesätt. Gidlund (2010:10) Det är viktigt att vi försöker tillvarata den potential som finns i 
tekniken, genom att fokusera mer på den sociala biten. Hållbar utveckling har dock inte minst med 
informationsteknologin att göra, och det är också lätt att miljön blir lidande. (Gidlund, 2010:407)  
 

2.3 Förändringsledning och användarcentrering 
 
Två viktiga faktorer som är nödvändiga för framgång vid nya implementeringar, är förändringsledning 
och användarcentrering. Dessa kräver mycket tid och stora resurser. Det är kanske därför införandet 
av det nya, ofta IS, når begränsad framgång som bäst. (Söderström, 2015) 
 

2.3.1 Användarcentrering 
 
Eftersom ett system, som nämnt ovan, inte är komplett utan människorna, är det ofrånkomligt att 
användarna påverkar systemet, dess implementering och dess framgång, och därför måste arbetet 
ske användarcentrerat. Det finns presenterat åtta sociokulturella framgångsfaktorer: utbildning, 
förändringshantering, förändringsbenägenhet, organisationskultur, användarkompetens, involvering 
av slutanvändare, aktivt deltagande, engagemang och stöd från ledning, support och effektivitet från 
leverantörsorganisationen, dessa ska alla vara viktiga vid implementering av ett IS. (Blomkvist och 
Faergemann, 2016) Användaracceptans är beroende av huruvida systemet uppfattas som ett hot 
eller som en tillgång och ett vanligt problem anses vara att slutanvändarna är emot att ett nytt 
system ska implementeras. (Csonka, 2012; Blomkvist och Faergemann, 2016) De största utmaning-
arna anses vara långsiktigt bevarande, brist på resurser, informationssäkerhet och skydd av person-
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uppgifter. (Anderson och Samuelsson, 2016) Dessutom önskas papperslösa arbetsplatser, vilket 
kräver att tekniken blir mer och mer pålitlig och användbar. (Rinaldo, 2016) Att följa standarder 
anses ofta viktigt, men att följa dem fullt ut skulle resultera i ett mindre användbart system, och 
måste därför ske utifrån ett användar- och systemperspektiv. (Lindqvist, 2012) 

Technology Acceptance Model (TAM), presenterades först av Fred Davis (1989) och är en analytisk 
modell vilken används för att bedöma hur användare av IS accepterar och använder teknologin. Vid 
införande av ny teknologi såsom ett nytt IS är det ett flertal faktorer som påverkar hur användaren 
mottar och accepterar det nya, men främst av allt är uppfattad användbarhet och uppfattad enkel-
het. Uppfattad användbarhet handlar om huruvida användaren uppfattar att ett nytt system blir 
användbart i dennes yrkesutövning, vilket kan underlätta dennes arbete. Uppfattad enkelhet handlar 
på liknande sätt om huruvida användaren anser att det att använda det nya systemet kommer att 
vara enkelt och oproblematiskt eller ej. Idag är Davis modell välkänd och används frekvent inom 
informatiken. Enkäten om digitala attityder är inspirerad av denna modell, även om inte modellens 
delar används explicit i enkätfrågorna. I TAM ser men också att det finns bland annat så kallade early 
adopters och late adopters, där man måste ta hänsyn till de olika förutsättningar användarna har och 
ge alla möjlighet och det de behöver för att lyckas tillägna sig det nya systemet.   
 

2.3.2 Förändringsledning 
 
För att lyckas med förändringsledning bör arbetet ske strukturerat, gärna i enlighet med någon vanlig 
modell. Viktiga faser är bland annat planering, kontroll, hur resultaten ska kunna påskyndas, upp-
märksamhet, önskan och kunskap skapas, kortsiktiga vinster och hur det ska bli hållbart, hur infor-
mationen ska nå ut i önskad utsträckning, gruppidentiteten, samt infrastruktur. (Appelo, 2012) 
Orsaker som kan ligga bakom ett misslyckande är: brist på processkarta, avsaknad av kravspec-
ifikation, ingen tydlig effekt som mål, eller att användaren inte har inkluderats på ett givande sätt. 
Vidare kan brist på flexibilitet, för mycket fokus på budget eller tid, implementering innan systemet 
kontrollerats, eller för svaga krav på leverantör medverka till ett misslyckande. Dessutom är bristfällig 
utbildning, ingen att fråga om hjälp, fel val av system, dålig kravspecifikation, eller otydliga mål och 
ständigt förändrade krav alla delar som kan stjälpa ett projekt. (Söderström, 2015)  

Förändringsledning beskrivs av Kotter (2006) som också formulerat en process i åtta steg, vilka bidrar 
till lyckad förändring genom förändringsledning. De åtta punkterna är: create a sense of urgency, 
build a guiding coalition, form a strategic vision and initiatives, enlist a volunteer army, enable action 
by removing barriers, generate short-term wins, sustain acceleration samt institute change. Dessa 
redogörs för i detalj i avsnitt 3.2.2 och kan sammanfattas som att tillvarata möjligheterna genom att 
undvika riskerna från den snabba förändringstakten. (Kotter, 2014)  
 

2.4 Övrigt 
 
Kommunikationsteorin är också viktig för arkivvetenskap för att det beskriver hur information, sprids 
från dess avsändare till dess mottagare. Kommunikation kräver tre delar: sändare, mottagare och 
signal, (Nilsson och Waldemarsson, 2007) och information vore därför inte möjlig utan språket. 
Information och kommunikation ses som en självklarhet, men mycket tyder på att varken beställare, 
användare eller leverantör har kunskap om vilken information och kommunikation som verkligen 
krävs. Trots fortlöpande information, kommunicerar man inte ut rätt information eller på rätt sätt. 
(Blomkvist och Faergemann, 2016)  
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Knowledge management är förvaltning av information och kunskap i organisationer, samt dess 
delning och överföring, både explicit och implicit. Viktiga delar är spårbarhet, hållbarhet, tillgänglig-
het, styrdokument, standarder, informationshantering och dokumentstyrning och forskningen visar 
entydigt att kunskapsöverföring är ett kriterium för effektivitet och produktivitet (Argote, 2013; 
Argote, Ingram, Levine och Moreland, 2000; Argote och Fahrenkopf, 2016; Argote och Ingram, 2000; 
Jonsson, 2012; 2015; Nonaka, 1994; 1995; McEvily och Reagans, 2003; Stangendahl, 2015) Utan ett 
dokumenthanteringssystem kan organisationerna riskera att få svårt utvecklas, men istället används 
ofta olika system, exempelvis mailprogram, som lagringsplats, vilket i förlängningen gör dokumenta-
tionen, och därmed också arkivinformationen, inadekvat. (Berntsson och Hedman, 2016; Mattsson 
och Walsh, 2011; Yesilkayali, 2016; Rinaldo, 2016) 
 

3. Metod 
 
I genomförandet av min studie har jag befunnit mig i Hallstahammar, på kommunstyrelsens kontor. 
Hallstahammars kommun är en kommun som i närområdet som ännu inte har implementerat e-
arkiv, om än processen startats så smått. I och med att valet av Hallstahammar skedde till stor del 
slumpmässigt, har studien anpassats efter Hallstahammars kommun och dess rådande förhållanden. 
Bortsett från den lätt slumpmässiga urvalsmetoden, är exemplet Hallstahammar relevant ur flera 
aspekter, såsom dess analoga arkiv med strävan mot e-arkiv, och dess under genomsnittet stora 
storlek, vilket inte tidigare undersökts i större utsträckning. Hallstahammar är en kommun med 
omkring 15 000 invånare, den 143 största bland Sveriges 290 kommuner. Under mitt arbete i Hallsta-
hammar har jag utöver de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna, medverkat i införandeprocessen 
av det kommande e-arkivet. Min roll har varit att medverka i informationen och kommunikationen av 
första steget i processen, nämligen att de olika nämnderna ska skriva varsin processtyrd 
dokumenthanteringsplan. Dagens dokumenthanteringsplan i kommunen beslutades om 1996, och 
det krävs en modernisering av denna för att påbörja arbetet med digitalisering, och i förlängningen 
införa ett e-arkiv. De processtyrda dokumenthanteringsplanerna ska lägga grunden för detta och för 
ett ärendehanteringssystem vilket ska köpas in inom en överskådlig framtid. Hela projektet med 
processkartläggning, dokumenthanteringsplan, och e-arkiv tycks vara agilt, och när en sak väl är 
avklarad kan man sedan styra fokus mot nästa steg, och hur det ska hanteras. Med hjälp av exemplet 
Hallstahammars kommun syftar studien till att undersöka de utmaningar kommuner står inför när nu 
införandet av ett e-arkiv påbörjas, inte minst mindre kommuner såsom Hallstahammar. Denna 
undersökning ska med hjälp av de fakta som framkommer i studien, kartlägga vad som utgör mer 
generella utmaningar samt hur de kan lösas. Införandeprocessen av e-arkiv och dess kommunikation 
studeras genom en enkät, en mognadsbedömning av arkivverksamheten samt en SWOT-analys. 
 
 

3.1 Datainsamlingsupplägg 
Datainsamlingen består av tre huvuddelar: en enkät om digitala attityder, en analys av arkivets 
mognadsgrad, samt en SWOT-analys. Dessa samverkar alla sedan till uppsatsens resultat. 
 

3.1.1 Enkät 
 
En enkätundersökning ska kartlägga huvudsakliga digitala attityder inom de olika nämnderna på 
kommunen. I och med studiens kvalitativa upplägg krävs inte en kvantitet av informanter, utan målet 
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är att åtminstone få åtminstone 15 enkätsvar. Därav kan implikationer för digitala attityder i 
Hallstahammars kommun sammanställas. Nedan redogörs först för urval och selektering, och sedan 
följer information om enkätfrågorna. 
 

3.1.1.1 Urval och selektering 
 
Studien i digitala attityder genomfördes genom att skicka ut en enkät till 26 utvalda personer inom 
Hallstahammar kommuns olika nämnder. De olika nämnderna grupperades för att anonymisera 
svaren. Ett urval av de yrkesutövare vilka utvaldes är som följer: områdeschefer och handläggare, 
förskolechef och gymnasierektor, drift- och produktionschef, ingenjör och arkitekt, enhetschefer, 
bygg- och miljöinspektör, HR, controller, kundcenter, administratör, webbredaktör, kommun-
vägledare kommunikatör samt näringslivs-/ besöksutvecklare. Dessa yrkesroller är utvalda som 
informanter med anledning av att dessa är relevanta för undersökningsområdet digitalisering och 
dokumenthantering, och kan sägas vara yrkesgrupper som skapar information. Där flera personer 
funnits under samma yrkeskategori har urvalet skett huvudsakligen slumpmässigt. Däremot har 
dessa yrkesroller till stor del innehafts av kvinnor, och även om det kan ses som representativt för 
kommunens organisation, har urvalet prioriterats till män vid de val av informanter där yrkesrollerna 
innehafts av både kvinnor och män. Studien har dock ingen typ av genusperspektiv, men det kan 
trots detta vara intressant för förförståelsen av enkätens resultat. I relation till detta har valet dock 
gjorts att inte använda uteslutande kvinnor, alternativt att göra någon typ av återkoppling ur en 
genusaspekt. Istället är tanken att inkludera män i möjligaste mån, då jag ansett det förbättra 
enkätens trovärdighet och generaliserbarhet. Urvalet är tilltaget i överkant, för att försäkra enkät-
resultatets kvalitet med tanke på bortfallet som vanligtvis är att vänta. För att enkäten ska vara 
tillförlitlig har jag slagit fast att åtminstone 15 svar är att föredra, det vill säga att det är det ungefär-
liga minsta antal svar jag anser krävs för att skapa empiri, trovärdighet och validitet, och att maximalt 
25 svar är genomförbart inom tidsramen. Informanterna ombads i enkätens inledning ange sin ålder, 
vilken nämnd de tillhör samt hur länge de arbetat för kommunen. Precis som nämnderna grupperats 
för att anonymisera urvalet har också åldersgrupper använts i spannen 18-35, 36-50 och 51-70, samt 
anställningens längd anges som 0-10 år, 11-25 år eller 26 år eller längre. Enkäten skickades ut på 
mail, direkt från Google Formulär, varför enkäten anses ha anonymiserats. Informanterna utvaldes 
slumpvis efter några fastställda kriterier. Kriterierna var huvudsakligen att yrkesrollerna skulle tillhöra 
de olika nämnderna samt att de skulle vara informationsskapande. Förutom mina egna kriterier togs 
även hänsyn till kommunens önskemål, där bland annat gymnasierektor och chef för drift och 
produktion önskades medtagas i undersökningen.   
 

