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SAMMANDRAG 

Detta forskningsarbete lyfter den problematik som debatterats kring proveniensprincipen och den

ombildning denna princip har mött sedan digitaliserings ankomst. Studiens avsikt var att påvisa vil-

ken innebörd principen har idag i en modern informationsförvaltning och den informationshantering

som sker där. Syftet var även att undersöka hur informationsförvaltningen arbetar proaktivt med att

garantera proveniens i all sin informationshantering, samt belysa hur proveniens förstås i förhållan-

de till valet av metod kring informationshanteringen.

Undersökningen var kvalitativ och utfördes på tio kommunarkiv i form av att varje kommuns

kommunarkivarie djupintervjuades. I undersökningen har även planer kring informationshantering-

en studerats. Studien konstaterar vilka förenklingar som digitaliseringen inneburit kring att säker-

ställa proveniens, där automatiserad och utvecklad metadata skapat verklig proveniens som kan på-

visa informationens samband med den process och det sammanhang där den har befunnit sig. Upp-

satsen diskuterar även de bekymmer som uppstår då digitaliserad information ordnas på helt andra

sätt än tidigare och vilka konsekvenser detta får för hur vi ska förhålla oss till och förstå proveniens.

Resultatet visar att informationsförvaltningarna kan borga för yttre proveniens vad gäller arkiv-

materialet men inte hela handlingsbeståndet. Studien fastslår vidare att inre proveniens som en

spegling av organisationens verksamhet måste förstås utifrån hela handlingsbeståndet och dess

logiska ordning, snarare än utifrån arkivmaterialets synliga. Undersökningen konstaterar även be-

tydelsen av proaktivitet kring arbetet med att tydliggöra informationens processuella kontext, samt

tidig metadataapplicering och systemutveckling som behåller metadata genom alla processer. Upp-

satsen understryker slutligen att detta inte görs i den utsträckning som är nödvändig. 

Nyckelord

Proveniensprincip, yttre proveniens, inre proveniens, arkivredovisning, metadata, processorienterad,

informationshantering, livscykelmodel, records continuum model. 



ABSTRACT

This essay describes the debate about the principle of provenance and its multiple forms, and the

transformations of these forms, due to the coming of electronic informations. The thesis intended to

explain the definitions of the principle in a modern information management and there explore how

they operate proactively to assure provenance. 

The qualitative investigation was carried out at ten municipality final archives, where each munici-

pality archivist was being interviewed. The study expounds in what way the digitisation has

simplified the methods to conduct assured provenance, where automated metadata shows the

relationships of the information to function and process. The essay also debates the difficulties that

appear when digital information are being organized in different ways than analogue information,

and how this fact requires a new interpretation of the principle of provenance. 

The researcher concludes that the investigated archives, ensure respect des fonds when it concerns

the content of the archives, but not when it comes to the whole content of the information

management. The result of the study also shows that the respect of original order as a reflection of

the organization, has to be understood throughout all content of the management and its logical

order, rather than the visible content that the archives embrace. Furthermore the thesis observes the

importance of proactivity, regarding the clarification of the relationships between the information

and the processes that produce and use them. This could be achieved with early application of

metadata and development of systems that keep metadata trough all processes. The conclusion of

the essay is that this is not pursued in the extension that is required. 

Keywords

The principle of provenance, respect des fonds, respect of original order, archival description, meta-

data, process-oriented, information management, life cycle model, records continuum model.
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1. INLEDNING 

Maria Kallberg belyser i sin doktorsavhandling The Emperor’s New Clothes: Recordkeeping in a

New Context (2013, ss. 119-122) att arkivprofessionens möjligheter att bevara och säkerställa lång-

siktigt användande av information, försvåras genom organisationsledningars bristande förståelse för

arkivfunktionens betydelse för informationsförvaltningen. Verksamhetsinformation ses främst uti-

från den interna verksamhetsnyttan och egna användbarheten, än utifrån ett kulturarvsbevarande

som svensk lagstiftning kräver. Tidigare levererades verksamhetsinformation till arkiv och fick där-

med den omsorg som säkerställandet av arkivmaterial kräver, men i en digital tid ses bevarandet

och tillgängliggörandet av verksamhetsinformation endast utifrån i vilken grad informationen kan

utgöra en resurs för den egna verksamheten. Arkivprofessionen måste i större utsträckning arbeta

proaktivt med arkivfrågor, menar Kallberg. Sedan flera decennier har en debatt pågått kring hur ar-

kivteorin behöver förstås på ett helt nytt sätt, eftersom arkivprofessionen och synen kring verksam-

hetsinformation och arkivmaterial genomgått en så stor ombildning (t.ex. enligt arkivteoretiker i

Australien, McKemmish m.fl. 2005, ss. 159-196). Terry Cook (2012, s. 114), som verkade vid Uni-

versity of Manitoba, Canada, menade att arkivarien måste vara delaktig i den operativa verksam-

heten och fungera som vägledare och garant, för att övriga inom organisationen ska möjliggöra för

arkivfunktionen att bli en naturlig del i verksamhetens alla processer. 

Arkivteorin genomgår alltså en omdaning och bland andra Terry Cook (2011, s. 2), Stacy Wood

m.fl. (2014, s. 403) och Sue McKemmish (2001, ss. 333-359) betonar att arkivprincipens kärna,

d.v.s. proveniensprincipen behöver förstås på ett helt nytt sätt. Proveniensprincipen förklarar jag ut-

förligt längre fram, men handlar kort om att bevara ett arkivbestånds ursprung, skild från andra ar-

kiv och som en återgivning av den organisation där det skapats. Arkivteoretikerna menar att säker-

ställandet av en handlings proveniens kräver att denna kan utgöras av flera kontexter. Arkiverings-

principer som låser en handlings proveniens till endast en kontext strider mot proveniensprincipen,

menar Cook (2012, s. 6). Istället måste en organisation upprepat förse en handling med processuell

kontext för att säkra dess proveniens. Samtidigt tyder forskningen på att det råder viss godtycklighet

kring hur dessa processer ska beskrivas och kartläggas och hur relationerna ska fångas då hand-

lingar uppstått ur oklara processer. Riksarkivet tydliggör inte heller hur proveniens ska förstås i sina

föreskrifter kring processkartläggningar (Holmgren, 2014, s. 67, Sundqvist, 2017, s. 68, Wiberg,

2012, s. 44). Tydliga besked ges inte heller i arkivteoretisk debatt, där komplexiteten i hur man

fångar handlingars relationer diskuterats i årtionden och alltjämt inte fått sin obestridliga lösning

(Hofman, 2005, ss. 131-158). 
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Då en handling kan befinna sig i flera processer samtidigt och ges ny proveniens vid varje enskilt

sammanhang, prövas även de arkivvetenskapliga arbetsmetoderna. Forskning påpekar att den pro-

cessbaserade continuum-teorin skulle fungera bättre i digitala informationsförvaltningar, än den mer

traditionella livscykelmodellen. Undersökningar visar dock att myndigheter ännu främst använder

sig av den sistnämnda modellen (Kallberg, 2013, s. 118, Sundquist, 2017, s. 69). Detta trots att både

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, som fångar en handlings samband med processer,

samt digitaliseringens möjligheter med utvecklad metadata som beskriver processuell kontext, är ett

led i continuum-teorin (Sahlén, 2016, ss. 49-54). Ofta finns hos arkivarier en önskan om att utveck-

la informationshanteringen åt ett continuum, med ökad återanvändning och förståelse för infor-

mationens mångsidiga sammanhang. Många organisationer är dock ännu kvar i livscykelkonceptet i

sin uppfattning kring informationshantering, vilket försvårar utbredningen av continuum (Åkerlund,

2016, s. 62). 

1.1. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Proveniensens betydelse och förståelse för hur den ska garanteras är på flera vis oklart. Detta med-

för motsättningar kring vilka arbetsmetoder som bäst säkerställer en handlings proveniens. I detta

arbete har jag tänkt undersöka hur proveniensen förstås utifrån att dagens informationsförvaltningar

blivit allt mer digitaliserade. Jag avser att ta reda på hur de olika betydelserna av proveniens garan-

teras i en modern, digitaliserad informationsförvaltning. Hur proveniensen förstås och säkerställs

dels generellt, alltså oavsett medium, men speciellt utifrån elektronisk information är uppsatsens

främsta avsikt. Studien syftar vidare till att söka svar på hur arkivarier arbetar proaktivt för att sä-

kerställa just detta. Jag vill därför utreda vilka arbetsmodeller informationsförvaltningar använder

sig av för att uppnå säkerställd proveniens. Kanske har de valt att använda sig av metoder enligt

livscykelkonceptet eller ser dokument- och arkivhantering mer ur ett continuum-perspektiv. Jag vill

också veta hur informationsförvaltningarna motiverar sitt val av arbetsmetod. Min frågeställning ly-

der:

Hur förstås proveniensprincipen i digitaliserade informationsförvaltningar?

1.2. DISPOSITION

Uppsatsens andra kapitel är en översikt över litteratur som har varit mig behjälplig och som har fått

utgöra grunden till den problemformulering som jag sedan har utgått från. I kapitel 3 ges en del un-

derliggande ramverk i form av föreskrifter och standarder utrymme, för att läsaren ska ha kännedom

om vilka regelverk som en informationsförvaltning har att utgå från. I kapitel 4 beskrivs de teore-

2



tiska ramverk som studien baseras på, nämligen proveniensprincipen och livscykelmodellen/records

continuum model. Här förklarar jag mer ingående den debatt som finns kring arkivteoretiska prin-

ciper och då alldeles särskilt då de sätts i digital kontext. Kapitel 5 handlar om vilka metoder som

jag funnit lämpligast att använda mig av, samt en reflektion kring etiska överväganden vid forsk-

ningsstudier. I kapitel 6 påbörjas sedan resultatredovisningen. Sammanställningen utgörs främst av

vad som framkom på de tio intervjuer som jag har gjort på olika kommunarkiv, men även till viss

del studier av dokument som är betydelsefulla på dessa arkiv. I kapitel 7 bearbetar jag studiens

frågeställning och diskuterar resultaten i relation till övrig forskning. Det avslutande kapitlet inne-

håller de slutsatser som jag har kommit fram till samt egna tankar om fortsatt forskning och slutord. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras den litteratur som till stora delar har legat till grund för valet av

problemområde och som det finns anledning att återkomma till under arbetet. Teman som berörs är

proveniensprincipen, processbaserad arkivredovisning och elektroniska handlingar. I slutet beskrivs

regelverk som Riksarkivet föreskriver och internationella standarder som är vanligt förekommande

vad gäller arkivredovisning och e-hantering. 

2.1. TIDIGARE FORSKNING KRING PROVENIENS 

För att förstå och förklara proveniensprincipens historia har information delvis hämtats från boken

Arkivlagen, bakgrund och kommentarer (2000, ss. 24-30), skriven av Claes Gränström, Lennart

Lundquist och Kerstin Fredriksson. De förklarar proveniensen historiskt och varför proveniensens

både yttre och inre ordning är betydelsefullt, bland annat ur offentlighetssynpunkt. Boken belyser

det faktum, hur den fysiska ordningen och den logiska ordningen inte längre sammanfaller i och

med digitaliseringen och behovet att skapa förvaring på skilda miljöer. De tar upp viss kritik som

riktats mot proveniensprincipen och kravet att bevara den inre ordningen, vilket enligt kritiker ger

sämre förutsättningar ur återanvändningssynpunkt. Författarna menar att synen på

proveniensbegreppet måste förändras i och med digitaliseringen. En handling kan uppfattas på sitt

ursprungliga sätt utan att vara korrekt fysiskt ordnad och rätt utformad kan teknologin skapa kon-

troll över verksamhetsinformation. 