3.1.1.2 Enkätfrågor 
 
Enkäten bestod av totalt 17 olika frågor, uppdelade i olika avsnitt, varav tre stycken bakgrundsfrågor 
för resultattolkningens skull. Enkätfrågorna delades upp i fyra olika avsnitt; bakgrundsinformation, 
allmänna IT- och arbetsrelaterade frågor, arkivrelaterade frågor samt slutligen frågor rörande 
digitalisering. I de tre huvudavsnitten fanns dessutom i slutet en plats för personlig reflektion eller 
anmärkningar ifall detta skulle önskas lämnas. Se bilaga 1 för en redogörelse i punktform för samtliga 
frågor i enkäten, uppdelat efter de olika avsnitten.  I och med att denna studie har en kvalitativ 
ansats, och därför så även enkäten, har uppvärmningsfrågorna varit frågor med förifyllda svars-
alternativ vilka inlett de olika styckena, varpå frågor med skrivsvar följt, där informanten får skriva så 
mycket eller lite denne önskar. 
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3.1.2 Bedömning av arkivets mognadsgrad 
 
En mognadsbedömning görs sedan av arkivverksamheten i Hallstahammars kommun. Mallen för 
mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård är hämtad från Riksarkivet (2016), och bedömer 
olika element relaterade till arkiv och dess verksamhet på en femgradig skala: ad hoc, återkomm-
ande, definierat, omhändertaget eller proaktivt, där resultatet sammanställs i form av följande 
huvudrubriker: regelefterlevnad, utvärdering, ansvar, integrering, informationssäkerhet, systematik, 
bevarande, gallring och tillgänglighet. För enkätens frågeställningar, se bilaga 2. Denna mall skapar 
en bild av hur arkivverksamheten ser ut, och tydliggör vad som redan är bra och vad som behöver 
förbättras. Tillsammans med enkäten som kartlägger attityderna till digitalisering krävs denna för att 
utgöra underlag till den efterföljande SWOT-analysen. Mallen är en handledning i mätning av 
mognadsnivåer inom arkivbildning och arkivvård och är alltså framtagen av Riksarkivet. Denna skrift 
vänder sig främst till myndigheter, och syftar till att hjälpa arkivverksamheter att utvärderas. Denna 
mognadsmodell som Riksarkivet presenterat, är i själva verket en omarbetad version av Queensland 
State Archives Recordkeeping Maturitymodel and Roadmap. (Riksarkivet, 2016:4) Ämnesområdena 
baseras på de allmänt accepterade principer som finns för arkivverksamheter och dokument-
hantering, i offentlig verksamhet. Resultatet av bedömningen ska ge en statusindikation, men också 
en indikation på var arkivverksamheten befinner sig i förhållande till de riktlinjer Riksarkivet ställer på 
(myndigheters) arkivverksamheter. Modellen ska ses som ett övergripande analysverktyg, och inte 
inspektion eller egenkontroll. (Riksarkivet, 2016:7) Den är inte heller direkt kopplad till Riksarkivets 
föreskrifter i detalj, eller bästa praxis. Genomförandet beräknas till 15-20 timmar för en komplett 
genomlysning (Riksarkivet, 2016:8), något jag dessvärre inte haft tillgängligt, istället har jag använt 
ett par, tre timmar till att göra en kanske ännu mer övergripande bedömning, vilken dock bör kunna 
ge en nog tydlig indikation att bygga vidare analysen på. I slutöverlämningen till Hallstahammar 
kommer jag förutom en kort slutrapport med tips även skicka med bedömningsmallen och 
uppmuntra till att denna används inte bara en gång utan med jämna mellanrum framöver. 
 

3.2.3 SWOT-analys 
 
Utifrån enkätundersökningen och mognadsbedömningens resultat, skapas sedan en SWOT-analys, 
vilken ska kartlägga möjligheter och utmaningar i införandeprocessen av e-arkivet. En viktig del av 
förändringsledning är att analysera dåtid, samtid och framtid för att skapa förståelse för vad som 
behöver göras för att lyckas, och en del av en sådan analys kan vara just en SWOT-analys. (Senior och 
Swailes, 2016:55) Genom en sådan analys kan förändring planeras i förväg och öka medvetenheten 
om behovet för fortlöpande förändringar. (Senior och Swailes, 2016:55) SWOT-analysen syftar till att 
kartlägga just möjligheter och utmaningar, men också styrkor och svagheter. Analysen hjälper till att 
skapa insikter som vad som fungerat och inte fungerat tidigare, och att därmed dra lärdom av detta. 
Dessutom kan potentiella problem på detta sätt kartläggas, och strategier för att lösa dessa tas fram. 
(USDA, 1973) SWOT-analyser används sedan länge av många företag men också av offentliga 
verksamheter såsom kommuner i större projekt. Hallstahammars kommun ska kunna använda den 
SWOT-analys som tas fram i denna studie som tankeväckande referens alternativt bygga vidare på 
den själva. En SWOT-analys behandlar delarna styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och det är 
dessa från den specifika kontexten Hallstahammars kommun som presenteras här. De olika delarna 
delas också upp enligt ytterligare ett kriterium, nämligen tidsperspektiv: kortsiktigt och långsiktigt.  
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3.2 Bedömningsmatriser 
 
När resultatet fastställts kommer detta sedan att tolkas genom två olika analysmodeller. Analys-
modellerna består dels av utvärderingen av Riksarkivets bedömningsmatris, och dels den åttastegs-
modell för förändringsledning som beskrivits ovan. 
 

3.2.1 Riksarkivets mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård 
 
Riksarkivets (2016) mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård som nämnts ovan, används 
också för vidare analys av hur e-förvaltningens mognadsgrad ser ut. Bedömningsmatrisen för 
arkivverksamhetens mognadsgrad kan alltså kategoriseras inom huvudkategorierna regelefterlevnad, 
utvärdering, ansvar, integrering, informationssäkerhet, systematik, bevarande, gallring och 
tillgänglighet. Dessa klassificeras sedan efter mognadsnivåerna ad hoc, återkommande, definierat, 
omhändertaget och proaktivt. Genom att använda denna bedömningsmall även som 
bedömningsmatris för analys kan djupare förståelse skapas för verksamheten och dess utmaningar. 

 
3.2.2 Kotters åttastegsprocess för förändringsledning  
 
En annan bedömningsmatris som kommer att användas för analys av studiens resultat är den modell 
för förändringsledning vilken presenterats av John Kotter. (2006) I modellens åtta steg finns struktur 
för hur ett förändrings- och förankringsarbete mognar fram. Denna metod för förändringsledning är 
relevant för samtliga förändringsprocesser, både på stora och små företag samt privat och offentlig 
sektor.  Inte minst är det ytterst relevant att använda en väl genomtänkt förändringsledningsprocess 
vid en implementering av e-arkiv-typ, vilket är en radikal förändring inom verksamheten. Modellen 
används därför som bedömningsmatris för att kartlägga vad kommunen gör rätt idag, och vilka tips 
det finns på vad som kan förbättras för att skapa ännu bättre resultat, oavsett förändringstakt. De 
åtta stegen är följande:  

• Create a sense of urgency 
Att skapa angelägenhet, är det första steget på Kotters åttastegsprocess för förändrings-ledning. Här 
är det upp till ledningen att se ett förändringsbehov och att ta beslut om att genomföra förändringen, 
och det är också viktigt att basera detta på en viktig anledning. 
 

• Build a guiding coalition 
Nästa steg är att skapa en koalition vilken ska leda förändringsprocessen operativt och guida resten av 
organisationens medarbetare genom förändringen. 
 

• Form a strategic vision & initiatives 
Sedan är det dags att formulera en tydlig, attraktiv och inte minst uppnåelig vision, vilken ska 
kommuniceras ut i organisationen. 
 

• Enlist a volunteer army 
Det behövs manga medverkande för att verkligen lyckas med en förändring. Därför är frivilliga 
essentiellt, och helst ska de kunna arbeta med genomförandet av förändringen så mycket som krävs, 
utan att ordinarie arbetsuppgifter sätter stopp för detta. Det är då upp till ledningen att försöka få 
detta att gå ihop. 
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• Enable action by removing barriers 
Hinder i vägen för förändringsprocessen måste elimineras så gott det går, och det innebär att 
lokalisera och ta bort ineffektiva processer från verksamheten. Likaså bör hierarkin utvärderas och 
onödig sådan även den elimineras. 
 

• Generate short-term wins 
Enligt Kotter är vinster en av de viktigaste delarna i förändringsprocesser, och måste genereras och 
kommuniceras fortlöpande, både tidigt och ofta, för att skapa motivation att genomföra processen 
och slutföra förändringen. 
 

• Sustain acceleration 
Efter inledande succéer skapas momentum att kämpa på ännu hårdare. Det är också viktigt att inte 
slutföra processen förrän visionen faktiskt uppnåtts. 
 

• Institute change 
Slutligen är det också viktigt att artikulera kopplingarna mellan de nya arbetssätten och organisatotisk 
framgång, och se till att de fortsätter att användas även efter projektets slut, så att de nya vanorna 
ersätter de gamla vanorna 

(Kotter, 2006) 
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4. Resultat 
 
Det blev tidigt tydligt att arbetet med införandet av ett e-arkiv sågs som väldigt abstrakt och inte 
nödvändigtvis särskilt begripligt. En nämnd arbetar redan processer, men en annan har genomgått 
samma information, dock utan att komma någon vart. På kommunen tycks det vara svårt att se 
varför dokument ska hanteras som de gör, då det skiljer sig mycket från den privata sektorn. När man 
själv inte arbetar med arkivfrågor på något sätt, och när man kommer i kontakt med både dokument-
hanteringsplaner och processkartläggningar för första gången, kan det upplevas mycket abstrakt. 
Min upplevelse var att det upplevdes som mycket mer komplext och avancerat än vad det i själva 
verket är. Om man inte förstår en tilläggsuppgift i sitt arbete, och det heller inte existerar någon 
deadline, är det nog svårt att ta sig tid till att utröna vad som ska göras, utan snarare läggs det åt 
sidan och förbises. I exempelvis Riksarkivets riktlinjer för e-arkiv är projektets delar noga definierade, 
samt dess ordning. Det tycks alltså vara av stor vikt, men trots detta följer inte Hallstahammars 
kommun dessa framtagna råd. De har istället granskat hur andra kommuner som gått före gjort, och 
valt ut delar som passar in i denna kontext. Speciellt fokus har kommuner vilka är likvärdiga i storlek. 

Trots att kommunikation och information ofta anses vara lidande fanns det ingen större önskan om 
att få hjälp i processen. Poängen kan sägas vara att jag skulle finnas tillgänglig som ett stöd i 
processen för en avdelning, men ingen på avdelningen bad om någon slags hjälp. När jag stämde av 
med dem var det inte heller något de sade sig önska hjälp med. Detta är intressant, och kan enligt 
min bedömning bero antingen på att de helt sonika lägger det åt sidan så länge ingen närliggande 
deadline finnas, eller så kan det bero på att det är för svårt och abstrakt att ens ta in, varför det blir 
omöjligt att formulera detta, även om det finns mycket som är oklart och som skulle behöva 
ytterligare inspel. 
 

4.1 Resultat enkät 
 
Nedan redogörs för enkätsvaren i sin helhet, fråga för fråga, varefter avsnittet avslutas med en 
sammanställning av de olika delarna och dess attityder. Totalt valde 14 av de 26 tillfrågade att 
besvara enkäten, vilket blir en svarsfrekvens på 54 procent. I och med att ett stort bortfall räknades 
med inför genomförandet av enkäten, tillfrågades också fler än vad som antogs behövas, där mitt 
mål var att få 15 svar. Detta mål uppnåddes inte riktigt i och med att 14 Informanter besvarade 
enkäten innan sista svarsdatum, men med en svarsfrekvens på 93 procent av önskade antal svar, är 
bedömningen att resultatet för hög relevans.  
 

4.1.1 Bakgrundsinformation 
 
Bakgrundsinformation för informanterna redogörs för här för att skapa en bild av dessa och en 
förförståelse för dem och de svar de lämnat. Denna bakgrundsinformation består som nämnt ovan av 
ålder, vid vilken nämnd de arbetar samt hur länge de varit anställda i Hallstahammars kommun. 

Ålder 
Av informanterna var drygt hälften, åtta stycken, i åldern 36-50 år, medan åldersspannet 18-35 och 
51-70 båda fanns representerade, med två respektive fyra informanter vardera. 

Vid vilken nämnd arbetar du? 
Enkäten besvarades huvudsakligen av anställda inom överförmyndarnämnden eller 
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kommunstyrelsen, från vilka nio informanter medverkade. Även övriga fanns dock representerade, 
varav tre från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden, och 
två från bygg- och miljönämnden eller tekniska nämnden. 

Hur länge har du varit anställd i Hallstahammar kommun? 
Nästan samtliga, tolv stycken, angav att de varit anställda i Hallstahammars kommun under 0-10 år, 
men en ska dessutom ha varit anställd i 11-25 år och ytterligare en i 26 år eller längre. 

 
4.1.2 Allmänna IT- och arbetsrelaterade frågor 
 
Hur stor del av ditt dagliga arbete utgörs av IT-användning? 
Samtliga svarande angav en hög frekvens av IT-användning i sitt dagliga arbete, där svarsfrekvensen 
uteslutande angetts till medel till hög (3-5 på en femgradig skala). Tre stycken graderade en trea, 
huvuddelen, åtta stycken, till en fyra och tre stycken till en femma på skalan. 

Hur skulle du beskriva din IT-kompetens? 
IT-kompetensen beskrevs av de svarande som i största grad mycket stor, med ord som ”bra”, ”god”, 
”mycket bra”, ”mycket god” eller ”hög”. De som svarat med sämre ord, såsom ”OK”, ”begränsad” 
eller att ” ’själva tekniken’ inte är min grej” har dock ofta angett datorvana, en vilja att lära sig mer 
eller att kompetensen växer fortlöpande. Detta anser jag vara en indikation på att viljan och 
attityden till IT-baserat arbete är positiv. De skrivsvar som lämnades redogjorde för att ”På en skala 
mellan 1-5 så säger jag 3, fick min första tjänstedator 1994, dator i hemmet något år senare, så vanan 
finns och kompetensen växer för varje år”, att IT-kompetensen är ”Stor, även om "själva tekniken" 
inte är min grej. Men jag har mycket god datorvana” eller ”Begränsad men med en vilja att lära mig 
mer för varje dag.” Ytterligare en respondent anger att ”För att vara en digital invandrare på den 
övre halvan. Det tar lite tid att lösa problem men det mesta löser dig” och en sista respondent anser 
att dennes IT-kompetens är ”Tillräcklig bra för att klara av mitt arbete.” 

Hur ser du på dig själv och ditt förhållande till teknik? Ser du dig exempelvis som en digital person? 
Samtliga respondenter har svarat att de ser sig själva som digitala personer, där de minst 
instämmande svaren var ”ganska”, ”medel” och att ”Jag är nog mest en analog person som använder 
tekniken som hjälp”. Här kom dock också svar som, förutom flera ”ja”, använde mer positiva ordalag: 
”Absolut!”, ”Naturlig del av min vardag”, ”I allra högsta grad. Jag testar allt som är nytt och som kan 
förändra eller förbättra arbetet”, ”Nyfiken och har lätt för att lära mig, snappar upp ’saker och ting’ 
fort” samt ”Utöver enstaka post it-lappar hanterar jag alla mina arbetsuppgifter via dator. Upplever 
mig därför som en digitalt arbetande anställd.” Ytterligare en respondent svarar att denne ”Ser mig 
mer som en digital än analog person. Ser teknik som ett effektivt hjälpmedel för att frigöra tid till det 
som är viktigare”, en annan ”Ja, det mesta man gör idag görs digitalt” och en sista respondent svarar 
att ”Jag är trygg med de system jag kan och lär mig snabbt nya.” Detta sammantaget är ytterligare 
indikation på att medarbetarna på Hallstahammars kommun har en vilja och en positiv inställning till 
att arbeta digitalt, om än flera analoga inslag även existerar. 

Har du genomgått någon form av utbildning i de program/system du använder? 
Svaren bestod utav sju enbart jakande svar och ett nekande. En respondent har angett både ”Ja och 
nej” med förklaringen att ”Vissa system har jag gått utbildning i, andra inte”. Ytterligare två 
respondenter är inne på samma spår, där en svarar att ”De mesta har jag lärt mig genom självstudier, 
utbildning på cd och genom att lyssna på andra och försöka förstå” och en beskriver att denne 
innehar utbildning i några enstaka system men ”Det mesta av mina kunskaper har jag skaffat mig på 
egen hand”. Ytterligare en svarar ”Grundkurs i informatik på högskolan har gett en god allmängrund 
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(Word, excel och databaser). Kort, muntlig överlämning till de system jag arbetar i”, en annan svarar 
”Ja, kortare utbildningar” och en sista beskriver att denne ”Använder mest textredigerings-, 
bildbehandlings- och layoutprogram. Jag har gått olika kurser ibland annat Word, PhotoShop och 
InDesign av olika längd, och på olika nivå upp till högskolepoäng i digital bildbehandling.” 

Hur ställer du dig till att använda olika digitala hjälpmedel? 
Denna fråga har besvarats med ordval som ”positiv” (fyra svar) eller ”mycket positiv” (tre svar) och 
utöver detta även i positiva ordalag av samtliga svarande. I kommentarerna står ”Jag använder 
digitala hjälpmedel både privat och i arbetet utan att tveka, det är en självklarhet för mig.”, ”Man 
måste våga prova nya saker men även våga backa om det inte blir enligt förväntningarna”, ”Alltid 
intressant att försöka hitta nya vägar” och en informant har även svarat att det är ”En förutsättning 
för fortsatt överlevnad”. Vidare har andra svarat att ”det är bra och underlättar”, ”Så länge det är ett 
hjälpmedel tycker jag det är bra” och slutligen ”Positiv - när de fungerar. Viktigt med e-tjänster för att 
öka service till medborgare, men även viktigt att ha kvar manuella system för att kunna hjälpa 
digitala noobs.” Dessa svar tyder på att informanterna, och medarbetarna på Hallstahammars 
kommun, välkomnar en digitalisering, och den förenkling den medför i vardagen, men samtidigt vill 
man säkerställa verksamheten, och detta innebär att manuella eller analoga system inte kan 
”skrotas”, utan behöver finnas kvar för tillfällen då den digitala tekniken inte räcker till. 

Personliga reflektioner eller anmärkningar 
Denna del var inte obligatorisk, utan fungerade som tilläggsinformation om så önskades, vilket två 
informanter också valt att använda sig av. En har kommenterat att ”Pappershanteringen som är idag 
inom kommunsektorn är nästan sjuklig.. Allt ska skrivas ut så som man alltid har gjort...”. En annan 
informant har redogjort för att ”De olika digitala systemen och plattformarna måste ha en ansvarig 
jag som användare kan vända mig till. Stödfunktioner måste fungera. Rutiner för att ta emot 
förbättringsförslag måste finnas. Ansvar kräver befogenhet att hantera systemen.” Till sist har en 
respondent också svarat ”Är väldigt intresserad av nya digitala lösningar som underlättar mitt 
vardagliga arbete.” 
 

4.1.3 Arkivrelaterade frågor 
 
Hur mycket arkiverar du i din arbetsvardag? 
Endast en informant har sagt sig arkivera dagligen (5), en har svarat (2), medan huvuddelen antingen 
svarat medel (3), sex informanter, eller mycket sällan (1), sex informanter.  

Vilken kunskap har du om arkivering? 
Till skillnad från svaren angående IT-användning var dessa svar i stort sett negativa, med 
formuleringar som ”Grundläggande”, ”har inte gått utbildning”, ”Alltför dålig”, ”Dålig”, ”Rätt dålig 
tyvärr”, ”Bedömt låg”, ”Mycket liten”, ”Inte mycket”, ”Bristfällig kunskap” samt ”Ytterst begränsad. 
Gör som jag blir tillsagd.” Ytterligare en informant har svarat att denne ”är ganska ny på jobbet och 
har inte prioriterat att sätta mig in i det än” och en annan ”Har gått utbildning för längesedan i annan 
kommun men svarar en 2:a på en skala mellan 1-5, jag kan arkivera journaler och akter för patient 
och brukares räkning”. Andra har varit aningen mer positiva i formuleringar såsom ”medel” och att 
”Det finns arkiveringsplan som vi går efter”. 

Har du kunskap om vilka handlingar som ska sparas och arkiveras? 
Svaren på denna fråga var mer vaga eller osäkra, där tre svarat nej, och en ”Inte så bra”, medan 
andra svarat ”Relativt god kunskap”, ”Till stor del”, ”Tror det”, ”Något” eller ”I stora drag”. Vidare har 
utförligare svar angett: ”Det som rör mitt arbete har jag koll på annars frågar jag på nämndkansliet”, 
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och ”Delvis, men frågar gärna för att säkerställa”. Dessutom svarar en informant följande: ”Ja, men 
ser även att vi sparar en massa saker som inte behöver sparas på det sätt det görs idag pågrund av 
att det lagras digitalt på andra ställen.” Detta svar kan tyda på en problematik som finns i 
arkivverksamheten men också på bristande kunskaper om arkivlagar. Det senare är kanske det 
vanligaste för de påverkade av arkiveringsföreskrifter i offentlig sektor, men som inte har direkt 
kontakt med arkivet i sin arbetsvardag. Det kan nämligen tyckas irrelevant att lagra i arkivet när det 
lagras i andra medier, men skillnaden är att dessa inte är arkiv, ej heller e-arkiv, vilket gör att de 
endast kan användas som en form av mellanlagring. Däremot ska ett färdigimplementerat e-arkiv ha 
löst denna problematiken. Viktigt är kanske att tydliggöra dessa skillnader för medarbetarna inom 
offentlig sektor. Slutligen har en informant svarat ”Översiktligt, men eftersom jag inte har hanterat 
det än är denna kunskap inte befäst. Jag vet däremot inte var de ska sparas.” 

Hur sparar du handlingar? 
En respondent har ansett sig inte veta hur denna sparar eventuella handlingar. I övrigt har 
respondenterna haft något slags svar på frågan: ”Alla handlingar som kommer in skickas till nämnd-
kansliet som avgör om det ska arkiveras eller inte”, ”På kommunens nätverk och i vissa fall som 
utskrifter”, ”Digitalt”, ”Digitalt och dessvärre även i pappersform(under mild protest :) )”, ”Lämnar till 
nämndkansliet”, ”Digitalt och med kopia till registrator”, ”Digitalt i mappsystem på datorn” samt 
”Pappersform vid arkivering, annars sparar jag i datorn det som kan behöva arkiveras längre fram.” 
Vidare har andra respondenter svarat ”I pappersform i arkiv”, ”I mappar på datorn, pärmar”, ”Mest i 
nätverket” samt ”I pärmar och högar. :-/ Jag vet för lite om var det finns central arkiverings-
möjlighet.” I huvudsak är dessa svar indikationer på att den fastställda dokumenthanteringsplanen 
inte används, där instruktioner för olika handlingar och dess bestämda hantering inte efterlevs. 
Kanske saknas till och med kännedom om att en dokumenthanteringsplan finns och ska användas. En 
respondent har dock angett att denne ”Lägger ett exemplar i facket för arkivering vid kansliet samt 
skickar pliktexemplar”. 

Hur tycker du att det känns att övergå till digital dokumenthantering? 
Att övergå från analog till digital dokumenthantering ansåg informanterna vara uteslutande positivt. 
Några stycken har svarat med viss förtjusning, ”(Jätte/Väldigt/Mycket) Bra”, ”Det känns bra”, 
”Smidigt förhoppningsvis enklare” och ”Det blir nog bra”. Därtill har ett antal uttryckt stor 
förtjusning: ”Vore fantastiskt”, ”Positivt. Förstår att det kan vara svårt för vissa att lära om sina vanor 
men det mesta är smidigare med digital hantering” samt en sista som uttrycker det allra mest 
positivt: ”Änterligen”, ”Skönt att slippa pappershögar” samt ”ÄNTLIGEN! Borde ha skett för länge 
sen. Skulle dock behövs en ordentlig genomgång på vad som sparas, om vi behöver spara och varför 
vi sparar det”. Positivt för denna respondent kanske är att processen som nu pågår syftar till att 
kartlägga samtliga dokument och handlingar, analysera om dessa ska arkiveras och i så fall hur, och 
processen som sådan kommer att tydliggöra och förenkla, inte minst resultatet i form av ett e-arkiv. 

Personliga reflektioner och anmärkningar 
Tre respondenter har tagit möjligheten att kommentera ytterligare. En har kommenterat att 
”Direktiven och lösningarna för hur vi ska spara våra dokument digitalt är luddiga. Det är otroligt 
svårt att få fram klara, konkreta och förståeliga instruktioner om hur man ska göra.” En annan 
respondent skriver att ”Det skulle vara bra med en grundutbildning för alla tjänstemän om vad som 
ska arkiveras och inte, begrepp och termer samt lagar och regler.” Dessa kommentarer verifierar 
mina tankar om att det tycks behövas mer utbildning om vad som ingår som anställd tjänsteman av 
någon typ inom offentlig sektor. Det kan inte vara en självklarhet, då man anställs för att utföra ett 
specifikt arbete i en specifik yrkesroll, kanske tidigare jobbat inom privat sektor, och därför saknar 
kunskap om offentlig förvaltning över huvud taget. I ett svar står att ”Nu fungerar det dåligt och är 
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bökigt med arkiven”, och slutligen skriver en respondent som följer: ”Arkiveringen på min enhet är 
ett sorgebarn, då det finns handlingar kvar sedan långt (långt!) före min tid som tar mycket hyllplats, 
och inte verkar vara genomgångna. Jag vet inte var jag placera dem. De skapar dessutom en tröskel 
för att ta itu med detta.” 

 

4.1.4 Digitalisering 
 
Hur anser du att informationen hittills varit avseende digitalisering? 
Informationen om digitalisering har enligt informanterna varit medel (3) till ej tillfredsställande (1), 
där fyra svarat en trea, fem stycken en tvåa och fem stycken en etta. Jag saknar dock information om 
exakt vilken information som gått ut till medarbetarna inom kommunen, men av svaren att döma har 
informationen som gått ut varit i mindre laget. 

Vad är e-förvaltning för dig? 
E-förvaltning var för vissa respondenter ”okänt begrepp”, ”oklart, förstår inte ordet” eller helt enkelt 
”Vet ej” eller för två respondenter ”?”. Förutom dessa har dock respondenterna angett mer utförliga 
svar: ”Verksamhetsutveckling inom offentligförvaltning. ex e-tjänst dygnet runt”, ”När hela kedjan är 
digital. När transparens finns och servicen höjs för invånare och medarbetare”, och ”Att kunna 
bedriva hela kedjan digitalt. Att slippa pappersutskrifter i pärmar...”. Vidare har en respondent 
beskrivit det som ”Kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta de ständigt nya kraven. Handlar om 
att hela tiden anpassa sig till den tid vi lever i”. Andra har svarat ”Verksamhetsutveckling inom 
offentligförvaltning. ex e-tjänst dygnet runt”, ”där man arkiverar och handhar handlingar”, eller ”Att 
man enbart har datorn som arbetsverktyg och radikalt minskning av pappersprodukter”. Vidare har 
en respondent också svarat att: ”Jag tänker att det är ännu ett sätt att nå fram till kund/ 
medborgare/invånare. Att man kan genomföra sina ärenden till oss på Hallstahammars kommun 
vilket tid som helst på dygnet och vart man än befinner sig i världen.” Till sist svarade en respondent 
följande: ”Denna enkät är det första jag hör om möjligheten att enbart spara digitalt, och jag har inte 
hört vad begreppet e-förvaltning innebär, varken som idé eller rent konkret. Jag har ingen 
uppfattning om hur mycket e-förvaltningen ska spänna över - all verksamhet? Vissa delar? Ersätter 
det analog hantering helt eller skapas det här ett parallellsystem?”. Detta är en intressant 
kommentar, vilken tillsammans med de som saknade eller hade oklara svar på frågan, utgör bevis för 
att varken styrande organ såsom staten och Riksarkivet, eller kommunen själv har lyckats tydliggöra 
den förestående förändringen av verksamheten. Flera hade troligtvis upplevt e-förvaltning själva, 
som konsumenter, och visste därav vad det innebar, men däremot har det inte tydliggjorts om och i 
så fall hur detta kan komma att påverka deras eget dagliga arbete. 