Även Tomas Holmgrens masteruppsats (Processorienterad arkivredovisning. Ny arkivredo-

visningsmodell tillämpad i fem svenska lärosäten, 2014) och Tom Sahléns bok utgiven av Närings-

livets arkivråd (Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, 2016) har varit av intresse. De

förklarar hur proveniensprincipen fick den betydelse den har i Sverige och internationellt samt tar

upp de utmaningar som bevarandet av proveniens tvingats möta i och med digitalisering och nya ar-

kivredovisningsmetoder. Bland annat utgår de från hur den fungerar i den verksamhetsbaserade ar-

kivredovisningen som Riksarkivet föreskriver till statliga myndigheter sedan 2009. Holmgren be-

skriver hur arkivredovisningen uppfattats och implementerats vid fem svenska lärosäten och Sahlén

förklarar hur man praktiskt tillämpar den. Lina Wiberg efterfrågar i sin magisteruppsats (Proveni-

ensprincipen i den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, 2012) klargöranden hur proveniens-

begreppet ska förstås utifrån Riksarkivets föreskrifter, medan Holmgren (lite försiktigt och med

några förbehåll) och Sahlén menar att proveniensen skulle kunna garanteras vid användandet av den

nya arkivredovisningsmodellen.
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Mycket forskning finns kring hur arkivteoretiska grundprinciper behöver förstås på nya sätt och hur

arkivteorin inte är överens om vilka nya sätt detta är. Om detta skriver bland andra Hans Hofman i

sin artikel The archive (2005. ss. 131-158) och Sue McKemmish m.fl. i artikeln The arhives (2005,

ss. 159-196). Till stora delar har fokus legat på studier och forskningsartiklar som har pro-

blematiserat proveniensbegreppet. Flera av dessa har publicerats av den välkände arkivteoretikern

Terry Cook (1997, 2001, 2011, 2012). Hans betoning ligger just på att grundprinciper inom arkiv-

teorin behöver förnyas och förstås på nya sätt, främst proveniensprincipen, som han uttrycker som

arkivteorins hjärta (1997, s. 36). Han menade att kärnan i proveniens är en handlings kontext och att

denna kan skifta ideligen. Därför måste arbetsmetoder anpassas så att inte arkivstrukturen fäster en

handling vid en specifik kontext (2012, s. 6). Cook lyfter vilka anpassningar arkivsektorn måste

göra och hur proveniens måste förstås i en digital värld. Arkivprofessionens betydelse tydliggörs i

Maria Kallbergs doktorsavhandling The Emperor’s New Clothes: Recordkeeping in a New Context,

2013. ss. 118-119). Hon belyser problemet kring hur elektronisk information har inneburit att verk-

samhetsinformation kommit att värderas efter användbarhet och utifrån den egna organisationens

intresse. Därmed förlorar informationen värde som historisk källmaterial och kulturarv. Faran ligger

även i att stor del av informationsbevaring utförs av professioner med andra principer än arkivteore-

tiska som riktlinjer. 

Återkommande i problematiken kring proveniens är val av arkivredovisning och i detta avseende är

proveniens svårbestämd oavsett vilken typ av medium som används. En debatt pågår kring den

verksamhetsbaserade arkivredovisningens förträfflighet eller brister. Studier som tar upp debatten

ger den nya arkivredovisningen både ris och ros t.ex. Maria Sundquists masteruppsats Effektiv och

transparent men subjektiv och sårbar. En studie i arkivaries syn på den verksamhetsbaserade ar-

kivredovisningen (2017, ss. 68-69). Här belyser hon hur många av de processer som ska kartläggas i

en myndighet, är svårdefinierade och kartläggs godtyckligt. I sin uppsats beskriver Sundquist även

de motsättningar som finns kring en av den nya arkivredovisningens internationella motsvarigheter,

functional analysis. 

Det efterfrågas policys och standardiseringar för hur hantering av elektroniska handlingar och e-

arkivering ska gå till för att bevara grundläggande arkivprinciper. Forskare som skrivit om detta är

bland andra Luciana Duranti, professor vid University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Hon efterlyser ytterligare forskning för att komma till rätta med de problem som uppstår för att fast-

ställa handlingars kontext och autenticitet. Arbeten tar upp problem kring klargörandet av e-hand-

lingars trovärdighet, bland annat Luciana Durantis, Concepts and principles for the management of
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electronic records, or records management theory is archival diplomatics, 2010 och Erica Hellmer

i sin masteruppsats, Authenticity in Electronic Archives: Securing Digital Records, 2015.

Problematiken med långtidsbevaring avhandlas av Pontus Bäckström i magisteruppsatsen Vad är

ett e-arkiv? En fallstudie på e-arkiv i Stockholm, 2012 och Kenneth Hänströms artikel Autenticitet i

en digital värld – Långsiktsbevarande av allmänna handlingar, 2007. Linda Rytterfelt utreder

svårigheter vid implementeringen av e-arkiv i sin magisteruppsats, Digitala attityder och

kommunikation i förändringsprocessen. Förändringsledning och utmaningar vid införandet av e-

arkiv i små kommuner, 2017. Dessutom råder oklarhet kring vad begreppen e-arkiv och digital

arkivhantering är och gamla synsätt, lämpliga för analoga kontexter, tillämpas alltjämt i digital

miljö. Om detta skriver Ann-Sofie Klareld och Katarina L. Gidlund i deras artikel Rethinking

Archives as Digital: The Consequences of “Paper Minds” i Illustrations and Definitions of E-

archives (2017, s. 106). 

2.2. TIDIGARE FORSKNING KRING RECORDS CONTINUUM MODEL 

Forskning kring continuumteorin är främst gjorda av australiensarna Frank Upward och Sue

McKemmish. I artiklarna Modeling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archi-

ving processes, and beyond - a personal reflection (Upward, 2000) och Placing records continuum

theory and practice (McKemmish, 2001), beskrivs teorin och vad som ingår i informationshante-

ring. I artikeln Recordkeeping informatics: re- figuring a discipline in crisis with a single minded

approach skriven av Frank Upward, Barbara Reed, Gillian Oliver och Jeanne Evans 2013 (ss. 37-

47) problematiserar författarna dagens informationshantering och den komplexitet som den innebär.

Utgångspunkten är att handlingars kontext är föränderligt och att processorienterade arbetssätt och

utvecklad metadatamärkning krävs. 

Svenska studier visar att continuumteorin borde vara att föredra i processorienterade tankesätt, med

tanke på det proaktiva förhållningssättet som krävs, men istället är livscykelkonceptet ännu den do-

minerande modellen (Maria Kallberg, 2013, Maria Sundquist, 2017). Även Karen Andersons och

Göran Samuelssons kapitel ”Omvärldsanalys och teoretiska utgångspunkter” (i Projektet God in-

formationsförvaltning, 2016, ss. 36-54) lyfter Records continuum som en teoretisk utgångspunkt för

god informationshantering. De menar att records continuum model är den modell som skapar bäst

förutsättningar för en helhetssyn och som ”inte bara tjänar den skapande organisationens verksam-

hetsbehov utan samtliga samhälleliga syften för att skapa, fånga, hantera, ge tillgång till hand-

lingar och för deras återanvändning” (Anderson och Samuelsson, 2016, s. 48). Lars Fureh visar i

sin magisteruppsats Records continuum: En teori för informationsförvaltning, 2007, hur continuum-
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teorin praktiskt kan tillämpas i en informationsförvaltning och ger förslag på hur implementeringen

av modellen skulle kunna gå till. Malin Åkerlund lyfter i sin masteruppsats Uppmärksammad eller

bortglömd? En undersökning av myndighetsarkivariers deltagande inom e-förvaltning (2016, ss.

57-60) att många arkivarier anammat stora delar av record continuum-tänket, eftersom de ser infor-

mation från flera perspektiv och har strategier för god metadataapplicering, återsökning och åter-

användning. Problemet är istället att myndigheterna som de verkar i, har en traditionell syn på in-

formationshantering enligt livscykelmodellen, vilket gör att arkivarien får svårt att få gehör för vik-

tiga informationshanteringsfrågor. 

2.3. VAL AV FRÅGEFORMULERING UTIFRÅN TIDIGARE FORSKNING 

Utifrån den forskning som bedrivits kan konstateras att förnyade synsätt behövs inom arkivteorins

grundprinciper. Många efterlyser en gemensam förståelse kring dessa grundprincipers fundament,

nämligen proveniensprincipen. Min avsikt med denna uppsats, är därför att ytterligare fördjupa

kunskapen kring hur denna ”nya” proveniens förstås i dagens svenska informationsförvaltning, som

på grund av sin oerhörda mängd information blivit så komplex. Där samsas både analoga och

digitala handlingar och alla måste få sin proveniens konstaterad. Informationshanteringens

komplexitet kräver även förnyade arbetsmetoder och förhållningssätt till informationens värde,

vilket gör att studien även omfattar en undersökning kring vilka metoder som används inom

informationsförvaltningarna. Min förhoppning är att resultatet kan utgöra en del i den fortsatta

debatten kring hur informationshanteringen ska bedrivas för att möjliggöra olika former av proveni-

ens. 
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3. REGELVERK OCH STANDARDER 

För att förstå hur informationsförvaltningar arbetar och förstår proveniens, vill jag förklara vilka

regelverk som finns kring e-hantering och processbaserad arkivredovisning. Dessa utgör grunden

för hur informationsförvaltningar ska tolka arkivprinciperna och hur de praktiskt ska utföra upp-

draget. Dels föreskriften från Riksarkivet till landets alla statliga myndigheter vad gäller verksam-

hetsbaserad arkivredovisning, RA-FS 2008:4, samt de vägledande kommentarerna till föreskriften

(2017-03-16, Redovisa verksamhetsinformation och Processorienterad informationskartläggning).

Dessa utkom 2012 och ersatte de tidigare regelkommentarerna som kom i samband med RA-FS

2008:4. Gemensamt för alla utom regelkommentarerna är att de aldrig någonsin nämner ordet pro-

veniens. Ändå kan man förstå att det finns en rekommendation att verka för proveniensprincipen i

formuleringar som ”förstå samband mellan verksamhet och handlingar” (RA-FS 2008:4, kap 6),

”processbeskrivningar ger handlingar kontext”(Redovisa verksamhetsinformation, s. 17) och ”in-

formationen klassificeras enligt en struktur som representerar verksamheten” (Processorienterad

informationskartläggning, s. 29). Lina Wibergs (2012, ss. 38-44) studie om hur proveniens används

i RA-FS 2008:4 och dess regelkommentarer visar att termen proveniens nämns vid ett tillfälle i

regelkommentarerna där det understryks att proveniensprincipen ska utgöra grunden i arkivvården.

Denna är ju som sagt ersatt och i RA-FS 2008:4 används ordet samband istället för proveniens när-

mast synonymt. Wiberg ifrågasätter hur användandet av andra termer som t.ex. samband och kon-

text, kommer förändra innebörden av proveniensbegreppet. Hon efterfrågar också ett förtydligande

kring hur processkartläggningar ska gå till, vilket i och för sig delvis har fått sin lösning i och med

att Riksarkivets gav ut vägledningen Processorienterad informationskartläggning. 