Hur tror du att en digitalisering av förvaltningen kommer att påverka ditt arbete?  
Två respondenter sammanfattar sina svar med att ”ja”, förändringen kommer att påverka deras 
arbete. En ställer sig ”positivt” till digitaliseringen, medan ytterligare respondenter svarar ”Säkert 
underlätta”, ”Om och när allt kommer på plats – förenklar det mitt arbete” och ytterligare en att det 
kommer att ”Underlätta massor. Äntligen blir allt nära gripbart och sökbart utan att behöva stå 
timtals bläddrandes i en massa pärmar...”. Andra respondenter uttrycker sig vagare eller med 
skepsis: ”Svårt att säga då jag inte fått någon information, men jag ser inte att det skulle vara några 
problem.” I likhet med detta svar anser en respondent att det är ”Mestadels till det positiva. Kommer 
kunna vara mer flexibel genom att lagra filer istället för papper. Blir även kompatibel genom att 
kunna jobba på olika håll” och en annan respondent svarar att det är ”Svårt att svara på. Kommer 
helt klart ha en påverka. Det som kan nämnas är att det kommer påverka hur, när och vart vi jobbar. 
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Med hjälp av den nya tekniken kommer attityder att förändras. Jag tror exempelvis att normen 
kommer vara distansarbete inom 5 år.” Vidare tror en respondent att ”Det kommer att bli minder 
tryckt material, för övrigt kommer inte mycket att ändras”, medan en annan slår fast att det ska 
”Förhoppningsvis underlätta, på sikt åtminstone. Om det skapas ett parallellt system kommer det att 
bli betungande. Vi måste kunna känna oss trygga med att de digitala filerna är säkra och fortsatt 
åtkomliga.” En respondent anser att det blir ”Kanske en större arbetsbörda inledningsvis”, en annan 
”Mer effektivt!” och slutligen sammanfattar en respondent sitt svar med orden ”Förenkla, billigare, 
miljövänligare”. 

Hur användbart anser du att ett elektroniskt arkiv är jämfört med ett traditionellt, fysiskt arkiv?  
De flesta respondenterna svarade här i ordalag såsom ”lättare”, ”effektivt” och användbart”: 
”Mycket mer effektivt”, ”Mycket användbart”, ”Lättare att finna dokument”, ”Mer lättillgängligt”, 
”Mer tidseffektivt, enklare att söka, man kan befinna sig på olika platser när man arbetar ex. 
hemifrån”, ”Det blir lättare att använda ett elektroniskt arkiv i vardagen”, ”Lättare att söka 
information om det är så att man ’taggar’ dokumentera rätt”, ”Elektroniskt är lättare att hitta i om 
det är rätt inlagt”, ”Mer tidseffektivt, enklare att söka, man kan befinna sig på olika platser när man 
arbetar ex. hemifrån” och ”Mycket användbart! Det behövs mer yta i kommunens samtliga lokaler. 
Elektroniska arkiv kan säkert ge plats för detta.” I de mer fördjupande svaren anges att det ”Går inte 
att jämföra. Ett elektroniskt arkiv möjliggör att fler kan ta del av handlingar på ett helt annat sätt än 
tidigare. Det gör även allt sökbart!” samt att det blir ”Betydligt mer användbart och effektivt. 
Arkivering kan bli en naturlig del i större processer då detta kommer ske med automatik. Med ett 
elektroniskt arkiv kan en nomenklatur införas vilket gör att sökbarheten ökar markant. Dessutom 
kommer möjligheten att öka tillgängligheten av arkivet, det kan publiceras utåt.” En respondent har 
svarat ”Sökbarhet och utrymmessparande” men en annan har dock svarat: ”Vet inte. Det blir 
rimligtvis (förhoppningsvis) lättare att söka i ett digitalt arkiv, men svårare att "bläddra" och råka 
ramla på intressanta saker”. 

Personliga reflektioner eller anmärkningar 
En respondent har kommenterat att ”Informationen om digitaliseringen har funnits ute på 
intranätet, men utöver det har jag inte hittat/hört något mer om det.” Utöver detta har två 
respondenter också varit inne på en negativ biverkning, nämligen sårbarhet: ”Ökad sårbarhet” och 
”Spontant känns det mer sårbart, både för potentiella angrepp och som att vi riskerar att mycket 
kommer att gå förlorat eftersom vi inte har tillräcklig erfarenhet av hur elektronisk förvaring 
påverkas över tid. Och att det kommer att skapa ett kunskapsvakuum när vår civilisation går under”. 
Slutligen har en respondent uttryckt positivitet, om än överraskning: ”Det är på tiden med 
elektroniskt arkiv, visste inte att det var på gång.” 
 

4.2 Resultat mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård 
 
Nedan presenteras resultatet av Riksarkivets modell för mognadsbedömning, Resultatet av 
bedömningen har gett ett något spretigt intryck, men ett mönster kan dock skönjas. Min bedömning 
är därför att arkivverksamheten ligger på ett övergripande betyg på återkommande till definierat.  
 
 
4.2.1 Regelefterlevnad 

 
Relevant lagstiftning efterlevs i förhållande till organisationens kontext, men analyser av något slag 
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görs inte återkommande, sällan eller alls. Arbetet är generellt sett reaktivt och inte proaktivt. Det 
finns rutindokument som tydliggör dokumentationskrav och rutiner, men dessa är gamla och 
uppdateras inte förrän det verkligen krävs, här elva år senare. Planering och planer är därför inte 
särskilt uppdaterade, men arbetet med att uppdatera dessa pågår i dagsläget. Därmed faller betyget 
på en tvåa eller en trea på den femgradiga skalan, vilket innebär återkommande eller definierat. 
Detta då det finns regler, och de efterlevs i stora drag, även om det på detaljnivå saknas styrning och 
kunskap. 
 

4.2.2 Utvärdering 
 
Myndigheten utvärderar regelbundet men sällan sin arkivverksamhet och regelefterlevnad, och 
utvärdering av dokumenthanteringen och eventuella brister är sällsynt. Åtgärder kan sannolikt vidtas 
utan någon typ av samordning eller beslut ifrån ledningen, och åtgärderna är snarare av lokal, 
begränsad typ, där ett problem uppstår eller belyses, där löses detta också på plats. Övervakning och 
uppföljning tycks inte vara en prioriterad faktor. Betygen för de olika kriterierna varierar mellan ad 
hoc (1) och definierat (3), varför utvärderingen av arkivet får en tvåa, återkommande i övergripande 
betyg. Att bara genomföra mindre förändringar, till exempel att utvärdera en gång var femte eller 
åtminstone tionde år, skulle göra stor skillnad, och höja betyget avsevärt. I dagsläget är det mesta 
arkivrelaterade åtminstone 20 år gammalt och därmed kan betyget inte bli högre än återkommande, 
då det förvisso är definierat men högst inaktuellt.  
 

4.2.3 Ansvar 
 
Det finns kvalificerade registratorer, vilka också fungerar som arkivarier, och det finns även riktlinjer, 
rutiner och delegation av beslutsrätt. Om detta dock utvärderas och uppdateras regelbundet är 
oklart. Med hjälp av min enkät om digitala attityder hoppades jag belysa eventuell kunskap, grund-
läggande introduktion eller utbildning om dokumenthantering existerar. Det tycks dock inte finnas 
något aktivt stöd vad gäller detta från ledningshåll, och enkäten visade tyvärr att det saknades 
kunskap och ledning vad gäller ansvar och krav. I offentlig sektor krävs att tjänstemannen vet vad 
som krävs av denne, men det är upp till ledningen att se till att detta sker. Här har det alltså inte 
skett, och jag misstänker att detta också är fallet i flertalet kommuner. Fokus ligger snarare på att 
bedriva verksamheten vilken man har i uppdrag, och inte mycket fokus ligger på att arkivera korrekt, 
eller kanske alls. Här får Hallstahammars kommun en trea, definierat, i generellt betyg, då de 
grundläggande funktionerna och resurserna åtminstone finns aktivt på plats. 
 

4.2.4 Integrering 
 
I dagsläget pågår alltså arbetet med processbaserade dokumenthanteringsplaner, vilket dock gör att 
bedömningen blir i nedre kant av skalan, ad hoc eller återkommande, då verksamheten i dagsläget 
inte är processbeskriven, men på god väg att bli. På samma sätt saknas planer, rutiner och regler på 
detaljnivå, men torde skapas i samband med införandeprocessen av e-arkivet och arbetet med 
processtyrda dokumenthanteringsplaner. I dagsläget tycks en person bära ansvaret för översyn av 
dokumenthanteringen i hela verksamheten, men det saknas stöd på olika nivåer. Medarbetarna 
inom arkivverksamheten är dock kvalificerade och kunniga, men huruvida någon kompetens-
utveckling sker är oklart. Någon projektplan eller utvecklingsprojekt har jag inte kunnat skåda, utan 
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dokumenthanteringen måste sägas omfatta nästan uteslutande rutinuppgifter. Hallstahammars 
kommun fick på delfrågorna under ämnet integrering betygen ett, två, och tre, och även en fyra, med 
anledning av detta ges integrering definierat, två, i betyg. 
 

4.2.5 Informationssäkerhet 
 
Inget huvudsakligt system för dokumenthantering finns i dagsläget, utan detta planeras att köpas in 
under e-arkivprojektets gång, i form av någon typ av system från leverantör. Tills dess tycks 
systematik för dokumenthantering saknas eller är dåligt styrda och kan troligtvis vara olika bland 
olika avdelningar och medarbetare. Dessutom finns flera olika system för flera olika användnings-
områden. Sekretess behandlas enligt föreskrifter, och arkivbeståndet förvaras i ändamålsenliga 
lokaler enligt grundläggande direktiv. Däremot finns ingen katastrofplan och inget definierat särskilt 
bestånd. Elektroniska handlingar förvaras lokalt i systemen ute i verksamheten till dess att de ska 
gallras, och endast handlingar som ska bevaras för framtiden ankommer arkivet. Inom denna 
kategori landade betygen på flera olika nivåer, ett, två, tre, och fyra, varför jag väljer att ge en 
blandad bedömning i form av två, definierat till tre, återkommande. 
 

4.2.6 Systematik 
 
Vad som sker med handlingar sägs vara strukturerat, men tycks ske sporadiskt utefter individens 
tycke, och många tycks sakna kunskap om hur handlingar ska sparas, och till och med att de ska 
sparas över huvud taget. Det bör finnas rutiner och riktlinjer av något slag men har inte implemen-
terats, åtföljs inte eller undersöks och kontrolleras inte. Som nämnt ovan fungerar systemen som ett 
slags närarkiv eller mellanlagring av handlingar som någon gång ska gallras, och endast de som enligt 
dokumenthanteringsplanerna ska bevaras skickas till arkivet. Detta innebär att handlingar inte kan 
sägas framställas systematiskt, och förvaras snarast osystematiskt. Det existerar ingen övervakning 
eller granskning av dokumenthanteringen och därför kan den inte heller förbättras löpande. Som en 
del av arbete med e-arkivet skapas dock processtyrda dokumenthanteringsplaner med syftet att 
säkerställa ett enhetligt arbetssätt. Detta är dock under utveckling och långt ifrån implementerat. 
Arkivtjänster på entreprenad existerar inte varför dessa kriterier setts som irrelevanta och därmed 
inte räknats med i det samlade betyget, vilket blir återkommande (2), med anspråk på definierat (3). 
 

4.2.7 Bevarande 
 
Handlingar registreras, men det är oklart i vilken utsträckning detta sker. Det finns diarie-/ dossier-
planer, klassificeringsstruktur som omfattar hela verksamheten, men frågan är hur uppdaterade 
dessa är. Gallring sker troligtvis enbart i det fysiska arkivet, i och med att det idag endast finns ett 
fysiskt arkiv och ingen genomgående plan för elektronisk arkivering. Uppdatering sker med längre 
mellanrum, reaktivt istället för proaktivt. Det finns en fullständig arkivredovisning, om än denna inte 
uppdateras med alltför jämna mellanrum. Förbättring och fullständig övervakning av denna kan 
därför inte sägas ske. Överföring till arkivmyndighet sker enligt plan, dock inte utan någon tydlig 
regelbundenhet. Betygen inom denna kategori återfinns i betygsskalan två till och med fem, det sista 
vilket måste anses höja betyget något och min bedömning blir därför definierat (3) till omhänder-
taget (4). 
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4.2.8 Gallring 
 
Gallring sker av samtliga inventarier i (det fysiska) arkivet, vanligtvis på årsbasis, i enlighet med beslut 
och planer. Denna tycks ske korrekt och i enlighet med föreskrifter. Gallringsbeslut saknas dock och 
gallringen dokumenteras inte. Betygen inom denna kategori är både ad hoc (1) och omhändertaget 
(4) varför det samlade betyget blir återkommande (2), då det trots allt saknas flera delar som anses 
viktiga i Riksarkivets bedömning.   
 

4.2.9 Tillgänglighet 
 
Allmänna handlingar lämnas ut på begäran, hur lång tid det tar från begäran till utlämning har jag 
dock ingen uppfattning om. Bedömningen är dock att det inte är så pass tillrättalagt att det är med 
enkelhet handlingar begärs ut. Centralarkivet är beläget i kommunhuset, och vill någon förvaltning ha 
tillgång till handlingar, måste de bege sig dit. De ska dock tillåtas tillgång om än inte obegränsad, 
vilket bland annat innebär att de inte får gå in till sekretessbelagda handlingar utan tillstånd. Nycklar 
förvaras hos arkivansvariga, det vill säga registratorerna. Arkiven är tillgängliga för studier och 
forskning om så skulle önskas, och särskilda handlingar bevaras utan att gallras enbart för forskning 
som kulturhistoriskt minne. Betygen inom denna kategori håller sig till återkommande och definierat, 
vilket också blir slutbetyget. 