Redovisa verksamhetsinformation (2012, s. 19) anger den internationella standarden ISO/TR

26122:2008, Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation, som ut-

gångspunkt för att genomföra en verksamhetsanalys. Denna kan dock behöva kompletteras med

standarden ISO 15489-1:2016, Hantering av verksamhetsinformation samt Metadata för doku-

mentation, SS-ISO 23081-1:2017. Dessa standarder ges ut av International organization for standa-

rization. Kombinationen av verksamhetsanalys, dokumenthantering och metadatamärkning är

grundläggande för att påvisa handlingars ursprung, processuella kontext och relation till andra

handlingar (Holmgren, 2014, s. 13, Sahlén, 2016, s. 58).  

Riksarkivets föreskrift om elektroniska handlingar i RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2 anger hante-

ringen av och tekniska krav på elektroniska handlingar och deras system. Bland annat anges hur en
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myndighet ska upprätta en strategi för bevarande (RA-FS 2009:1, kap 3-4) vilket t.ex. innefattar val

av system och format för långtidsbevaring samt möjlighet att återsöka. Ordet proveniens nämns inte

heller här, utan istället används ordet samband i formuleringar då handlingars relation med andra

handlingar och system nämns. 

Flera olika lösningar för e-arkiv har utvecklats och en av de mest använda modellerna är Referens

Model for an Open Archival Information System, OAIS. Den är framtagen av Consultative Com-

mittee for Space Data Systems, CCSDS, som tidigt arbetade för att bevara stora datamängder. OAIS

ska kunna ta emot olika format, lagra dem säkert och långsiktigt och sedan ska materialet vara åter-

sökningsbart och läsbart vid en förfrågan om utlämnande. Den hanterar olika format beroende på

var i modellen informationen befinner sig. Kort uttryckt hanterar den olika informationspaket bestå-

ende av två typer av information. Dels innehåll, d.v.s. arkivmaterialet och dess tekniska data som

gör den läsbar och dels bevarandeinformation som beskriver arkivmaterialet i form av t.ex. prove-

niens och kontext. Det finns tre olika informationspaket beroende på var i modellen de befinner sig.

Innan de tas emot kallas de leveranspaket (Submission Information Package, SIP), då de befinner

sig i arkivdelen kallas de arkivpaket (Archival Information Package, AIP) och vid en förfrågan om

utlämnande kallas de utlämnandepaket (Dissemination Information Package, DIP) (Sahlén, 2016,

ss. 239, 295). År 2011 fick Riksarkivet i uppdrag av E-delegationen att utveckla myndighets-

gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. De förvaltningsgemensamma specifikationerna,

FGS, ska underlätta överföring av information mellan olika system. En FGS för paketstruktur för e-

arkiv har OAIS-modellen som förebild. E-arkiv ger arkivbildaren en del utmaningar vad gäller pro-

veniens, vilket också finns i åtanke i Riksarkivets fortsatta arbete kring e-arkivutveckling. Främst

vad gäller handlingens metadata som härrör från det verksamhetssystem där handlingen hanterades.

Dessa måste kunna överföras intakta till en e-arkivmiljö för att inte proveniensen ska gå förlorad

(Sahlén, 2016, ss. 227-228, 246). 
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 4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Undersökningen kretsar kring två teoretiska ramverk. Den första är proveniensprincipen som har

ändrat karaktär över tid. Nedan gör jag ett försök att förklara dess betydelser sett utifrån hur ett ar-

kiv redovisar sin verksamhetsinformation och utifrån hur proveniensen säkerställs kring elektro-

niska handlingar. 

Den andra teoretiska utgångspunkten är två sätt att tänka kring informationsflödet i en verksamhet

samt hur handlingar ska bevaras. Livscykelmodellen beskrivs som en linjär eller cyklisk process

medan records continuum modellen beskrivs utifrån olika dimensioner där en handling kan befinna

sig i flera processer samtidigt. Syftet med att ha med dessa två modeller är att fundera över hur pro-

veniens bevaras i de olika tankemönstren. 

4.1. PROVENIENSPRINCIPEN 

Proveniens ges många betydelser både historiskt teoribildning och i nutida forskning. Därför be-

handlar detta avsnitt proveniensens olika tolkning samt dess säregna drag då det kommer till arkiv-

redovisningform och digital information. 

4.1.1. Historiska och nutida betydelser 

Centralt för detta arbete är proveniensprincipens betydelse och vad det får för konsekvenser i hur

arbetsmetoder och rutiner väljs i informationsförvaltningen. Därför ges en kort tillbakablick i hur

den använts och förklarar hur den kan tolkas idag. För att förstå varför tolkningarna skiljer sig åt

krävs förståelse för proveniensens bakgrund. Den härstammar ursprungligen från Frankrike under

tidigt 1800-tal där arkiven hade, liksom på andra håll, indelats i ämnesordning, den s.k. perti-

nensprincipen. Denna princip innebar att handlingar från skilda arkiv kunde läggas samman i sär-

skilda ordningar som behandlade samma ämne. Ordningsprincipen hade till syfte att skapa över-

blick över handlingarna, men växande arkivinformation och sammanslagning mellan olika arkiv

gjorde att sökvägar som skapats av tidigare arkivbildare inte längre gick att använda. För att bringa

ordning krävdes ett nytt synsätt där hänsyn till handlingens ursprung beaktades. Detta blev prove-

niensprincipen och den uttrycktes i en holländsk arkivhandbok som har kommit att kallas ”den

holländska manualen” från slutet på 1800-talet. Principen delades inledningsvis upp i två delar. Den

första delen kallades respect des fonds, och avsåg arkivinstitutionens helhet. De handlingar som in-

gick i en arkivbildares bestånd skulle behållas intakta och åtskilda från andra arkiv. Detta kallas

även proveniensens yttre ordning (Holmgren, 2014, ss. 22-23, Sahlén, 2016, s. 51). 
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Den andra delen av proveniensen kom att utvecklas i Preussen och kallas respect of the original

order eller den inre proveniensen. Den inre ordningen innebar att en arkivbildares arkivhandlingar

skulle hållas i deras ursprungliga ordning. Denna ordning överensstämde bättre med den organisa-

tionsstruktur som arkivbildaren verkade i, vilket gjorde det möjligt att lättare återsöka och forska i

den organisation som arkivet representerade (Holmgren, 2014, ss. 22-23, Sahlén, 2016, s. 51).

Denna grundsats gäller även för den tredje definitionen av proveniens som också den är en del av

den inre ordningen. Här betonas vilken relation en handling har till den kontext där den bildades

och uttrycks med termen provenance i t.ex. International Council on archives (2005, s.12) handbok

för arkivarie kring elektroniska handlingar. De menar att en handlings relation till den aktivitet i

vilken den skapas och vilken funktion denna aktivitet utgör, avgör handlingens provenance. I deras

skrift kring hur man redovisar arkiv beskrivs provenance som relationen mellan handlingen och

organisationen eller individen som skapade, fångade och använde handlingen i verksamheten (Inter-

national council on archives, 2000, s. 11). Då handlingen kan relateras till flera organisationers

verksamhet talar man om mutiprovenance (Holmgren, 2014, s. 24). 

4.1.1.1. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har tre sätt att se på proveniens beskrivits som vi har att utgå från. Bevarandet

och åtskiljandet av hela arkivbestånd i förhållande till andra arkiv, det vi kallar respect des fonds

eller yttre proveniens. Respect of original order är en del av den inre proveniensen som avser

säkerställandet av att hålla arkivets inre struktur intakt och att denna struktur beskriver verksam-

hetens processer. Provenance är handlingens relation till processerna och dess administrativa kon-

text. 

4.1.2. Proveniensprincipen i arkivredovisningen utifrån det allmänna arkivschemat 

Proveniensprincipen är av största vikt för arkiven som främjare och förvarare av en organisations

minnesbank och som bevisbärare för de aktiviteter som utförs där. Enligt svensk offentlighets-

princip utgör proveniens en förutsättning eftersom handlingar då kan förstås utifrån sitt samman-

hang. Dessutom kan handlingars källkritiska värde konstateras (Gränström m.fl. 2000, s. 24). Enligt

”den holländska manualen” fick ändringar i den inre ordningen endast göras i undantagsfall då

uppenbara fel upptäcktes. Intentionen var ändå att inte göra några ändringar alls, utan förhålla sig

neutral och låta arkivmaterialet fungera som vittnesbörd för verksamheten. Tom Sahlén menar dock

att detta förhållningssätt var försvarbart enbart i ett samhälle där organisationsförändringar skedde

sällan. I svensk arkivbildning har proveniensprincipens tankar om inre och yttre ordning som be-

skrivs i manualen, gällt i och med införandet av det allmänna arkivschemat år 1903. Enligt denna
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ordnades handlingarna enligt ett antal serier som var typiska inom organisationer. Inledningsvis var

indelningen A) Protokoll, B) Koncept till utgående skrivelser, C) Diarier, D) Liggare och register,

E) Inkomna handlingar och korrespondens. Fler serier skapades efter hand, bland annat F) Hand-

lingar ordnade efter ämne och det lämpliga Ö) Övriga handlingar. Båda blev samlingsplats för de

handlingar som hade oklar proveniens. Det skulle dock visa sig, då upprepade organisations-

förändringar och ändrade dokumentationsformer blev allt vanligare, att det allmänna arkivschemat

var föråldrat. Nya typer av handlingar tillkom vilka inte kunde låsas till de fasta serierna. Istället ut-

vecklades ärendeklassificeringssystem som representerade organisationens verksamhet. Efter de el-

ektroniska handlingarnas inträde ökade kraven på en ny arkivredovisning (Sahlén, 2016, ss. 51-54). 

4.1.3. Proveniensprincipen i den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

Den nya arkivredovisningen kom att fastställas i och med Riksarkivets verksamhetsbaserade arkiv-

redovisningsmodell (RA-FS 2008:4, 6 kap), som klargjorde att en arkivredovisning ska uttrycka

sambandet mellan verksamheten, processen och handlingen. Tre verksamhetsprocesser ska klassifi-

ceras för att tydliggöra denna relation. Först är de styrande processerna som redovisar förhållandet

mellan handlingar genererade utifrån ledningsfunktioner och underindelas i ledning, styrning och

organisering. Därefter klassificeras de stödjande verksamhetsprocesserna som handlar om det admi-

nistrativa verksamhetsstöd som finns i alla organisationer. Slutligen ska kärnverksamheten klassifi-

ceras vilket innebär all verksamhet som realiserar organisationens uppdrag. Holmgren menar att den

verksamhetsbaserade arkivredovisningsmodellen håller sig närmre proveniensen än vad det allmän-

na arkivschemat lyckades med, just på grund av sitt krav på relation till process. Sahlén hävdar ock-

så att proveniensen kommer till sin rätt i och med införandet av verksamhetsbaserad arkivredo-

visning eftersom denna gör det möjligt att länka kontextuell metadata till processer (Holmgren,

2014, s. 25, Sahlén, 2016, ss. 51-55). 

Terry Cook som var verksam vid University of Manitoba, Canada, var en av de främsta förespråkar-

na för proveniens som ett uttryck för en handlings relation till verksamhetsprocesser. Han menade

att proveniensens hjärta ligger i handlingens processuella kontext. Han betonar att proveniensen be-

höver ses med nya ögon, bort från den struktur som respect des fonds och respect of original order

vidhåller. Den strukturen lämpade sig med analoga arbetsmetoder och i pappersarkiv men inte i en

modern informationsmiljö. I denna är proveniensen handlingens relation till processen och aktivi-

teten snarare än till ordning och fysisk placering. Provenance ses mer som en tankekonstruktion i en

virtuell värld än som en fysisk ordnad struktur (Cook, 2001, s. 21). 
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Även arkivteoretikerna David Bearman och Richard Lytle påpekade tidigt hur betydelsen av pro-

veniensprincipen måste utvidgas och även gälla inom informationshanteringen och inte bara i arkiv-

sammanhang. De menar att organisationens verksamhet pekar ut arkivinnehållet vilket gör att ge-

nom att tydligt visa en handlings kontext skapas viktiga verktyg för att bättre kunna återsöka inne-

hållet (Bearman och Lytle, 1985, ss. 14-27). Bearman och Lytle företräder ett utländskt alternativ

till verksamhetsstyrd arkivredovisning, den s.k. functional analysis. I denna betonas vikten av att i

en arkivredovisning identifiera en organisations verksamhet (funktion), processer och aktiviteter

som generar organisationens handlingar. En verksamhets handlingar mynnar ut ur de processer som

sker i verksamheten (Sundqvist, 2017, s. 22). Luciana Duranti, professor vid University of British

Columbia, Vancouver, Canada, är en av de främsta förespråkarna av functional analysis. Hon talar

om att handlingars relation till verksamhetens funktion, process och aktivitet samt till andra hand-

lingar som ingår i dessa, alltid måste klargöras för att ens identifieras som en handling. Durantis

välkända begrepp ”the archival bond” syftar just till att handlingen förses med upphovskontext och

samband med verksamhet och övriga handlingar för att ge handlingen trovärdighet (Duranti, 2010,

s. 10). Samtidigt råder delade meningar om functional analysis eftersom en verksamhets funktioner

är så pass komplexa att de blir svåra att redovisa. Dessutom avgör subjektiva bedömningar vilken

klassificering en funktion får. Motståndet företräds av bl.a. Greg Bak, även han verksam vid Uni-

versity of Manitoba (Sundqvist 2017, s. 25). 

Utländsk kritik mot funktionsstyrd arkivredovisning liknar det missnöje som uppkommit i svenska

sammanhang kring verksamhetsbaserad arkivredovisning. Proveniensens säkerställande förhindras

här främst av två skäl. Dels sker processkartläggningen ofta för subjektivt och måste ofta förnyas.

Dels leder okunnighet och otydlighet i direktiven till att handlingar klassificeras olika, ofta på grund

av att de inte går att koppla till en process (Holmgren, 2014, s. 67, Sundqvist, 2017, s. 68). Otydlig-

heten kan ha sin grund i att proveniens inte ens nämns i Riksarkivets föreskrifter för verksamhets-

baserad arkivredovisning eller i den vägledning kring arkivredovisningen som utkom 2012. Istället

uttrycks att samband ska upprättas mellan verksamheten och handlingar samt mellan olika hand-

lingar (RA-FS 2008:4, Redovisa verksamhetsinformation, Vägledning, 2012, ss. 39-40). 

4.1.3.1. Sammanfattning 

Svensk arkivredovisning behövde förnyas från det stela allmänna arkivschemat till en mer process-

baserad form. Riksarkivet föreskriver den verksamhetsbaserade arkivredovisningen för landets stat-

liga myndigheter. Denna och liknande arkivhanteringsmetoder förespråkas av flera för dess verk-

samhetsnära och processuella syn på hur handlingar blir till (Duranti, 2010, Holmgren, 2014, Sah-
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lén, 2016). Även utifrån hur proveniens garanteras så har metoden fördelar. Främst kring hur hand-

lingar uppkommer i samband med en process och att dess proveniens (eg. provenance) är relationen

till denna process (Cook, 2001). Kritiken ligger dock i att processer ibland kan vara otydliga och att

klassificeringen av processer sker godtyckligt vilket medför en oklar proveniens (Holmgren, 2014,

s. 67, Sundqvist, 2017, s. 68).

4.1.4. Proveniens och elektroniska handlingar

En av de viktigaste grunderna i inre proveniens är att arkivmaterialets upphovskontext säkerställs

och att ordningen bevaras intakt. Innehållsvärdet i en handling förstärks på så vis genom dess

processuella kontext. I detta sammanhang talar man om proveniensprincipens dubbla tillämpning

och menar arkivprofessionens möjligheter att arbeta proaktivt med proveniens, t.ex. att genom

lämpliga dokumenthanteringsplaner återspegla verksamheten. Proveniensprincipen tillika övriga

arkivprinciper, ska ju gälla oavsett i vilken form arkivinformationen kommer. Dock har traditionell

pappershantering medgivit att den kontextuella relationen förankrats till den fysiska strukturen,

vilket ett elektroniskt arkivformat inte gör. Det processuella sambandet som provenance innebär,

riskerar att åsidosättas då arkivinformationen inte är direkt förknippad med någon speciell process

eller kontext. Det krävs ett aktivt arbete att skapa kontextuell metadata i system som klargör rela-

tionen mellan innehåll och process (Henström, 2007, ss. 73-74, Sahlén, 2016, ss. 54-55).

I hanteringen av öppna data är proveniensbegreppet inte helt klarlagt. Flertalet definitioner menar

dock att en handlings proveniens är själva tillkomstprocessen, men även dess väg genom olika pro-

cesser, alltså handlingens processhistoria. Att en handling försätts med sin historik, är ur öppenhet

och demokratisk synvinkel en nödvändighet för att vi ska kunna få kännedom om de processer som

sker bakom en handling. Samsyn krävs kring vad proveniens är och hur den ska upprätthållas, samt

användandet av system som bevarar spårbarhet och en handlings utveckling genom olika processer.

Påvisad proveniens tillsammans med säkra system, förstärker informationskvaliteten (Moreau,

2010, ss. 1-2,  Åström-Engvall, 2012, s. 24). 

Även om det behövs standardiseringar kring elektroniska handlingar och att proveniensens betydel-

se varierar, så kommer problemen främst då elektroniska handlingar ska överföras från ett system

till ett annat. Proveniensens beaktas ju bara om den processuella kontexten och hur denna kontext är

en reflektion av verksamheten (eller det tidigare systemet i vilken handlingen skapats) förblir intakt.

Arkivteoretiker (t.ex. Terry Cook, Luciana Duranti, Terry Eastwood, Heather MacNeil, Anne J. Gil-

liland-Swetland, David Bearman) har i olika projekt sedan många år arbetat med dessa frågor, men
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mest med utgångspunkt att säkerställa handlingars autenticitet (Sahlén, 2016, ss. 221-222). Jag

finner dock deras arbete viktigt även med hänseende på att säkerställa proveniens, eftersom autenti-

citeten inte kan gälla om inte proveniensen beaktats. Proveniensens uppgift är att förse en handling

med upphovskontext och data kring dess relation med verksamheten så att den får det bevisvärde

som autenticitet kräver (Henström, 2007, ss. 80-81). Ett känt internationellt forskningsprojekt som

pågått med skilda uppdrag men med betoning på autenticitet i elektroniska sammanhang, är

InterPARES. Bland annat verkar de för gemensamma standarder och arbetsmetoder kring

överföring mellan system och kring handlingar som publiceras på internet (Henström, 2007, s. 97,

Sahlén, 2016, s. 223). I Sverige har försök till standardiseringar gjorts i och med Riksarkivets råd

kring elektroniska handlingar, samt förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS. FGS:erna rör

krav kring märkning och paketering vid informationsöverföringar mellan system, till ett e-arkiv

eller vid utveckling av e-tjänster (RA-FS 2009:1, Riksarkivet.se, Förvaltningsgemensamma

specifikationer, FGS, 2018). 

4.1.4.1. Sammanfattning

Även kring elektroniska handlingar, främst de som publiceras på webben, verkar proveniens-

begreppet vara otydligt men tycks hos flera källor handla om en handlings tillkomstprocess och dess

vidare hantering i en verksamhet. Om detta är en definition som får gälla, så är det ändå främst för-

säkrandet om proveniensen som är den stora utmaningen. Osäkra verksamhetssystem gör att till-

räcklig kontextuell data saknas och svårigheter kring bevarandet av en handlings kontext upp-

kommer då information överförs mellan olika system. 

4.2. LIVSCYKELMODELLEN OCH RECORDS CONTINUUM MODEL 

Skillnaden mellan livscykelmodellen och records continuum model, RCM, rör sig om arkiv-

metodologiska val kring främst två teoretiska olikheter. Den första arkivteoretiska skillnaden rör de

motstridiga åsikterna kring arkivhandlingars förvaring. Här har vi å ena sidan den custodianska

skolan, som tidigt i debatten mellan de olika modellerna, företräddes av Luciana Duranti. Custodia-

nerna menar att en slutförvaring innebär en rumslig förflyttning från den operativa verksamheten till

en bestämd förvaringsplats. Synen kring detta grundar sig bland annat i tanken om handlingars livs-

tid som är den andra stora skillnaden mellan modellerna och teorierna. Enligt förespråkare för livs-

cykelmodellen har en handling en tydlig livstid indelad i en aktiv och en inaktiv del. En av records

continuum förespråkare är Frank Upward, arkivteoretiker vid Monash University, Melbourne,

Australien, som dessutom är upphovsman till modellen. Han tillhör den postcustodianska skolan

som betonar avsaknaden av en specifik plats för slutförvaring. Handlingen befinner sig inte i någon
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aktiv eller inaktiv del. Istället är dess rum och tid obestämd i en digital miljö just därför att dess

fysiska egenskaper upphör (Fureh, 2007, ss. 22-27, McKemmish, 2001, ss. 333-359, Sahlén, 2016,

ss. 43-45). 

Syftet med att lyfta denna teoretiska utgångspunkt i detta arbete, är att fundera över hur prove-

niensen beaktas utifrån de olika sätten att hantera information. Det har visat sig i tidigare under-

sökningar att trots att t.ex. verksamhetsbaserad arkivredovisning liknande den som förespråkas i

Sverige, ypperligt lämpar sig i ett records continuum, så behåller många arkivbildare den traditio-

nella livscykelmodellen i praktiken (Maria Kallberg, 2013, Maria Sundquist, 2017). Kanske kan den

traditionella modellen fungera bättre i en verklighet där projektarbeten har tydliga start- och slut-

datum, samt i myndighetsorganisationer som liknar den cykliska processen (Anderson och Samuel-

sson, 2016, s. 45). Även en verksamhets elektroniska handlingar har en tydlig slutförvaring i e-arkiv

enligt Riksarkivets FGS:er, Riksarkivet.se (Förvaltningsgemensamma specifikationer, 2018). 