 
4.2.10 Sammanfattning 

Det slutliga betyget för arkivverksamhetens mognadsgrad blir alltså återkommande till definierat. De 
viktigaste aspekterna av arkivverksamheten tillgodoses och det är frågan hur mycket mer som 
egentligen kan förväntas av en kommun i denna storlek. Jag anser att uppdatering som genomförs nu 
och mer regelbundenhet och utbildning är att eftersträva och inte särskilt utmanande. Detta skulle 
också höja betyget och säkerställa arkivet långsiktigt. 
 

4.3 Resultat SWOT-analys 
 
Nedan presenteras resultatet av min SWOT-analys, i form av en uppställning av de definierade 
styrkor, svagheter, möjligheter och risker som finns i Hallstahammars införandeprocess av e-arkivet, 
både kortsiktigt och långsiktigt. SWOT-analysen grundar sig alltså på de fakta som framkommit 
tidigare under studieprocessen, nämligen enkätsvaren och resultatet från Riksarkivets mognads-
bedömning av arkivbildning och arkivvård. Till detta har även den allmänna uppfattning och de 
observationer jag gjort under studiens gång även de legat till grund för denna SWOT-analys.  
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Styrkor 
 
Kortsiktigt 

• Positiv attityd och inställning 
 

Långsiktigt 
• Minskade kostnader 
• Tar arkivansvar 
• Intern effektivisering 
• Frigjord administrativ tid 
• Effektivare informationsflöde 
• Möter krav om öppenhet 
• Enklare arkivvård, gallring 
• Indirekta kostnadsbesparingar 
• Miljö  
• Positiv attityd och inställning, vilja 

 
Svagheter 
 
Kortsiktigt 

• Enligt PENG-analyser tar det minst fyra år för nya rutiner att sätta sig 
• Ju längre tid innan införande av e-arkiv påbörjas, desto fler systems informationsmängder 

kommer att hanteras enligt den nuvarande modellen vilket påverkar såväl kostnader som 
nyttor för det kommande e-arkivet 

• Hög kostnad initialt 
• Otydlig målbild 

 
Långsiktigt 

• Långsiktighet saknas idag 
• Reaktivt arbetssätt 
• Dubbellagring under en tid 
• Bristande kunskap 

 
Möjligheter 
 
Kortsiktigt 

• Skapar engagemang och motivation 
 

Långsiktigt 
• E-arkiv är en central del av e-förvaltning och säkerställer långsiktig informationsförsörjning 
• Enklare åtkomlig, även för invånare 
• Risk för informationsförluster minskar 
• Låga lokalkostnader 
• Ökad tillförlitlighet 
• Bättre internkontroll 
• Sammanhållen process 
• Kontinuitet 
• Digital infrastruktur 
• Standardisering 
• Digitala medarbetare 
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Hot 
 
Kortsiktigt 

• Ett för långsamt införande kan medföra högre kostnader för att hantera både analog och 
elektronisk arkivering 

• Kompetens och utbildning krävs 
 
Långsiktigt 

• Kunskapsurlakning 
 

4.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har enkätundersökningen visat på att de digitala attityderna i Hallstahammars 
kommun är övergripande positiva, om än kunskapen saknas. Istället för kunskap finns dock en vilja 
och en positiv inställning. Bedömningen genom Riksarkivets bedömningsmall visar att arkivverksam-
heten är tillrättalagd, om än inte välutvecklad. SWOT-analysen visar att det finns stora hot och 
utmaningar, men att möjligheterna och styrkorna är så pass många till antalet att det med rätt ansats 
bör gå att undvika större problem. Sammantaget visar studien alltså på stora möjligheter för 
kommunen, såtillvida att dess styrkor tillvaratas och att svagheterna hanteras på bästa sätt. I 
följande kapitel redogörs för vidare implikationer och transfererbarhet.  
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5. Analys 
 
Hallstahammars kommun har alltså nyligen startat ett införandeprojekt vilket i slutändan ska 
utmynna i ett e-arkiv. Dock är processen fortfarande i startgroparna, vilket innebär att målet om ett 
e-arkiv med största sannolikhet kommer att ta flertalet år innan det finns på plats, på grund av 
projektets komplexitet men också på grund av kommunens storlek, och de begränsade resurser som 
finns tillgängliga.  Hallstahammar måste som nämnt tidigare räknas som en mindre kommun, vilken 
därmed står inför större utmaningar vad gäller införandet av ett e-arkiv, än större kommuner med 
större resurser. Redan i inledningen av min studie, har det varit tydligt att e-arkivet införs för att det 
krävs, och därför har budget och liknande direktiv inte ansetts nödvändiga. De få resurser som finns 
tillgängliga på grund av kommunens storlek innebär att det kommer bli en långsam och troligtvis 
längre process än i andra, större kommuner, samt de kommuner som samverkar inom e-arkiv. I min 
studie har jag sett ett mönster som visar att anställda inom kommunen saknar kännedom om 
offentlig förvaltning, och vilka krav som ställs på varje enskild medarbetare i jämförelse med att 
utföra arbetet inom privat sektor. Det saknas som följd av detta kunskap om handlingar, allmänna 
handlingar och hur dessa ska sparas enligt lagstiftningen. Detta måste sägas utgöra en betydande risk 
för dokumenthanteringen och arkivverksamheten i stort, och därför också i förlängningen för 
kommunen och dess verksamhet. Det är min övertygelse att detta är en följd av bristfällig intro-
duktion vid nyanställning, information om förväntningar och plikter vid arbete inom offentlig sektor, 
samt avsaknad av kontroll och uppföljning av hanteringen av ledningen. Till följd av detta påverkas 
också införandeprocessen av e-arkiv. Redan i första steget, vilket varit att utforma nya, processtyrda, 
dokumenthanteringsplaner, tar det ofta stopp. Arkivverksamheten ses som något perifert och 
dokumenthanteringsplaner abstrakta, inget av det något som de tycks anse beröras av i sitt dagliga 
arbete.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en checklista med viktiga saker att tänka på 
vid införande av e-arkiv. Dessa består av fyra steg, och är relevanta för Hallstahammars process, i 
vilken målet är att implementera ett e-arkiv, om än de ännu inte hunnit särskilt långt. (SKL, 2013) 
Checklistan vill jag kortfattat redogöra för här, tillsammans med analysen av Hallstahammar, i 
relation till denna plan. I första steget, inför beslut om projekt, ska bland annat göras en behovs-
analys. Att analysera intressent, effekt och nytta blir dock snarast oväsentligt då Hallstahammar inte 
själva ska ta beslut om det ska startas ett e-arkiv, utan har fått direktiv och att de ska göra detta. En 
målbild eller vision är fortfarande relevant, men tycks dock inte ha genomförts annat än att visionen 
är att implementera ett e-arkiv inom x antal år. Nulägesanalys tycks inte heller ha genomförts, men 
den SWOT-analys jag ämnar utföra skall vara tillgänglig för kommunen att ta del av. Finansieringsplan 
är inte heller tydligt. Arkivansvariga har fått det övergripande ansvaret att genomföra projektet, där 
de ger direktiv för hur det ska fortlöpa och genomföras samt kommunicerar ut detta enligt egna 
strategier. I andra steget, också det inför projektstart, ska en detaljerad nulägesanalys ska genom-
föras, innehållande bland annat strategier och riktlinjer, informationshanteringskrav, tekniska krav 
samt systemkartläggning. Vidare skall en projektplan med budget utformas, projektorganisation 
bestämmas, prioriteringar och avgränsningar specificeras, det ska göras val av pilot, informations-
värdering, finansieringsmodell, arkivredovisningsmodell samt riskanalys. I stort tycks inte projektet i 
kommunen ha någon tydlig plan, utan sker agilt och iterativt, då de kanske inte har möjlighet att 
planera i detalj. Projektet har redan inletts utan att dessa punkter fått större uppmärksamhet. Som 
nämnt ovan, kommer de att få ta del av min SWOT-analys, vilken kan räknas som både nulägesanalys 
och riskanalys. Det måste poängteras att en liten kommun kanske helt enkelt inte har den tid och de 
resurser som krävs för att genomföra projektet grundligt, och samtidigt kunna bli klara inom en 
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överskådlig framtid. Redan idag beräknas projektets slutförande inte vara förestående förrän om ett 
ospecificerat antal år bort.  

I steg tre, under projektets gång, ska skapas informationsmodeller och metadataspecifikationer, 
uppdaterade dokumenthanteringsplaner, bevarandestrategier, säkerhetsklassificering, uppdaterade 
riktlinjer kring informationssäkerhet och IT-säkerhet, verksamhetsarkitektur, test samt förvaltnings-
förberedelser. Det som står på agendan Hallstahammar i nuläget är att utforma nya processtyrda 
dokumenthanteringsplaner för samtliga nämnder, och parallellt pågår förberedelser för upphandling 
av ett ärendehanteringssystem. Steg fyra genomförs inför projektavslut, med anslutningsplan, 
förvaltningsplan, -organisation, och -budget, tillsammans med dokumentation, utbildning samt 
effektvärdering. Dessa punkter är dock ingenting som prioriteras i Hallstahammar idag. 

Sammanfattningsvis står alltså mindre kommuner såsom Hallstahammar rent generellt inför svårare 
hinder än större kommuner vid nya implementeringar. Specifikt är också införandet av ett e-arkiv 
mer komplicerat än för de stora kommunerna. Trots det finns det mycket positivt att jobba med, och 
ett mer strukturerat och planerat arbetssätt i införandeprocessen skulle kunna göra stor skillnad, och 
göra att man kommer riktigt långt. 
 
 

5.1 Resultattolkning enkätsvar 
 
Genom att be respondenterna svara på bakgrundsfrågor såsom ålder, anställningens längd och vid 
vilken nämnd de arbetar kan också en tolkning av resultatet göras. Vilka implikationer kan göras 
relaterat till ålder, anställningens plats eller dess längd? Vad gäller anställningens längd hade de 
flesta arbetat inom kommunen i tio år eller mindre, varför det är svårt att dra någon empirisk slutsats 
av detta. Dock återstår ålder och arbetsplats, för vilka eventuella implikationer redogörs nedan. 

Hur stor del av ditt dagliga arbete utgörs av IT-användning? 
För denna fråga finns inga tydliga skillnader mellan några av kategorierna, då samtliga har svarat 
inom spannet 3-5, oavsett ålder eller anställning.  

Hur skulle du beskriva din IT-kompetens? 
I åldersgruppen 18-35 svarades begränsad om än positiv, bland de i åldern 36-50 ansåg man sin IT-
kompetens vara allra minst tillräcklig, men även god och mycket god. Inom åldersspannet 51-70 sade 
man sig vara sämre på teknik generellt men trots detta vara datoranvändare. Vad gäller de olika 
arbetsplatserna, nämnderna, har svaren varit likartade utan stora skillnader dem emellan, från 
begränsad till mycket hög.  

Hur ser du på dig själv och ditt förhållande till teknik? Ser du dig exempelvis som en digital person? 
I åldersspannen 18-35 och 36-50 har samtliga respondenter angett att de ser sig själva som digitala 
personer. I åldersgruppen 51-70 fanns avvikelserna, där en respondent svarat ja, en har svarat 
medel, och en att denne är en analog person. Dessa personer vilka gett mer negativa svar återfinns 
inom överförmyndarnämnden eller kommunstyrelsen. 

Har du genomgått någon form av utbildning i de program/system du använder? 
Inom samtliga åldersgrupper har både jakande och nekande svar angetts. På barn- och utbildnings-
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden har samtliga svarat ja, medan övriga 
nämnder svarat både ja och nej. 
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Hur ställer du dig till att använda olika digitala hjälpmedel? 
Inom denna kategori har samtliga respondenter uteslutande angett att de ställer sig positiva. 

Hur mycket arkiverar du i din arbetsvardag? 
Här var det svårt att se tydliga implikationer, då svaren är ytterst spridda. 

Vilken kunskap har du om arkivering? 
För samtliga respondenter tycks kunskaperna om arkivering vara mer eller mindre dåliga. Det ser 
likadant ut för alla åldrar, arbetsplatser och anställningslängder.  

Har du kunskap om vilka handlingar som ska sparas och arkiveras? 
Även här var svaren likartade, med osäkerhet och skepsis, och det såg likadant ut inom samtliga 
kategorier. 

Hur sparar du handlingar? 
Inom åldersspannet 18-35 har angetts att handlingar skickas till nämndkansliet som avgör om det ska 
arkiveras eller inte, alternativt att det sparas digitalt. Bland respondenterna i åldrarna 36-50 har man 
svarat vet ej, digitalt, pappersform, nämndkansliet, kopia till registrator, i pärmar och högar. Det vill 
säga alla sätt som finns. I åldrarna 51-70 finns antydan till mer säkerhet vad gäller denna fråga, då 
man sparar i nätverk, utskrifter, pappersform vid arkivering, annars sparar jag i datorn, samt skickar 
pliktexemplar. Kanske har man samlat på sig mer kunskap genom åren vid längre tjänstgöring. 

På barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden tycks pappersform 
eller på sin egen dator vara det enda arkiveringssättet. På Bygg- och miljönämnden och Tekniska 
nämnden tycks dock ingenting sparas i analog pappersform, och ej heller arkiveras, utan samtliga 
handlingar finns digitalt, i nätverket. Inom Överförmyndarnämnden och Kommunstyrelsen finns mer 
fokus på arkivering, men man lagrar även digitalt. En respondent säger sig dock inte veta, och av det 
måste dras slutsatsen att ingen arkivering sker. 