4.2.1. Livscykelmodellen

Modellen beskrivs ofta cykliskt trots att den snarare är linjär, och målet är att handlingen ska ha

hanterats korrekt genom hela processen så att kraven för rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet

säkerställs. Livscykelmodellen präglas av uppdelningen av en handling i verksamhet och arkiverad

handling, enligt främst engelsk och amerikansk dokumenthanteringsteori. Denna uppdelning för-

tydligades i mitten på 1980-talet av Jay Atherton som menade att handlingen först ingår i records

managements område, där den skapas, klassificeras, används och slutligen gallras eller överförs till

arkiv. Denna del kallas aktiv del. Under andra delen, i handlingens inaktiva tid, är den i archives

managements vård där urval, arkivbeskrivning, bevarande och tillgängliggörande ingår. Atherton

betonade dock att den traditionella uppdelningen måste upphöra. I dagens samhälle är det nöd-

vändigt att flera professioner måste mötas i både handlingens aktiva och inaktiva livsfas för att möj-

liggöra kraven på rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet (Atherton, 1985, s. 44, Eriksson,

2014, ss. 38-43, Sahlén, 2017, ss. 43-45).

Den nuvarande svenska dokumenthanteringen uppvisar likheter med den utländska även om upp-

delning av ansvarsområden är inte lika tydlig. I ISO 15489-1:2016, som är internationell standard

för dokumenthantering, står det om records managements ansvarsområden ”control of the creation,

receipt, maintenance, use and dispostion for records, including processes for capturing and main-

taining evidence of and information about business activities and transactions” (ISO 15489-1:2016

s. 3). Samtidigt ger de svenska regelverken om verksamhetsbaserad arkivredovisning tydliga sig-
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naler om att arkivredovisningen ska vara en del av övrig verksamhet och att arkivfunktionen inte

längre finns bortom förvaltningen (Riksarkivet.se, Redovisa verksamhetsinformation, s. 6).

Förespråkare för livscykelmodellen menar att en handling har olika behov beroende på i vilket sta-

die den är och att genom att se en process som avslutad så kan man värna om handlingens autenti-

citet. Dessutom beror sökmetoderna också på var i livscykeln en handling befinner sig. I livscykeln

operativa del (som delas in i både aktiv och semiaktiv del) återsöks objektet enligt bottom-up-prin-

cipen. Handlingen skapas långt ner i hierarkin och samlas sedan till enheter. I den inaktiva delen

däremot används ett top-down-perspektiv då ett specifikt objekt återsöks i en större mängd material

(Duranti och Macneil, 1996, s. 59). Modeller för överföring och lagring av elektroniska handlingar,

som främst hör till livscykelkonceptet, är den av InterPARES utvecklade, Chain of preservation-

modell och den av Riksarkivet rekommenderade OAIS-modellen. Dessa kritiseras dock för att inte

fungera i moderna informationsförvaltningar och att tillgängliggörandet av arkivinformation för-

svåras (Anderson och Samuelsson, 2016, s. 46). 

4.2.2. Records continuum model – RCM 

I artikeln Recordkeeping informatics: re- figuring a discipline in crisis with a single minded

approach skriven av Upward, Reed, Oliver och Evans (2013, ss. 37-47) skriver författarna att arkiv-

och informationshanteringssektorn befinner sig i en kris. Enligt dessa behövs ett nytänk kring meto-

derna inom arkivering och informationshantering, för att bemöta modern kommunikationsteknologi

och för att göra informationsspridning maximal. Författarna kallar processen då vi skapar, fångar,

organiserar och pluraliserar verksamhetsinformation med hjälp av dagens tillgängliga teknologi för

records informatics. Då processen är i fokus blir kopplingen mellan records managers, arkivarie och

informationssystemet tydligare än då fokus legat på records i sig självt. För att realisera detta krävs

förståelse för records kontext och att record hela tiden kan byta kontext beroende på i vilken process

den ingår. Artikeln förespråkar användning av continuum thinking, d.v.s. skapa, fånga, organisera

och pluralisera utifrån verksamhetsprocessen istället för med records som utgångspunkt, samt

utvidgad användning av metadata. Records beaktas därmed i olika tid och rum beroende på hur de

rör sig genom olika processer.

Även andra arkivteoretiker sluter upp bakom övertygelsen om att en handling måste kunna förstås

utifrån flera kontexter med avseende på proveniensperspektivet. De menar att en arkivstruktur inte

får vara ordnad så att den låser en handling vid en viss kontext utan proveniensen måste kunna

breddas för att förstå handlingen utifrån flera kontexter. Att fästa en handling vid en specifik kon-

text är istället en fara för proveniensprincipen (Cook, 2012, s. 6, McKemmish, 2001, s. 333-359,
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Wood, 2014, s. 403). 

Records continuum model, hädanefter kallat RCM, är den modell som utvecklades av Frank

Upward kring hur dokumenthanteringen borde gå till enligt ett records continuum-tänk. Upward

menade att livcykelmodellens indelning av records managerns och arkivariens uppgifter innebar att

records (ungefär samma som handlingar) förflyttades i tid och rum. Sedan digitaliseringens inträde

är dock ett records oberoende av rum och tid, eftersom dess fysiska existens upphör i och med dess

elektroniska form. Upward ifrågasatte just den fysiska förvaringens berättigande och menade att ett

record inte följer något förutbestämt livsmönster, utan kan befinna sig i flera processer samtidigt.

Därför behövs metoder som möjliggör ett records återanvändande och tillgängliggörande. Detta är,

enligt Upward, ett paradigmskifte, ett helt nytt sätt att se på ett records förhållande till rum och tid

(Upward, 2000, ss. 117-121). 

Anthony Giddens hade skrivit om tidsrumslig distansering vilket Upward inspirerades av. Det inne-

bar hur ett record rör sig från dess skapelsestund genom organisationen för att slutligen kunna åter-

sökas av vem som helst. Upwards (2000, ss. 121-123) förklarar med hjälp av fyra dimensioner ett

records tidsrumsliga resa så här:

Dimension 1. Skapa – Records uppstår som en följd av en aktivitet men den distanserar sig direkt

från sin tillkomstmiljö. 

Dimension 2. Fånga – records sätts in ett sammanhang, registreras. Den blir därmed möjlig för

andra att förstå och kan användas i andra sammanhang.

Dimension 3. Organisera – records förses med metadata och fortsätter att distansera sig och till-

gängliggörs för hela organisationen och bli en del av organisationens minne. 

Dimension 4. Pluralisera – records distanseras maximalt så att det kan distribueras från organisa-

tionen ut till samhället. 

Eftersom records vandring genom olika processer/dimensioner ger records olika karaktär behöver

ansvaret för records därmed skifta. Upward möter detta genom att förse modellen med axlar med

fyra perspepektiv. Lars Furéh beskriver axlarna i sin magisteruppsats från 2007 (s. 31), där han ger

förslag på hur modellen ska tillämpas i en informationsförvalning. Han kallar den horisontala axeln

verksamhetsaxel, som dels beskriver vem som har ansvar för records, identitetsaxeln och dels

vilken aktivitet den befinner sig i, transaktionsaxeln. Den vertikala axeln som Furéh kallar informa-

tionsaxeln indelas i perspektiven evidensaxeln och recordkeeping container eller recordkeeping ob-

jects. Evidensaxeln beskriver det bevisvärde, i form av vilken roll eller vilken betydelse ett record
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har. Recordkeeping container eller recordkeeping objects som Upward använder, avser hur records

blir en produkt som får del i olika processer inom organisationen (Upward, 2000, ss. 123-124). 
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Figur 1. Records continuum model (Upward, 2000, s. 123). 



5. METODVAL

5.1. KVALITATIV METOD 

Jag kommer att göra en kvalitativ forskningsundersökning. Det gör jag av framför allt två skäl. För

det första lämpar sig kvalitativa metoder när studieobjektet är svårbestämt, t.ex. en människas upp-

levelse. För det andra fungerar denna metod bäst när forskaren behöver tolka vilken betydelse en

person ger en viss företeelse (Wallén, 1996, s. 73). Den skiljer sig från kvantitativa undersökningar

främst på vilket sätt den fastställer teorier. I en kvalitativ undersökning snarare byggs än testas en

teori och det görs genom att utveckla teorin utifrån den data som samlas in. Den metod inom det

kvalitativa området som jag har tänkt använda mig av kallas analytisk induktion. Induktion handlar

om att samla data för att se framträdande samband och genom dem utveckla en teori. Det viktiga

inom analytisk induktion är att vara så teoretiskt fri som möjligt från början, för att istället utforma

teorin utifrån insamlad data (Hartman, 2004, s. 271-275). Vissa avsteg från metoden har dock gjorts

med förhoppningen om ett bättre resultat. Enligt Jan Hartman förordar analytisk induktiv metod att

all data samlats in innan analysarbetet påbörjas. Dock påpekar flera författare som skrivit om kvali-

tativa metoder, att den iterativa processen är en viktig del i ett kvalitativt forskningsarbete. Denna

tillåter att viss anpassning av datainsamlingen görs allt efter som datainsamlingen sker. Dessutom

behövs förförståelse för att förstå fortsatt datainsamling. Att inledningsvis och genom hela arbetet

vara totalt blank i sinnet, är en omöjlighet. Utgångspunkten har ändå varit att vara så öppen och teo-

rineutral som möjligt genom hela arbetet, men att kunna utifrån insamlat material, attackera de delar

som gett resultat (Pickard, 2013, ss. 101-109, 267-270, Tjora, 2012, ss. 139-146).

5.1.1. Fallstudier 

En vanlig kvalitativ metod är att använda sig av fallstudier. Den är lämplig i just mitt fall eftersom

det är en specifik företeelse, förståelsen av proveniensprincipen, som jag har tänkt undersöka. Jag

har valt att besöka tio stycken informationsförvaltningar, i detta fall tio kommunarkiv/stadsarkiv.

Orsaken till att jag valde kommunarkiv/stadsarkiv var för att jag ville om möjligt få en spridning

vad avsåg användandet av allmänna arkivschemat kontra införandet av verksamhetsbaserad arkiv-

redovisning, för att se hur proveniens säkerställs i de olika arkivredovisningsmetoderna. Detta

gjorde att jag avstod från att besöka statliga arkiv, eftersom jag förutsatte att de i olika grad redan

använder sig av verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS

2008:4). De arkiv som har deltagit har valts ut av följande tre skäl: 1. De var kommunarkiv/stads-

arkiv i både större och mindre städer, 2. Det blev en geografisk spridning eftersom de är belägna i

fyra olika län,  3. De låg inom rimligt avstånd (ca 20 mil) från min hemort. Genom att analysera och
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jämföra den information jag har samlat in har jag kunnat visa på min frågeställnings mångsidighet

och vilka gemensamma drag som förekommer i de studerade fallen. Eftersom detta är en jämföran-

de studie, med flera olika kommunala arkiv, kan de delar av studien som uppvisar liknande resultat,

visa på trovärdighet och generaliserbarhet. 

5.1.2. Datainsamling – intervjuer och dokumentstudier 

Jag har genomfört en djupintervju med kommunarkivarie på alla de tio informationsförvaltningarna.

Att utföra djupintervjuer är ett effektivt sätt att studera människors upplevelse och förståelse av

något specifikt. Informanterna på respektive arkiv valdes ut eftersom de var kommunarkivarie eller

stadsarkivarie och därmed kunniga inom sitt område. Inför intervjun tog jag kontakt via mail och

informerade om forskningens syfte och vilka typer av datainsamlingar som jag var intresserad av.