Hur tycker du att det känns att övergå till digital dokumenthantering? 
Återigen har samtliga respondenter uteslutande uttryckt positivitet. 
 
Hur anser du att informationen hittills varit avseende digitalisering? 
Samtliga svar ligger mellan 1 och 3. 

Vad är e-förvaltning för dig? 
Ordet e-förvaltning var okänt för flera respondenter, inom samtliga åldersgrupper. I övrigt hade 
respondenter i samtliga åldersgrupper svar på vad e-förvaltning är. På varken Barn- och utbildnings-
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden eller Bygg- och miljönämnden och 
Tekniska nämnden finns kännedom om e-förvaltning, utan det är istället på Överförmyndarnämnden 
och Kommunstyrelsen det finns kunskap om e-förvaltning, där majoriteten har någon slags förklaring 
till detta. 

Hur tror du att en digitalisering av förvaltningen kommer att påverka ditt arbete?  
18-35-åriga respondenter anser det positivt, 36-50 tror också på positiv effekt, om än även med 
negativa sidoeffekter. I åldern 51-70 finns skepsis om det över huvud taget kommer att komma på 
plats, och om det då egentligen blir så mycket som faktiskt kommer att förändras. Barn- och 
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden anser det övervägande positivt, 
men med vissa viktiga risker, medan eller Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden ser 
digitalisering som uteslutande positivt. Bland respondenterna från Överförmyndarnämnden och 
Kommunstyrelsen är svaren blandade, om än till stor del positiva. 
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Hur användbart anser du att ett elektroniskt arkiv är jämfört med ett traditionellt, fysiskt arkiv?  
På denna fråga har samtliga respondenter angett nästan helt uteslutande positiva svar.   
 

5.1.2 Implikationer 
 
Med hjälp av resultattolkningen vill jag se om det går att skönja några implikationer i materialet. 
Genomgående för enkätsvaren har inställningen till digitalisering varit överväldigande positiv. Jag 
tror att förväntningarna på användarna ofta är att de ska motsätta sig förändringar, inte minst ny 
teknik, och att samtliga förändringsprocesser också utgår ifrån att användarna inte vill vara med om 
förändringen. Detsamma gäller förväntningarna från Hallstahammars kommun, och, tyvärr måste jag 
erkänna, också mina egna. Detta gör också att jag anser att den motsättning som användare ofta 
uppvisar vid införande av ny teknik alltså genomgående misstolkas, och ska inte ses som motvilja, 
utan istället som skepsis och oro att tekniken inte ska fungera fullt ut, att implementeringsprocessen 
befaras ta lång tid och resurser ifrån de huvudsakliga arbetsuppgifterna, eller att användarna helt 
enkelt inte fått den information och kunskap de behöver för att förstå vad som pågår. Detta tycks 
också bevisas av de enkätsvar som i förbindelse med information om digitaliseringen så långt 
uttrycker att de fått måttlig eller ingen information alls. Att kontinuerligt informera är alltså 
uppenbart viktigare än man verkar tro. Ofta informerar nog ledningen enbart huvudsakliga delar av 
processer, så som att beslut är tagna, vad detta innebär och viktiga datum, istället för att tillåta 
användarna ha fullständig insyn i processen, och delar såsom vilka beslut som ska diskuteras och dess 
innehåll och påverkan på organisationen och arbetet. Detta finns också bevisbörda för i enkätsvaren, 
i och med att flera uttryckt förvåning över att digitalt ärendehanteringssystem och e-arkiv är på gång, 
och inte trott att det alls skulle hända eller ens var uppe för diskussion, och ännu mindre över att det 
faktiskt beslutats och att processen är påbörjad. De flesta inser nog dock att processen kommer att 
bli lång. Detta med avsaknad av information har fått mig att fundera över kommuners organisation 
och ledning. I privata företag finns en tydlig hierarki, och chefer får information uppifrån ledningen 
med uppgift att sprida detta till de medarbetare som arbetar under chefen i fråga. En likartad 
hierarki finns naturligtvis även inom kommuner, men i och med avsaknad av en regelrätt VD, som 
kan delegera tydligt och friskt, uppfattas kanske inte ansvaret för att informera sin enhet, så till vida 
att cheferna faktiskt själva mottar information regelbundet, vilket jag här är osäker på. Detta är en 
viktig aspekt att fundera vidare på: kommunikationens ledning inom kommuner och andra 
myndigheter. Jag hoppas att det kommer att bli en viktig fråga framöver. 

Samtliga respondenter tycks, förutom en positiv inställning till digitalisering, redan arbeta med 
datorn som främsta redskap, utan några negativa bieffekter. De flesta känner sig också trygga med IT 
och teknik överlag. Detta är också ett positivt resultat, vilket ofta inte väntas. En av de viktigaste 
implikationerna av enkätsvaren anser jag vara avsaknad av utbildning, både inom systemen som 
används och inom arkivering. Vad gäller arkivering överensstämmer detta med uppfattningen jag 
skapat mig genom observation på kommunen, att kunskap saknas gällande vad det innebär att vara 
en kommunal tjänsteman. För de flesta tycks det vara att utföra arbetsuppgifter som man utbildats 
för, som också ser likartade ut oavsett arbetsplats, inom offentlig eller privat sektor. Att man har 
speciella krav på sig när man arbetar inom offentlig sektor, och att nästan allt man producerar är 
offentliga handlingar är ett viktigt tillkortakommande. Som ett experiment frågade jag även en 
kommunalt anställd anhörig, dock i annan kommun, vad denne fått för utbildning om kommunal 
verksamhet vid tillträde till sin tjänst, och svaret var ett erbjudande, till vilket denne tackat nej. 
Därefter gjorde jag efterforskningar på nätet, men utan att hitta något lättillgängligt dokument eller 
handling som förklarade vad det innebär att arbeta kommunalt och vad som är viktigt att veta i 
förbindelse med offentliga handlingar. I min studie på Hallstahammars kommun har jag å ena sidan 
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inte haft tillgång eller anledning till att gå igenom dokumentation och manualer för att se vad som 
finns och inte, men å andra sidan anser jag att kunskapsbristen är så pass tydlig att jag kan räkna det 
som en tydlig implikation. Dessutom anser jag att det finns fog för att denna typ av information och 
introduktion borde vara ett krav vid nyanställning, och att detta följs upp och kvalitetssäkras av 
utvalda ansvariga. Utbildning vid nyanställning är essentiellt, och diskuteras även inom knowledge 
management, i form av kunskapsöverföring, på arbetsplatsen. 

Vad gäller de olika nämnderna, arbetar man i Överförmyndarnämnden och Kommunstyrelsen nära 
registratorer och arkivansvariga, vilka arbetar på Kommunstyrelsen. Det förefaller därför naturligt att 
dessa nämnders medarbetare har en åtminstone bättre uppfattning om arkivering än de på övriga 
nämnder, vilka befinner sig både på samma plats som på andra platser, men som oavsett av detta är 
mer perifera från Kommunstyrelsen sett, och därmed inte heller får kunskap slumpmässigt eller alls, 
avseende arkivering. 

Vad som kanske är än mer intressant än skillnader de olika nämnderna, är ålder, de generations-
bundna svaren. Till stor del anser jag att skillnader de olika åldersgrupperna emellan var mindre än 
förväntat, och kanske också jämfört med vad som ofta framgår i litteraturen. Jag vill dock lyfta fram 
några intressanta aspekter. Hur man ställer sig till sin IT-kompetens var sällan översvallande positiv. 
Detta förväntas kanske av de äldre generationerna som fått lära sig om IT senare i livet, men inte 
heller den yngre generationen ville beskriva sig själva som IT-proffs. Att i princip växa upp med IT och 
annan teknik anses nog ge ett stort försprång, men själva tycktes de tvivla på sina egna kunskaper. 
De respondenter som tillhör de äldre generationerna har dock ofta beskrivit sig själva som analoga 
personer. Som tidigare nämnt var svaren för hur man sparar handlingar mer säkra i högre åldrar, och 
kanske har man samlat på sig mer kunskap genom åren vid längre tjänstgöring. För den yngre 
generationen var nämligen svaren osäkra och tydde på att man hellre lät andra besluta åt dem, vad 
som ska sparas eller ej. Till slut ansåg den yngre generationen digitalisering vara uteslutande positivt, 
medan mer skepsis uttrycktes i de högre åldrarna, något som jag kan tänka mig beror på att dessa 
varit med om förändringar tidigare, och kunnat konstatera att det blir mycket krångel och inte alltid 
särskilt bra sett till långsiktighet. Kanske har även de yngre respondenterna större tilltro till tekniken, 
eftersom den mer eller mindre alltid varit en självklar del av deras liv, precis som Cöster och 
Westelius (2016) skriver att digitaliseringen blivit idag. 
 
 

5.2 Mognadsbedömning av arkivbildning och arkivvård 
 
Slutsatsen som kan dras av mognadsbedömningen är att myndigheten Hallstahammars kommun har 
en väl implementerad fysisk arkivverksamhet. Vad gäller uppdatering, samtiden och framtiden före-
ligger det däremot brister, kanske framför allt vad gäller digitalisering. Här har man inte hunnit med 
samhällets utveckling, och det nystartade projektet med utveckling av ett e-arkiv påbörjades nyligen 
efter att flertalet kommuner runt om i landet redan implementerat e-arkiv. Det är snarast en 
tvingande anledning som ligger bakom beslutet att nu genomföra detta. Detta tyder på ett genom-
gående reaktivt arbetssätt, men med avsaknad av proaktivitet. Arkivverksamhetens medarbetare 
besitter kunskaper om arkivvård och dokumenthantering, dock inte gemene man, det vill säga, de 
flesta medarbetarna, vilket också det drar ner betyget ytterligare. Detta reflekteras också i enkät-
svaren, där flertalet respondenter har angett att de har dålig eller helt saknar kunskap om arkivering 
och hur handlingar ska bevaras. 
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5.2.1 Implikationer 
 
De generella slutsatser som kan dras av resultatet av mognadsbedömningen är att samtliga principer 
(regelefterlevnad, utvärdering, ansvar, integrering, informationssäkerhet, systematik, bevarande, 
gallring och tillgänglighet) har visat sig vara återkommande tillgodosedda. Inom vissa områden har 
bedömningen varit ännu lite högre, det vill säga definierat. Jag vill påstå att detta är ett resultat som 
troligtvis är generellt för många kommuner av samma storlek, det vill säga att resurserna räcker till 
att genomföra de allra viktigaste delarna, men att det sedan inte finns varken resurser eller intresse 
att vidareutveckla i någon större mån. Riksarkivet har å ena sidan inte ställt tvingande krav på detalj-
nivå för hur arkivverksamheten se ut, men rekommendationerna om att införa e-arkiv underbyggs 
dock av aspekter vilka gör att arkivverksamheten förbättras på flera nivåer under införande-
processen. Att implementera ett e-arkiv utgör därmed en process vilken uppdaterar arkivverksam-
heten på ett sätt som kommunerna med stor sannolikhet inte skulle ha sett över annars. Därför anser 
jag att det att införa e-arkiv är ett stort och viktigt steg för arkivverksamheten, även i små kommuner 
med begränsade resurser, då det bidrar med enhetliga arbetssätt, samstämda system, tillgänglighet 
och hållbarhet. I förlängningen är detta också till nytta för allmänheten, dess medborgare. Mest 
eftersatt anser jag att informationssäkerhet är, att åtminstone en krisplan av något slag borde finnas. 

 

5.3 Kotters åttastegsprocess för förändringsledning 
 
Även om jag redan har konstaterat att någon uttalad process eller projektplan inte existerar i 
Hallstahammars införandeprocess av e-arkiv, vill jag ändå jämföra med hur förändringsledning är 
tänkt att fungera. Detta för att få en förståelse för vad som saknas, och vad man skulle ha att vinna 
genom att följa denna väg. Detta görs med hjälp av Kotters (2006) tidigare nämnda modell i åtta steg. 

I Kotters (2006) första steg ska ledningen kunna identifiera behovet för förändring, och ta beslut om 
att detta måste genomföras. Hallstahammars kommun styrs av kommunstyrelsen, och i och med att 
förändringen beslutats, måste en majoritet stått bakom beslutet. I steg två ska en grupp skapas 
vilken ska leda förändringen. I mitt arbete har jag inte stött på fler än en person vilken jobbat med 
aktivt ansvar för detta. Detta till trots kommer direktiven stegvis från kommunstyrelsen, vilka får 
anses engagerade i och med att det är här besluten tas. Självklart är kommunens storlek en anled-
ning till att inte mer aktivt engagemang finns, men en förändring av detta slag inom privat sektor 
skulle dock se helt annorlunda ut. Att kunna frigöra medarbetare från sina ordinarie arbetsuppgifter 
och istället låta dem arbeta uteslutande med förändringsprocessen är dock kanske snarare undantag 
än regel, för i regel finns inte resurserna och kanske inte heller tiden. För att det ska fungera på detta 
sätt krävs ett mycket stort och framgångsrikt företag. På de mindre företag kan det troligtvis likna 
arbetet i en kommun av Hallstahammars storlek. I tredje steget skapas en vision, vilket innebär att en 
tydlig och kommunicerbar bild av ledningens framtidsvision ska förmedlas. Detta måste dock sägas 
saknas, och det vittnar också enkätsvaren om. Där framgår nämligen att man fått liten eller ingen 
information om vad som ska hända eller varför. Detta måste dock sägas inte vara ett allt för svårt 
steg, även utan resurser. Information till anställda är inte särskilt resurskrävande, men ger istället 
mycket positiv effekt. Här lämnas alltså mycket att önska.   