Jag var noga med att betona deras rätt till anonymitet och frivillighet att delta i studien. Jag bifogade

både en förklaring av studieområdet samt intervjufrågorna (se bilaga 1. Frågebrev, 2. Redovisning

av studieområdet och 3. Intervjuguide). Anledningen till det, var att de skulle kunna titta på frågor-

na innan intervjun och därmed känna sig mer förberedda. Frågorna gjorde jag efter att jag hade satt

mig in i proveniensprincipens olika betydelser. Med hjälp av frågorna om t.ex. inre ordning och en

handlings processkontext ville jag se vilken betydelse informanterna lade i proveniensprincipen i

främst de digitala miljöerna. Vid intervjutillfället åkte jag till respektive kommunarkiv och hade en

djupintervju med halvstrukturerade frågor i en knapp timmes tid. Detta innebar att samtalet rörde

sig kring specifika teman, men frågorna var öppna och informanten kunde tala fritt och reflektera

över hur de förhöll sig till de olika frågorna. Intervjuerna spelades in och jag transkriberade allt

material i efterhand. 

Vid varje besök fick jag också kopior på olika typer av dokument. En del berörde arkivreglementen,

där kommunarkiven klargjorde vilka arkivvårdsregler som kommunens myndigheter är ålagda att

följa. En del rörde dokumenthanteringsplaner som beskrev myndigheternas handlingar och hur de

hanterades. Jag fick även se arkivinstruktioner över hur förfarandet med handlingar ska gå till. Ar-

kivförteckningarna var till stora delar i olika verksamhetssystem, vilket gjorde att jag bara kunde ta

del av dem på plats, vilket jag gjorde på några av de besökta arkiven. 

5.1.3. Etiska överväganden

Jag har den största respekt för mina informanter och de erfarenheter som jag har fått ta del av vid

mina besök hos dem. Min avsikt har hela tiden varit att försöka vara ödmjuk och neutral inför de

svar jag fått. Informanten skulle inte känna att det som hen sa upplevdes som ett felaktigt eller kons-
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tigt svar (Hartman, 2004, ss. 280-282, Walsham, 1995, s. 78). Trots detta kan jag känna att jag ut-

satte dem för vissa obehagligheter både vid intervjutillfällena och vid min presentation av detta ar-

bete. Hur etiskt korrekt jag än avsåg att vara, så trampade jag ändå in i deras domän och ställde frå-

gor som ibland säkert upplevdes ifrågasättande och svårförklarade. Dessutom syftar ju arbetet till att

förklara hur proveniensen uppfattas i digitaliserade informationsförvaltningar och hur de arbetar

proaktivt med denna fråga. Därmed problematiserar jag tidigare förståelse/teori med den jag fått ge-

nom intervjuerna. Detta kan ju uppfattas negativt av informanterna. Avsikten är dock att visa på den

komplexitet som proveniensen faktiskt innebär och orsaken till att proveniensprincipen betydelse

har fått fylla detta arbete. 

5.2. ANALYS OCH REDOVISNINGSSÄTT

Fallstudier är en iterativ forskningsmetod där det har varit möjligt för mig att t.ex. avgöra vilken typ

av dokument jag ska studera, utefter de olika verksamheternas specifika särdrag. Olika dokument

har varit intressanta i de olika fallstudierna. Då jag har genomfört intervjuer, har jag direkt efteråt

transkriberat intervjun, vilket varit ett första led i analysarbetet. En fråga som vid första intervjun

visade sig vara svårtolkad/svårförklarad plockades bort. Efter tre, fyra intervjuer började de första

kategorierna eller teman utkristalliseras. Systematisk avkodning av intervjuerna har hela tiden varit

ledstjärna och allt eftersom intervjuerna hölls och förnyad avkodning gjordes kunde kategorierna

förfinas och utvecklas. De försök till teoribildning som jag sedan har gjort, har jag diskuterat och

problematiserat utifrån tidigare forsknings resultat (Pickard, 2013, ss. 101-109, 267, Tjora, 2012, ss.

139-146). 

 

Ingenting i analysen av dokumentstudierna har talat emot det som framkommit i intervjuerna. Där-

för har jag mest bara kunnat inrikta mig på att hitta sådant som bekräftar det som framkommit i in-

tervjuerna. Eftersom proveniens egentligen aldrig nämns fick jag istället hitta formuleringar som ty-

der på att handlingar hanteras efter proveniensprincipen. 

Intervjun bestod av 27 frågor med ibland underfrågor. Kommunarkivarierna var sammanlagt 11

stycken. Jag har hämtat information från totalt 17 dokument. För att inte redovisningen av resultatet

ska bli allt för utdragen, har jag valt att sammanställa resultatet utifrån olika teman som tillsammans

bidrar till att besvara frågeställningen. Dessa teman förklaras närmre i nästa kapitel och är

arkivredovisningsform, yttre proveniens, inre proveniens, hantering av digitala handlingar samt

informationshantering enligt livcykelmodellen eller records continuum model. 
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Alla informanter har i redovisningskapitlet försetts med en bokstav från A-J. Även kommunarkiven

benämns ibland utifrån samma bokstäver. Då alla arkivarier har fått löfte om anonymitet kommer

jag inte att redovisa i källförteckningen vilka kommunarkiv och kommunarkivarier det rör sig om.

Jag redovisar endast när intervjuerna skedde eftersom källmaterialet består av inspelningar och an-

teckningar från intervjuerna. Dokument med planer och rutiner som jag har tagit del av hos de olika

kommunarkiven, kommer jag inte att redovisa i källförteckningen, eftersom namngivning av dessa

kan göra att informanterna identifieras. Jag redovisar istället endast från vilket kommunarkiv jag har

hämtat information då hänvisning till ett dokument sker i redovisningskapitlet. 

5.3. REFLEKTION KRING METODVALET 

En väl tillämpad metod genererar ofta forskningsarbeten med hög kvalitet. Det kräver att forskaren

har inblick i vilka svagheter en metod faktiskt har, för att kunna motverka dem eller vända dem till

styrkor. Jag vill lyfta några brister som är mer eller mindre oundvikliga. För det första är en kvalita-

tiv studie en subjektiv studie i främst två avseenden. Dels är de svar som ges subjektiva utifrån att

de endast kan gälla på just den tillfrågade. Dels är analysen delvis subjektiv eftersom forskaren är

den som väljer vad som är värt att lyfta. Därför bör man vara försiktig med allt för mycket generali-

serande vid analysen (Tjora, 2012, ss. 20-23, 82-84, 159-163). Dessa subjektiva drag hos kvalitativa

studier har jag dock försökt motverka genom att ha relativt många informanter som i många fall re-

sonerar likt, samt låtit teorin ta plats tidigt i analysen för att låta den vara vägledande och inte vänta

tills all datainsamling var gjord (Tjora, 2012, ss. 82-84). För det andra skulle givetvis kvaliteten öka

ytterligare om undersökningen utvidgades med ännu fler informanter och dokumentstudier. Dock

visade det sig vara lite svårt att få tag på kommunarkivarie som hade tid för intervju vilket gjorde att

antalet begränsades. Jag antar att många har fullt upp och det är givetvis bättre att prioritera sitt

huvuduppdrag än att ta emot förvirrade och frågvisa studenter. Vi kan aldrig veta om de som inte

kunde delta hade medfört någon skillnad för resultatet, men tio informanter har ändå inneburit att

flera likheter har visat sig, som har fått ligga till grund för slutsatserna.  
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6. RESULTATREDOVISNING

6.1. PRESENTATION AV KOMMUNARKIVEN/STADSARKIVEN

Jag har besökt tio arkiv. Vissa förtydliganden krävs eftersom alla informanter givits löfte om anony-

mitet. Arkiven fungerar allihop som kommunarkiv, men kallar sig ibland för stadsarkiv. I detta ka-

pitel kommer de hädanefter att kallas kommunarkiv allihop. De indelas efter bokstäver där infor-

mant A är kommunarkivarie på kommunarkiv A i kommun A. Vid ett tillfälle intervjuades två

informanter på samma kommunarkiv. Dessa anges dock endast med en bokstav som även deras

kommunarkiv tilldelats. 

Sveriges kommuner och landsting (hemsida, 2017-12-08) gjorde 2017 en kommungruppsindelning

som visar olika kommuners tätortsstorlek och närhet till större tätorter samt pendlingsmönster. Den

indelas i tre huvudkategorier som i sin tur indelas i underkategorier. Jag har använt mig av in-

delningen för att visa till vilken kategori de olika kommunerna tillhör, för att på så vis ge läsaren en

bild av hur kommunens storlek och arbetsförutsättningar ser ut. 

Kategori A 

A1 Storstäder - avser en kommun med en större tätort med minst 200 000 invånare.

A2 Pendlingskommun nära storstad - kommun som har hög arbetspendling till storstad.

Kategori B 

B3 Större stad - är en större stad med minst 40 000 invånare samt minst 50 000 i kommunen.

B4 Pendlingskommun nära större stad - där kommunens invånare har hög arbetspendling till större

tätort. 

B5 Lågpendlingskommun nära större stad – kommun där en mindre del av invånarna arbetspendlar

till större stad. 

Kategori C

C6 Mindre stad/tätort – där största tätorten har mindre än 40 000 invånare och kommunen består av

minst 15 000 invånare. 

C7 Pendlingskommun nära annan mindre stad/tätort – där minst 30%  av invånarna arbetspendlar

till en annan mindre tätort eller då minst 30% av kommunens arbeten innehas av invånare i en

annan kommun. 

C8 Landsbygdskommun – där största tätort har mindre än 15 000 invånare och där kommunens

invånare har liten andel arbetspendlare. 

C9 Landsbygdskommun med besöksnäring – kommun minst två kriterier för besöksnäring d.v.s.

stor omsättning inom någon näring i förhållande till antalet invånare. 
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Enligt hemsidans lista hamnar de besökta kommunarkiven i följande kommungruppsindelning

(Sveriges kommuner och landstings hemsida 2017-12-08). Enligt listan har informanterna repres-

enterat fem av nio kategorier vilket visar kommunernas spridning vad avser storlek, närhet till

storstad samt pendlingsmönster. 

Informant verksam i kommun Kategori enligt kommungruppsindelningen

A C6

B B4

C B3

D B4

E B5

F C8

G C6

H B3

I B4

J C6

Planer och rutinbeskrivningar som används på de olika kommunarkiven har lite olika namn. Efter-

som samtal kring dokumenthanteringsplaner återkommer mycket under intervjuerna och i resultat-

redovisningen, så har jag valt att kalla alla kommunarkivs motsvarighet till detta för just dokument-

hanteringsplan. Detta trots att den information som hanteras, inte alltid är ett dokument vilket för-

ordar en annan benämning på planen, enligt informant F. Ordet arkivreglemente förekommer i

samtliga fall, men denna ges olika grad av relevans då den t.ex. enligt informant B fungerar mer

som ett luftdokument som glömts bort. I något fall har jag fått ut dokumenthanteringsplaner med

ibland beskrivning av handlingar och ibland mer åt processbeskrivningar. Jag har även fått olika do-

kument som kallats Arkivregler, Arkivhandbok och dokument som fungerar som mall vid kart-

läggning av processer.   

Kommunarkiven får avställt arkivmaterial levererat till sig från övriga nämnder och ibland bolag

inom kommunen. I de flesta fall fungerar kommunstyrelsen som arkivmyndighet med tillsyn över

övriga myndigheter i enlighet med § 9 Arkivlagen (1990:782). I något fall fungerar kommun-

styrelsen som lokal arkivmyndighet eftersom det finns en annan överordnad arkivmyndighet. Oav-

sett vilket står kommunarkiven under kommunstyrelsens ansvar och har givits tillstånd att till-

sammans med arkivmyndighet utöva tillsyn över övriga myndigheter i organisationen och vara till

hjälp med utvecklingen av informationshanteringen. 
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Redovisningens olika avsnitt är:

– Arkivredovisningsform – förståelse för vilken arkivredovisningsform som används är nöd-

vändig för fortsatt förståelse för arbetsmetoder och synsätt inom organisationerna.