I fjärde steget ska sedan en vision skapas vilken sedan ska förmedlas ut i organisationen. Här bör 
läggas vikt på att kommunicera vision och mål och skapa engagemang. Detta är ett steg som inte kan 
ses i Hallstahammars införandeprocess, utan planeringen och arbetet sker främst i kulisserna, medan 
övriga medarbetare är ovetandes om detta. Steg fem ska frigöra resurser och att frivilliga ska få 
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möjlighet att delta och hjälpa till, men eftersom få vet att processen pågår är det också svårt att 
anmäla sig som frivillig. Snabba vinster ska skapas som delmål i sjätte steget, men några sådana är 
inte planerade i processen idag. Belöningar är kanske inte helt applicerbart på kommunala 
verksamheter, oavsett storlek.  

Att befästa förbättringar förändringen skapat är det åttonde steget, i vilket det också ska skapas en 
grund för många fler förbättringar genom att de nya processerna följs. Detta steg är fortfarande långt 
bort för Hallstahammar, men kommer ett vara ett väldigt viktigt steg i processen. Det är ofta lätt att 
gå tillbaka till det gamla, speciellt om det nya inte anses tillräckligt bra. Däremot bör implikationerna 
om de positiva attityderna och den starka viljan i Hallstahammar vara det som behövs för att trots 
det befästa förändringen och fortsätta kämpa. I det åttonde och sista steget ska det nya, föränd-
ringen, slutligen bli det nya normaltillståndet, och följs övriga sju steg i Kotters process tror jag att 
det åttonde steget även det blir lyckat. 

 
5.4 Sammanställning av studiens frågeställning och dess svar 
 
För att återgå till studiens frågeställningar presenteras de här tillsammans med studiens resultat.  

Vilka utmaningar föreligger i införandeprocessen av ett e-arkiv och dess kommunikation? 
De huvudsakliga utmaningarna i införandeprocessen har i denna studie konstaterats vara 
medarbetarnas kunskaper, ledningens kommunikation (eller brist därav) samt brist på tydliga 
strategier och förändringsledning. 

Hur kan dessa minimeras? 
Att kartlägga utmaningar, både historiska och framtida, skapar möjlighet att också utarbeta 
strategier för att hantera dessa. Att vara förberedd på de problem som kan uppstå kan underlätta 
mycket, men också att kartlägga verksamheten, dess mognad och dess medarbetare, bland annat 
deras attityder till olika fenomen. Genom att känna sig själv och sin kapacitet är det lättare att ta 
korrekta beslut vid kritiska situationer. 

Hur ser de digitala attityderna ut bland kommunala medarbetare? 
Tvärtemot vanliga föreställningar är medarbetarna mycket positivt inställda till digitalisering och kan 
se att en digital verksamhet kan underlätta deras arbete mycket. 

Hur kan arkivverksamhetens status påverka digitalisering och offentlig förvaltning? 
Att inte ha en välutvecklad och genomtänkt arkivverksamhet skapar förstås problem när verksam-
heten ska digitaliseras in i ett system. Övergången är oavsett mognad en krävande process, men 
försvåras ytterligare om inte viktiga delar finns på plats till att börja med. Att skapa uppdaterade 
dokumenthanteringsplaner och gallringsplaner är därför ett viktigt steg på vägen. En papperslös 
arbetsplats är dock troligtvis mycket längre bort än ett e-arkiv. 

 
5.5 Rekommendationer 
 
Nedan presenteras en översikt över de huvudsakliga rekommendationer jag efter studiens slut-
förande lämnat till Hallstahammars kommun. 
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• Mer kunskap och information 
Medarbetarna behöver mer kunskap och information om arkivering, allmänna handlingar, 
offentlig förvaltning och vilka krav detta ställer på dem i deras arbete. Min rekommendation 
är en introduktion vid nyanställning samt fortlöpande utbildning. 
 

• Krav och kvalitetssäkring 
Introduktion, utbildning och information bör vara ett krav vid nyanställning. Det bör 
dessutom följas upp och kvalitetssäkras av för ändamålet speciellt utsedda ansvariga. 
 

• Feltolka inte användarnas motsättningar 
Studien har visat att användarna inte upplever motvilja, utan oro och skepsis för den nya 
tekniken. Därför behöver de fortlöpande information inför och under processen. De behöver 
veta hur implementeringsprocessen ser ut och vilka resurser den kräver, för att känna sig 
trygga med att ledningen har kontroll på processen och inte glömt viktiga aspekter. 
 

• Informera kontinuerligt  
Ge fullständig insyn i processen, och delar såsom vilka beslut som ska diskuteras och dess 
innehåll och påverkan på organisationen och arbetet.  
 

• Kommunikationens ledning 
Kommunikationen är viktig, både att informera och att det finns forum för dialog. Jag önskar 
därför att man funderar kring hur kommunikationen ska ledas och utarbetar en strategi för 
hur den ska skötas på bästa sätt. 
 

• Fortsätt arbetet med arkivet vad gäller uppdatering, samtiden och framtiden  
Att införa e-arkiv underbyggs av aspekter vilka gör att arkivverksamheten förbättras under 
införandeprocessen och därför anser jag att det att införa e-arkiv är ett stort och viktigt steg 
för arkivverksamheten, då det bidrar med enhetliga arbetssätt, samstämda system, 
tillgänglighet och hållbarhet.  
 
Vidare vill jag uppmana att Hallstahammars kommun själva gör regelbundna utvärderingar av 
arkivverksamheten baserat på Riksarkivets mognadsbedömning och försöker genomföra 
förbättringar. 
 
Informationssäkerheten behöver förbättras, och en krisplan av något slag bör utformas. 
 

• Använd modeller för förändringsledning 
Kanske speciellt i processer relaterade till ny teknologi, som införandet av e-arkiv är, är detta 
ytterst effektivt för att skapa ett bra och långsiktigt resultat. Det kräver inte heller stora 
insatser, utan bara att vara medveten om de olika stegen kan underlätta.  
 
Jag rekommenderar John P. Kotters modell i åtta steg. 
 

• Framtida bedömningar genom modeller 
Efter både ärendehanteringssystemets och e-arkivets införande blir det relevant att 
genomföra undersökningar om huruvida användarna accepterar den nya tekniken. Vid denna 
tidpunkt rekommenderar jag att man använder Technology Acceptance Model.  
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Andra liknande modeller som också är intressanta för vidare bedömning är E-Government 
Maturity Model och Digital Archiving Model, den senare skulle i Hallstahammars fall bli 
relevant efter e-arkivets införande, och E-Government Maturity Model ytterligare senare i 
processen, då e-förvaltning införts. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Denna rapport om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext 
och snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur 
förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner och verksamheter, kan 
bedrivas. Studien har framför allt visat på hur viktigt det är med förändringledning, framför allt vid 
införande av ny teknologi, exempelvis e-arkiv. 
 

6.1 Diskussion 
 
Som tidigare nämnt kan i denna studie ses tydliga mönster som visar att kommunalt anställda saknar 
kunskap om offentlig förvaltning och dess kravställningar. Detta tror jag dessutom är fallet för fler-
talet anställda inom offentlig sektor, i samtliga olika kommuner och andra organ. Detta kan jag inte 
se har studerats inom någon större utsträckning tidigare, men jag både hoppas och vill uppmana till 
att detta får större betydelse framöver. Vidare måste detta påverka även arkivverksamheterna, och i 
förlängningen utgöra en betydande risk för arkivet som kollektivt och kulturellt minne, precis som 
Appelquist (2012) betonar. Om inte riktlinjer för arkivering följs kommer arkivet inte att fylla sin 
funktion, och förlora i värde, det vill säga, använder man inte arkivet till det det är tänkt, kommer det 
i slutändan att utarmas. Det är därför viktigt att dessa risker tas på största allvar, och motarbetas. 
Detta bör kunna göras genom bidrag från kommunikation, knowledge management och kunskaps-
överföring, vilka jag tror är viktiga aspekter och verktyg som kan hjälpa även arkivverksamheter 
mycket. Kommunikation skapar trygghet för medarbetarna, och knowledge management har visat sig 
vara viktigt för effektiviteten. (Argote, 2013; Argote, Ingram, Levine och Moreland, 2000; Argote och 
Fahrenkopf, 2016; Argote och Ingram, 2000; Jonsson, 2012; 2015; Nonaka, 1994; 1995; McEvily och 
Reagans, 2003; Stangendahl, 2015) Effektivitet är viktigt, inte bara för produktion och produktivitet, 
utan också för offentliga verksamheter för att överföra kunskaper mellan dess medarbetare. 

En viktig slutsats av studien är att inställningen till teknik och digitalisering är mycket positiv. Detta är 
inget tidigare studier (Csonka, 2012; Blomkvist och Faergemann, 2016) har kunnat konstatera. 
Användarnas attityder anses ofta negativa såtillvida att användare motsätter sig förändringar. 
Baserat på enkätresultatet anser jag dock att den motsättning som användare konstateras uppvisa 
misstolkas som motvilja, men är i själva verket ett uttryck för skepsis och oro att tekniken inte ska 
fungera, samt att implementeringsprocessen ska ta lång tid och stora resurser i anspråk. Dessutom 
har det tydligt framkommit att medarbetarna inte fått i närheten av tillräckligt med information, och 
detta är en tydlig implikation på vikten av att informera kontinuerligt. Därmed är också vikten av 
kommunikations- och förändringsledning tydlig. 

Till stor del anser jag att skillnader de olika åldersgrupperna emellan var mindre än förväntat, och 
kanske också jämfört med vad som ofta framgår i litteraturen. Jag vill dock lyfta fram några intres-
santa aspekter. Hur man ställer sig till sin IT-kompetens var sällan översvallande positiv. Detta 
förväntas kanske av de äldre generationerna som fått lära sig om IT senare i livet, men inte heller den 
yngre generationen ville beskriva sig själva som IT-proffs. Att i princip växa upp med IT och annan 
teknik anses nog ge ett stort försprång, men själva tycktes de tvivla på sina egna kunskaper. De 
respondenter som tillhör de äldre generationerna har dock ofta beskrivit sig själva som analoga 
personer. Som tidigare nämnt var svaren för hur man sparar handlingar mer säkra i högre åldrar, och 
kanske har man samlat på sig mer kunskap genom åren vid längre tjänstgöring. För den yngre 
generationen var nämligen svaren osäkra och tydde på att man hellre lät andra besluta åt dem, vad 
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som ska sparas eller ej. Till slut ansåg den yngre generationen digitalisering vara uteslutande positivt, 
medan mer skepsis uttrycktes i de högre åldrarna, något som jag kan tänka mig beror på att dessa 
varit med om förändringar tidigare, och kunnat konstatera att det blir mycket krångel och inte alltid 
särskilt bra sett till långsiktighet. Kanske har även de yngre respondenterna större tilltro till tekniken, 
eftersom den mer eller mindre alltid varit en självklar del av deras liv, precis som Cöster och 
Westelius (2016) skriver att digitaliseringen blivit idag. 

En annan viktig slutsats som jag tror gäller för många organisationer, både stora och små, men 
kanske ännu mer just för de mindre, är ett reaktivt arbetssätt, och avsaknad av proaktivitet. Att 
implementera ett e-arkiv utgör en process vilken uppdaterar arkivverksamheten på ett sätt som 
kommunerna med stor sannolikhet inte skulle ha sett över annars. Riksarkivets (2016) mall för att 
göra en bedömning av arkivverksamheten kan vara en stor och dessutom enkel hjälp, om den 
används fortlöpande. Därför anser jag att det att införa e-arkiv är ett stort och viktigt steg för arkiv-
verksamheten, även i små kommuner med begränsade resurser, då det bidrar med enhetliga arbets-
sätt, samstämda system, tillgänglighet och hållbarhet. I förlängningen är detta också till nytta för 
allmänheten, dess medborgare.  

Som nämnt tidigare i uppsatsen, är förändringsledning något som forskningen konstaterat viktig, 
(Appelo, 2012; Kotter, 2006; 2014) men som visats inte vara efterlevd i praktiken, med många 
exempel på implementering av IS som misslyckas. (Söderström, 2015) Att det är viktigt för företag att 
använda sig av förändringsledning är därför tydligt, men det är också viktigt att använda förändrings-
ledning för kommuner, och arkivverksamheten samt vid införande av e-arkiv. Min rekommendation 
till Hallstahammar är att fokusera mer på detta, och det tror jag dessutom är en viktig rekommen-
dation till mindre kommuner generellt. Jag tänker mig att det låter som ett mycket resurskrävande 
projekt, men som jag i min rekommendation till Hallstahammar påpekat gör skillnad bara man har 
den i åtanke genom hela processen, och funderar över huruvida dess rekommendationer påverkas 
negativt i och med de val man gör, och ser till att lösa dessa. Då arkivverksamheten överlag anses stå 
inför stora förändringar, med paradigmskiften utanför dörren, (Upward, 2001; McKemmish, 2001) 
skulle också förändringsledning vara ytterst relevant. 

Söderström (2015) nämner orsaker som kan ligga bakom ett misslyckande, bland annat avsaknad av 
kravspecifikation, ingen tydlig effekt som mål, eller att användaren inte har inkluderats på ett 
givande sätt. Detta stämmer också in på studiens resultat, vilket dock bör kunna hanteras genom just 
förändringsledning, vilket enligt Kotter (2014) innebär tillvarata möjligheterna genom att undvika 
riskerna från den snabba förändringstakten. Kotters (2006; 2014) modell är så lättanvänd och 
fungerar så tankeväckande att även de allra minsta kommuner och organisationer hr stor nytta av 
den, även om den används i mindre skala. 