– Yttre proveniens – huvudtanken inom proveniensprincipen är att bevara informationsmateri-

alet från en organisation åtskilt från andra. 

– Inre proveniens – dels den proveniens som uppkommer då ett arkiv är en avspegling av en

verksamhet och dels den proveniens om ges utifrån en handlings processuella kontext. 

– Hantering av digitala handlingar – ett avsnitt berör specifikt de digitala handlingarna även

om inte de utesluts i övriga avsnitt heller. 

– Informationshantering enligt livscykelmodellen eller records continuum model – detta av-

snitt beskriver vilka modeller som informanterna mest känner igen sig i, samt belyser i vil-

ken utsträckning kommunarkivarierna arbetar proaktivt för att bland annat säkerställa prove-

niens. 

6.2. ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT – VERKSAMHETSBASERAD  

ARKIVREDOVISNING 

Alla kommunarkiv arbetar ännu med det allmänna arkivschemat. Dock är flertalet i en övergång

mot processtänket där de har hunnit olika långt. Det är också olika i vilken grad som kommunarki-

ven står för hela arkivredovisningen. Arkivförteckningen står kommunarkivarien till största delen

för. Det som förtecknas är genomgående arkivbeståndet och inte handlingsbeståndet. Dock talar alla

om hur de olika myndigheterna gör en hanteringsanvisning som i de flesta fall kallas dokument-

hanteringsplan. Informant A menar att de nämnder som börjat med processbaserade dokument-

hanteringsplaner har öppnat dörren för en framtida övergång till den verksamhetsbaserade arkiv-

redovisningen. Dock avgör nämnderna själva om de vill göra sina dokumenthanteringsplaner pro-

cessbaserade. Informanterna B, D, E och I menar att det finns ganska lite processtänk i organisa-

tionen men att processkartläggningar borde vara med i dokumenthanteringsplanen. Informanterna C

och F använder sig av hybrider då några av myndigheternas dokumenthanteringsplaner har blivit

processbaserade. Här vill de utarbeta mallar (informant C) och handbok (informant F) för hur redo-

visningen skulle kunna se ut. Hos informant G och H så gör myndigheterna själva sina dokument-

hanteringsplaner men kommunarkivet vill gärna att de bygger på det verksamhetsbaserade även om

inte alla har kommit dit. Informant J menar att det som nu skapas i verksamheten sker efter klassifi-

ceringar men att det finns ett stort eftersläpp, vilket gör att det som levereras till dem ännu görs en-

ligt det allmänna arkivschemat. 
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6.3. YTTRE PROVENIENS 

Flera informanter vittnar om att allmänna arkivschemats fördel ur provenienssynpunkt är att den

nästan alltid visar till vilken arkivbildare en handling hör. Myndighetsbegreppet styr hur en hand-

ling förtecknas. Stora svårigheten med att säkerställa yttre proveniens blir då omorganisationer skett

och då arkivbildaren avslutats och nybildats. Detta borde gälla även för den verksamhetsbaserade

arkivredovisningen, menar informant J. Informant B berättar att den proveniens som bildas blir ju

den information som ges av arkivbildaren vid leveransen. Då information om förändringar fattas

blir proveniensen obefintlig. Informant D säger att en del av proveniensen är ju att ta emot

arkivmaterial så som det hanterats hos arkivbildaren. Om proveniensen blir bra avgörs om

informationshanteringen fungerar bra där. Informant H tycker att övriga ute på myndigheterna

sällan tänker på de att de måste meddela förändringar vilket gör att de på kommunarkivet måste

söka efter historik. Informant A menar att man vinner mycket på att beskriva förändringar i

historiken. Har man en lång serie med handlingar från olika arkivbildare så måste det beskrivas.

Detsamma gäller för verksamhetssystem som används av flera myndigheter. Här ser informant J en

svårighet med proveniensen då det inte alltid blir tydligt vilken koppling olika system har till

varandra och till vilken arkivbildare handlingarna tillhör. Även informant E menar att det kan finnas

en oklarhet kring vilken arkivbildare en handling hör då flödena mellan system är så flytande. Både

informant C, E och F påpekar vikten av att noggrann metadata blir helt avgörande. Informant F

betonar också att system bara är databärare som vi måste styra upp för att få bra kontroll. 

6.4. INRE PROVENIENS 

Hur inre proveniens säkerställs diskuterades under intervjuerna, utifrån dels den verksamhetsbasera-

de arkivredovisningen och de hybridformer som förekom hos några av verksamheterna och dels uti-

från det allmänna arkivschemat. Vi diskuterade även hur andra funktioner i en organisation kan på-

verka proveniensen. 

6.4.1. Inre proveniens utifrån en processorienterad verksamhet

Flera av kommunarkiven har myndigheter som börjat göra sina dokumenthanteringsplaner som be-

skriver processer. Det stora flertalet myndigheter har likväl dokumenthanteringsplaner som inte vi-

sar processer. De fall som ändå har börjat kartlägga sina processer har stött på följande funderingar.

Enligt informant C finns svårigheter med att klassificera handlingar efter processer. Det kräver

mycket diskussion för att skapa gemensam förståelse, men informant C menar att det ofta är positivt

eftersom det är en del i ett kvalitetsarbete. Även informant H menar att vissa problem har upp-

kommit i att kartlägga de processer som sker i verksamhetssystem, vilket gjort att diskussion kring
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lösningen på detta har förts mellan kommunarkivarie och systemägare. Det förekommer även att

processer inte blir rätt kartlagda. Informant J menar att kommunen har så många diffusa processer

som blir svåra att kartlägga eller där handlingar tvingas in i någon annan process. De klart positiva

följderna av att använda sig av processorienterat redovisningsätt är dock att sambanden mellan

handling och process blir mycket tydligare. Informant C, F, H och J menar att eftersom en verksam-

het jobbar i processer så speglas verkligheten bättre med det sättet att tänka och visar vad en verk-

samhet faktiskt gör. Enligt dessa blir sambandet mellan handling och process tydligare, något som

också bekräftas i deras dokumenthanteringsplaner och arkivreglementen. 

Handlingars väg efter att de har skapats är ibland ganska svårt att fastställa. Informant F menar att

vi producerar så mycket idag att t.ex. versionshanteringen blir mycket viktigare. Informant F säger

vidare at en handling kan ha olika kopplingar till många olika system, vilket gör att kontroll över

hur och vem som har ansvaret blir viktigt. Informant J ser en vinst med klassificeringskoden som

gör att en handling går att följa. 

6.4.2. Inre proveniens utifrån det allmänna arkivschemat 

Många av kommunarkivarierna menar att det allmänna arkivschemat har en klar fördel och det är

att det ofta är lätt att hitta i arkiven. Dock menar alla kommunarkivarier att det allmänna arkivsche-

mat inte speglar organisationen så som den ser ut idag. Informant B menar att digitala handlingar är

svåra att förteckna enligt det allmänna arkivschemat. Digitala handlingar kan ha tekniska beroenden

som gör att de kan försvinna om något annat plockas bort. Informant E menar att många digitala

handlingar inte arkivläggs enligt proveniensprincipen eftersom handlingar som kommer från olika

myndigheter ibland arkivläggs i mappar där proveniensen är oklar. Även informant G menar att det

allmänna arkivschemat är skevt eftersom det inte innehåller allt som är digitalt. Informant J menar

att det digitala inte är ordnat på samma sätt och blir därför svåra att placera. Också informant C be-

tonar att proveniens inte säkerställs. Problematiken med att avspegla verksamheten kommer främst

då det finns handlingar som inte riktigt tillhör någon specifik serie. Där resonerar många av infor-

manterna att det ändå måste finnas en viss pragmatism. Ibland är sökmöjligheten viktigare än pro-

veniensprincipen. Det gör att vissa handlingar läggs i F- eller Ö-serier för att kunna hitta dem men

inte för att ange deras sammanhang. Det gör att F- och Ö-serierna kan bli ganska omfattande trots

att de egentligen inte är representativa för verksamheten. 

Informant I säger att processerna som finns bakom handlingarna ofta är otydliga. Informant A, B,

D, G, H och J menar att man kan ju ibland ana till vilken process en handling tillhör. Så är det med
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t.ex. protokollserien och det är troligt att personalhandlingar innehåller rekryteringar, men vanligt-

vis ser man inte någon process bakom handlingen. Då är dokumenthanteringsplanerna bättre menar

informant D och I. Där visas mer kontext bakom en handling. På frågan om man kan se hur en

handling har hanterats menar informant B att det kan vara olika i olika myndigheter. En del myn-

digheter har en viktig tillsyn och är mer påpassade vilket kräver ett tydliggörande av vad som sker

med handlingar. Informant B menar att vad gäller många äldre digitala handlingar så finns inte en

historik som går att förstå och läsa, vilket gör det svårt att veta dess sammanhang och därmed be-

varandevärde. 

6.4.3. Övriga funktioners påverkan på proveniens 

Informant B påpekar att nackdelen med allmänna arkivschemat och proveniensprincipen är att

själva förteckningen sker i efterhand. Många kommunarkivarier måste förlita sig på att den informa-

tion som kommer vid leveransen är riktig. Dessutom är övriga funktioner i verksamheten ofta gans-

ka omedvetna om hur företeckningen går till och vad man kan behöva tänka på då, enligt informant

B, E, H och J. Informant F menar att de är bara medvetna om arkivredovisningen utifrån klassifice-

ringsstrukturen. Informant A och I tänker att övriga funktioner påverkas av dokumenthanterings-

planen vilket gör att de får en viss inblick i arkivredovisningen. Informant A menar även att oavsett

om det rör sig om analoga eller digitala leveranser så måste det finnas tillräcklig metadata. Övriga

funktioner måste alltså kunna meddela i vilket sammanhang informationen har varit. Informant D

menar att det blir tydligt då dokumenthanteringsplanen inte fungerar så väl inte bara för de på kom-

munarkivet utan även för de ute i verksamheterna. 

6.5. HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR 

Hantering av digitala handlingar utifrån proveniens upplevs av flera av informanterna som delvis

lättare. Mycket handlar om vilken metadata som appliceras menar informant G och J, för tekniken

ger förutsättningarna för god proveniens. Om rätt metadata finns så är det lättare att söka i det

elektroniska, menar informant F och H. Några menar att elektroniska handlingars proveniens stöter

på samma svårigheter som analoga handlingar, t.ex. tänker informant C och D på när en hand-

läggare har missat någon information. Originalet kan också vara så dåligt att informationen behöver

överföras. Det görs ju även med original som är av papper, menar informant B. 