En viktig del av både IKT och (e-)arkiv på grund av den rasande utvecklingen, är hållbarhet genom tid 
och rum. Inledningsvis avsåg jag lägga mer fokus på mer tekniska delar av e-arkiv, mer specifikt 
användaracceptans i samband med införandet av ny teknik. Till detta används Technology 
Acceptance Model (TAM), men i och med Hallstahammars väldigt analoga status, där närheten till 
implementering av ny teknik saknades, fick detta moment strykas. Det är fortfarande relevant, men 
får dock komma i en senare del av processen. Däremot kan min enkätundersökning om digitala 
attityder bidra till förståelse för användarna vilket kan, om det används korrekt, bidra till att lägga 
fokus på rätt delar och planera utefter förutsättningarna som finns. Min studie belyser därför de 
utmaningar som finns inför ny teknik påtänks. Enkätsvarens digitala attityder och en SWOT-analys 
bör gärna läggas till grund för det fortsätta arbetet och kan underlätta mycket, och undvika de värsta 
fallgroparna. Utan stora resurser kan sådan information vara högst väsentlig för kommunens arbete. 
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Då jag inte har nog data för att få belägg för specifika delar av analysen, kommer detta istället att 
presenteras som förslag till vidare forskning. Det jag själv inte hunnit med eller av andra orsaker 
saknar, vore dock av stort intresse att bygga vidare på i framtida studier. 

Sammanfattningsvis bör kunna sägas att resultatet i stort är representativt för andra kommuner av 
någorlunda likvärdiga storlekar. De nästan unisona enkätsvaren bör dessutom kunna vara fog för att 
anse enkätresultatet representativt för kommunalanställda överlag, oavsett kommunens storlek. 
Framförallt anser jag att de positiva attityderna kring digitalisering och ny teknik är ett viktigt 
forskningsbidrag, då detta inte tycks ha framkommit i andra studier. Kanske har vi inte ställt rätt 
frågor tidigare, eller kanske har vi inte reflekterat över vad användarnas så kallade motvilja grundas 
på. Hur det än är med det, är det viktigt att fokusera mer på detta i kommande och framtida studier, 
projekt och processer. Detta hör ihop med förändringsledning och hur viktigt det är att ta alla 
aspekter på allvar. Användarcentrering bör vara högt prioriterat i införandeprocesser, inte bara vad 
gäller användarvänlighet i systemen, utan kanske framförallt att inkludera användarna genom hela 
processen för att kunna motverka den skepsis de känner om de lämnas utanför.  

 

6.2 Slutsatser 
 
Studiens ursprungliga frågeställning var vilka utmaningar som föreligger i införandeprocessen av ett 
e-arkiv och dess kommunikation, och hur dessa kan minimeras. Dessutom ställde jag frågorna hur de 
digitala attityderna ser ut bland kommunala medarbetare, och hur arkivverksamhetens status kan 
påverka digitalisering och offentlig förvaltning. Studien har visat att attityder till digitalisering och ny 
teknik är positiva och att medarbetarna ogillar att jobba med, papper, pärmar och högar, och vill 
istället se det mesta digitalt.  De flesta anser sig ha allra minst tillräcklig kompetens inom IT och 
dessutom visade enkätundersökningen på en avsaknad av påtagliga skillnader mellan olika 
åldersgrupper, vad gäller teknik och digitalisering. 

Det har också tydliggjorts att kunskap, information och kommunikation behövs mer av, i form av 
exempelvis introduktion och utbildning. Användarna känner sig ofta uteslutna ur informations-
processen och skulle önska att få veta mer, och samtidigt är information till anställda är inte särskilt 
resurskrävande, men ger istället mycket positiv effekt. Utbildning i vad det innebär att vara anställd 
som kommunal tjänsteman, offentlig verksamhet och arkivering anser jag dessutom vara mycket 
viktigt baserat på studiens resultat. Hallstahammars kommun har en grundläggande arkivverksamhet 
som inte har några brister av större storlek, och anses här vara representativ för kommuner av 
likartad storlek. De har dock i likhet med både stora och små kommuner mycket att vinna på att 
förbättra arkivverksamheten med hjälp av e-arkiv och dess införandeprocess. E-arkiv bidrar med 
gedigen verksamhetsplan och grundläggande behov för sammanhållen förvaltning, långsiktighet, 
effektivisering, öppenhet, bättre arkivvård, tydlig målbild och enhetliga arbetssätt. 

Slutligen konstaterar jag att förändringsledning är a och o, nyckeln till framgång, och inte bara för 
vinstdrivande, privata och stora företag som man kanske lätt kan tro. Tvärtom, är förändringsledning 
minst lika viktigt för kommunala verksamheter och andra statliga institutioner, då det inte bara 
underlättar att göra ekonomiska vinster, utan att styra processen och alla dess steg som är viktiga. 
Utan tillgång till en modell av exempelvis Kotters åttastegstyp, är det allt för lätt att missa delar som 
egentligen är väldigt viktiga. Kanske speciellt i processer relaterade till ny teknologi, som införandet 
av e-arkiv är, är Kotters och andra processer för förändringsledning ytterst effektiva för att skapa ett 
bra och långsiktigt resultat. Det är tydligt att mindre kommuner står inför svårare hinder än större 
kommuner vid nya implementeringar generellt, och e-arkiv specifikt. 
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Tidigare har jag presenterat de, kontextspecifika, rekommendationer jag lämnat till Hallstahammars 
kommun efter studiens genomförande. Baserat på studiens resultat vill jag också redogöra för de 
rekommenderade strategier jag anser viktiga, speciellt för kommuner av samma storlek, men som 
även är viktiga i andra kommuner, organisationer och processer, oavsett storlek. Dessa är: 

• Kunskap, krav och kvalitetssäkring 
Medarbetarna behöver mer kunskap och information om arkivering, allmänna handlingar, 
offentlig förvaltning och vilka krav detta ställer på dem i deras arbete. Min rekommendation 
är en introduktion vid nyanställning samt fortlöpande utbildning. Introduktion, utbildning 
och information bör vara ett krav vid nyanställning. Det bör dessutom följas upp och 
kvalitetssäkras av för ändamålet speciellt utsedda ansvariga. 
 

• Feltolka inte användarnas motsättningar 
Studien har visat att användarna inte upplever motvilja, utan oro och skepsis för den nya 
tekniken. Därför behöver de fortlöpande information inför och under processen. De behöver 
veta hur implementeringsprocessen ser ut och vilka resurser den kräver, för att känna sig 
trygga med att ledningen har kontroll på processen och inte glömt viktiga aspekter. 
 

• Kommunikationens ledning och att informera kontinuerligt 
Kommunikationen är viktig, både att informera och att det finns forum för dialog. Jag önskar 
därför att man funderar kring hur kommunikationen ska ledas och utarbetar en strategi för 
hur den ska skötas på bästa sätt. Ge fullständig insyn i processen, och delar såsom vilka 
beslut som ska diskuteras och dess innehåll och påverkan på organisationen och arbetet. 
 

• Arbeta med arkivet långsiktigt och uppdatera kontinuerligt  
Att införa e-arkiv underbyggs av aspekter vilka gör att arkivverksamheten förbättras under 
införandeprocessen och därför anser jag att det att införa e-arkiv är ett stort och viktigt steg 
för arkivverksamheten, då det bidrar med enhetliga arbetssätt, samstämda system, 
tillgänglighet och hållbarhet. Regelbundna utvärderingar av arkivverksamheten baserat på 
Riksarkivets mognadsbedömning och genomföra förbättringar baserade på detta 
rekommenderas. 
 

• Använd modeller för förändringsledning 
Kanske speciellt i processer relaterade till ny teknologi, som införandet av e-arkiv är, är detta 
ytterst effektivt för att skapa ett bra och långsiktigt resultat. Det kräver inte heller stora 
insatser, utan bara att vara medveten om de olika stegen kan underlätta. Jag 
rekommenderar John P. Kotters modell i åtta steg. 
 

6.3 Vägar vidare  
Det finns många intressanta modeller för användaracceptans vid införandet av ny teknik. I och med 
att ingen ny teknik ännu införts i Hallstahammars kommun har jag inte kunnat använda mig av dessa 
i studien, vilken istället kan ses som ett slags förstudie inför teknikens kommande införande. Den 
kanske viktigaste modellen i detta sammanhang är Technology Acceptance Model (TAM) och det 
skulle vara mycket intressant att använda denna för att ytterligare kartlägga användarattityder och 
beteenden. Detta rekommenderas därför till vidare studier inom ämnet, både vad gäller kommuner 
och förändringsprocessen generellt, men kanske speciellt för en liten kommun av ungefär samma 
kaliber som Hallstahammar i min undersökning. Andra liknande modeller som också är intressanta 
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för vidare bedömning och utvärdering är E-Government Maturity Model och Digital Archiving Model, 
den senare skulle i Hallstahammars fall bli relevant efter e-arkivets införande, och E-Governememnt 
Maturity Model ytterligare senare i processen, då e-förvaltning alltså införts. Detta har dock redan 
gjorts i andra kommuner, exempelvis har man i Hallstahammar använt sig av bland andra Nässjö 
kommun som föregångare och inspiration för processen. Sådana kommuner skulle vara intressanta 
att studera med dessa modeller och få en jämförelse med Hallstahammars kommun, vad som skiljer 
sig och vad som ser lika ut i dem. Dessutom vore det mycket intressant att även använda dessa 
modeller och de bedömningsmatriser som använts i denna studie till att undersöka också större 
kommuner, med helt andra förutsättningar.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor  
 

Bakgrundsinformation 

- Ålder 
- Vid vilken nämnd arbetar du? 
- Hur länge har du varit anställd i Hallstahammar kommun? 

Allmänna IT- och arbetsrelaterade frågor 

- Hur stor del av ditt dagliga arbete utgörs av IT-användning? 
- Hur skulle du beskriva din IT-kompetens? 
- Hur ser du på dig själv och ditt förhållande till teknik? Ser du dig exempelvis som en digital 

person? 
- Har du genomgått någon form av utbildning i de program/system du använder? 
- Hur ställer du dig till att använda olika digitala hjälpmedel? 

Arkivrelaterade frågor 

- Hur mycket arkiverar du i din arbetsvardag? 
- Vilken kunskap har du om arkivering? 
- Har du kunskap om vilka handlingar som ska sparas och arkiveras? 
- Hur sparar du handlingar? 
- Hur tycker du att det känns att övergå till digital dokumenthantering? 

Digitalisering 

- Hur anser du att informationen hittills varit avseende digitalisering? 
- Vad är e-förvaltning för dig? 
- Har du kunskap om vilka handlingar som ska sparas och arkiveras? 
- Vad vet du om e-förvaltning? 
- Hur tror du att en digitalisering av förvaltningen kommer att påverka ditt arbete? 
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Bilaga 2: Matris för mognadsbedömning 
 

1. Principen om regelefterlevnad 
1 A. Kunskap om arkivverksamhetens administrativa och legala förutsättningar 
1 B. Kunskap om krav på att dokumentera verksamheten 
1 C. Arkivverksamhetens strategiska inriktning 
 

2. Principen om utvärdering 
2 A. Bedömning av regelefterlevnad 
2 B. Brister åtgärdas 
2 C. Övervakning och uppföljning av dokumenthanteringen 
 

3. Principen om ansvar 
3 A. Fördelning av ansvarsområden och uppgifter inom arkivbildningen och arkivvården 
3 B. Roller och ansvarsområden är kommunicerade inom organisationen 
 

4. Principen om integration 
4 A. Beskrivningar av verksamhetens processer omfattar även dokumenthanteringen 
4 B. Planer, rutiner och regler för hur dokumenthanteringen ska gå till 
4 C. Tilldela verksamhetsansvariga ansvar 
4 D. Kunniga medarbetare 
4 E. Utvecklingsarbete inom arkiv- och dokumenthantering är planlagt och resurssatt 
 

5. Principen om informationssäkerhet 
5 A. System som hanterar handlingar (dokumenthanteringssystem, analoga och elektroniska) 
5 B. Ledningssystem och plan för informationssäkerhet 
5 C. Arkivhandlingar förvaras säkert 
5 D. Katastrofberedskap 
5 E. Identifiering av särskilt viktiga bestånd 
5 F. Strategi för bevarande av elektroniska handlingar 
 

6. Principen om systematisk och heltäckande arkivbildning 
6 A. Handlingar framställs, förvaras och hanteras systematiskt 
6 B. Dokumenthanteringen övervakas, granskas och förbättras löpande 
6 C. Arkivtjänster på entreprenad är säkerställda genom att arkivkrav beaktats i avtlen 
6 D. Hanteringen av övertagna arkiv inkluderas i dokumenthanteringen 
 

7. Principen om bevarande 
7 A. Handlingar registreras och klassificeras i enlighet med lag och på ett ändamålsenligt sätt 
7 B. Plan för arkivbildning uppdateras i förhållande till förändrade förutsättningar 
7 C. Arkiven redovisas genom en arkivredovisning på det sätt som arkivmyndigheten 
föreskriver 
7 D. Leveranser/överföring till arkivmyndighet 
 

8. Principen om utredd och beslutad gallring 
8 A. Verkställande av gallring 
8 B. Begäran om gallringsbeslut 
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8 C. Kontrollerad gallring 
8 D. Dokumenterad gallring 
 

9. Principen om tillgänglighet 
9 A. Allmänna handlingar lämnas ut enligt offentlighetsprincipen 
9 B. Förvaltningen har tillgång till sina arkiv 
9 C. Arkiven är tillgängliga för studier och forskning 
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Bilaga 3: Enkätsvar  
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Bilaga 4: Matrissvar  
 

 