6.5.1. Digitala handlingars samband med andra handlingar och processer 

Informant A menar att de verksamhetssystem som är i drift är så skräddarsydda för sin verksamhet

att deras handlingars kopplingar till varandra finns i systemen. Svårigheten blir snarare då de ska
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överföras till nya system eller e-arkiv. Om de inte har gallrats så får kommunarkivarien gallra och

då kan det bli en ny ordning. Informant C tänker också att det finns inre ordning i systemen. Infor-

mant D visar viss oro kring information som överförts till nya system men menar att en del av det är

avskilt från övrig information i systemen. Informant D tänker också att en inre struktur kan ju fak-

tiskt bero på hur man söker i ett verksamhetssystem. Söker man efter person så kommer den struk-

turen upp. Informant F menar att så länge det går att söka så finns någon typ av ordning och att ord-

ningen skapas utifrån metadatan man kopplar till informationen. Informant J menar att kopplingar

ibland saknas mellan system och skulle gärna se ett stort gemensamt verksamhetssystem som kunde

visa kopplingar mellan handlingar. 

Informant B menar att en del handlingars processer går att följa rent tekniskt, men frågar sig hur in-

tressant det är om 100 år. Informant E och F menar att det krävs styrning så att rätt registrering upp-

rätthålls för att se processerna. Informant D och G ser egentligen ingen skillnad mellan analoga och

digitala handlingar vad gäller att kunna se processerna bakom. Då en handling följer med genom ett

helt ärende så förs den ju med som bilaga och det kan ofta vara lättare med det digitala, menar in-

formant D. Informant H tycker inte att de har så stor inblick i processer då det har överförts till e-

arkiv. Informant A, C och J menar en handlings processer går att följa om de har valt att kunna göra

det i verksamhetssystemet och i e-arkivet. I e-arkivet har informant C valt att kunna göra det efter-

som det är viktigt att tänka ut vad man behöver ha i förhand. 

6.5.2. Överföring mellan system och långtidslagring 

Kommunarkiven A, D och E står precis i begrepp att upphandla ett nytt e-arkiv. Kommunarkiv B

och I har haft samtal med närliggande kommuner om att göra en gemensam lösning, men sam-

arbetet är bara i sitt inledningsskede. Kommunarkiv C, F, G, H och J har redan igång ett system för

långsiktigt bevarande. Ibland är det egna e-arkiv och ibland är det lösningar som tagits fram i sam-

arbete med andra kommuner. De har börjat ganska nyligen och hittills har de börjat med olika pilot-

projekt som testkör systemen, förutom i två fall, F, där det körs fullt ut och J där de ännu inte har le-

vererat något. Flera av kommunarkivarierna har varit med vid upphandlingar och samtalen inför

kravställande och menar att de rekommendationer som t.ex. Riksarkivet har gett, har man varit noga

med att följa. Några av kommunarkivarierna A, H och J betonar att en digital handling ska bevaras

digitalt eftersom det är originalet och en del av dess proveniens. De e-lösningar som gjorts bygger

på OAIS-modellen och vid upphandling har även olika standarder diskuterats. Dock anser in-

formant C och F att Riksarkivet dröjt med att ge rekommendationer vilket gjort att vissa lösningar

har de fått ta ställning till själva. Informant D menar att Ledningssystem för informationshantering
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30300:2011 har diskuterats vid upphandlingen men att det är mycket som ska kravställas så den frå-

gan har kommit i skymundan. Flera av kommunarkivarierna framhåller också att bevarandeaspekten

inte har varit en prioriterad fråga vid inköp av verksamhetssystem. Det har gjort att informant B har

fått göra egna lagringsytor där handlingarna sparas i format för långtidslagring. Informant E har

också en egen filyta för lagring men menar att mycket av det digitala materialet inte är gallrat vilket

gör att mycket sparas som inte ska bevaras. Även informant E, F, G och H talar om bristen i verk-

samhetssystemen vad gäller gallring. Den frågan har inte prioriterats även om riktlinjer förekommer

i några av kommunarkivens arkivreglementen. 

Informant A och I menar att det digitala materialet inte levereras till arkiv just nu utan allt finns ute

i sina verksamhetssystem. Avsikten är att försöka få in allt som ska bevaras i e-arkiv så snart det är

löst och att det inte är bra att ta emot digitala handlingar och inte kunna lösa bevarandefrågan. Flera

av informanterna (A, B, E, F, G, H, I och J) vittnar om att en del misslyckade konverteringar och

migreringar mellan system för att lösa lagring av digitala handlingar. Överföringar mellan system

har även inneburit att tidigare sammanhang inte längre syns i det nya systemet menar informant E

och G. Även överföringar till de e-arkiv som införts har medfört problem enligt informant G, H och

J. Systemen har slagit bakut då något metadatafält inte varit ifyllt, delar av systemet är lösenords-

skyddade, materialet är för gammalt och det blir för dyrt att lösa samt sammanhang har försvunnit.

Informant C och G tycker ändå att e-arkiven ger bättre proveniens än vad tidigare lagringsmöjlig-

heter har erbjudit. Informant C frågar sig dock om proveniensfrågan kommer att vara så viktig

framöver. Om man bara gör rätt med metadatan så kan man ju få med det man vill.  Informant F

menar att alla system gör att man riskerar att mista saker om man inte har gjort sin läxa. Arkiv-

frågorna måste vara med redan från början och man måste ha bra rutiner och utbildningar för att

lösa lagringsproblematiken. 

6.6. INFORMATIONSHANTERING ENLIGT LIVSCYKELMODELLEN ELLER 

RECORDS CONTINUUM MODEL

Alla informanter återkommer flera gånger till att en kommunarkivaries arbete idag är att vara

mycket ute i verksamheterna för att informera och tydliggöra vilka åligganden som finns avseende

rättssäkerhet och bevarandekrav. Kommunarkivens arkivreglementen är tydliga med att påvisa vilka

lagkrav som ställs på arkiven och alla som hanterar handlingar som ska dit. Flera kommunarkivarie

har också uppdaterade och nygjorda arkivreglementen och andra planer för att sprida information

och möjliggöra goda rutiner. Några informanter (A, D och F) påtalar dock att eftersom kom-

munarkiven fungerar som tillsynsansvariga över övriga myndigheter, medför detta att deras med-

31



verkan i t.ex. dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer begränsas, eftersom de inte

kan bedriva tillsyn över sig själva. Informant B menar att styrning kring hur t.ex. dokument-

hanteringsplanerna ska göras finns inte och informant C menar att de inte har tillräckliga medel att

trycka på för att arkivbildarna ska göra på rätt sätt. Informant E betonar att många frågor som rör in-

formationshanteringen är viktiga för kommunarkiven men att de bara är en aktör i det stora hela.

Kommunarkiven äger inte frågan om hur informationen ska hanteras. Informant H menar att de inte

kan blanda sig i dokumenthanteringsplanen i så stor utsträckning för det är inte deras ansvar. In-

formant J menar dock att de mer eller mindre har fått tvinga sig på arkivbildarna för att t.ex. införa

klassificeringsstrukturer. 

Alla kommunarkivarier menar att de egentligen har en informationshanteringsmodell som liknar

livscykelmodellen, men att det ändå är annorlunda mot hur man traditionellt tänker sig den. Kom-

munarkiven arbetar enligt livscykelmodellen på så vis att de fungerar som slutarkiv och att många

med andra funktioner i verksamheten, upplever att kommunarkivariens arbete tar vid då handlingen

befinner sig sitt slutskede. Men informant A, D, E, F, G, H, I och J menar att slutskedet inte liknar

det som vi traditionellt har menat. Information används på ett annat sätt i t.ex. öppna data och ar-

kivet som slutstation är inte lika tydligt. Informant A, B, C och G påpekar dock vinsten med livs-

cykelmodellen som är just utifrån vem som har ansvaret och kontroll över handlingarna. Informa-

tion bör heller inte ligga kvar i verksamhetssystem menar informant C, eftersom de systemen inte är

gjorda för långtidsbevarande. Informant A, D, F, G, H, I och J lyfter hur viktigt det är att vara ute i

verksamheten och påtala att arkivet börjar då handlingen skapas, men att man måste gå försiktigt

fram för att inte skrämma övriga inom organisationen. Här menar flera av informanterna (D, E, F, G

och J) att digitaliseringen har lyft yrket och arkivfrågor tar mer plats idag än förut, även om det be-

hövs i ännu större utsträckning. Många informanter menar att övriga inom verksamheterna ser ett

behov av god informationsstyrning eftersom frågor kring informationssäkerhet och tillgänglig-

göranden av information blivit så inne. Det gör att många av kommunarkivarierna (A, D, E, F, G,

H, I och J) känner att deras arbetsmetoder mer och mer går mot records continuum-tänket. Dessa

informanter menar även att en del arbete finns kvar även om det är bättre nu än förr. T.ex. då nya

verksamhetssystem ska beställas, vittnar flera av informanterna om att de måste förlita sig på att IT-

personal har kompetens kring arkivfrågor. Informant I menar att de inte blir inbjudna till diskussion

om vad som är viktigt att tänka på inför överföringar av information mellan system. Informant D

berättar att många upplever att kommunarkivariens roll är att ta emot handlingar som är ”döda”,

d.v.s. de används inte längre i verksamheten. Informant J säger att övriga i verksamheten tycker att

kommunarkiven inte har med deras material att göra. 
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Viss fara ses dock med records continuum-modellen och strävan efter att tillgängliggöra informa-

tion digitalt. Den nya dataskyddsförordning, GDPR, innebär att alla myndigheter måste ha mycket

bättre koll över personuppgifter. Detta medför att tillgängliggörandet begränsas för man är rädd för

att göra fel, enligt informanterna E, G och J. Informant D och G tänker att återanvändandet ger för-

nyad proveniens men att det också innebär att man som kommunarkiv måste släppa taget om kon-

trollen över handlingen. Informant D förtydligar med att säga att det även gäller analoga handlingar.

Informant E menar att säkerställandet av proveniens bara kan ske på originalet. Arkivet fungerar

därför som garant för informationens riktighet.
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7. ANALYS AV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

7.1. YTTRE PROVENIENS 

I Riksverkets föreskrifter om den verksamhetsbaserade arkivredovisningen (RA-FS 2008:4 6 kap. §

2) står att en arkivredovisning ska bestå av en organisations hela handlingsbestånd. I de undersökta

kommunarkiven bestod arkivredovisningarna till övervägande del av avställt material. Det allmänna

arkivschemat utgör här en brist eftersom det endast avser avställt material. Här fungerar dock kom-

munernas alla dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar som ett komplement till att förstå

och överblicka hela organisationens handlingsbestånd. Detta enligt Offentlighets- och sekretess-

lagen som föreskriver att alla myndigheter måste beskriva sina allmänna handlingar (2009:400, 4

kap. § 2). Många av informanterna är överens om att proveniens kan vara svår att säkerställa med

hjälp av det allmänna arkivschemat. Tydligheten ligger i vem som är arkivbildare d.v.s. en form av

yttre proveniens. Denna typen av proveniens är vanligtvis enkel att garantera. Det är dock tydligt att

yttre proveniens endast är av betydelse då materialet är avställt. Hela handlingsbeståndets yttre pro-

veniens är svårare att säkerställa, om försök till detta ens görs. Redan 1985 påpekade Bearman och

Lytle betydelsen av att säkerställa proveniens i hela informationshanteringen, inte bara i arkiv-

sammanhang (1985, s.14). Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen öppnar upp för att hela

handlingsbeståndet beskrivs och det medför, tror jag,  att även den yttre proveniensen blir mer

tydlig. Men det förutsätter att också all information i verksamhetssystem, även avställda sådana,

finns med i klassificeringsstrukturer och arkivförteckningar. 

Det avställda materialet levereras till arkivmyndighet och har hittills förtecknats i serier. Hur stäm-

mer detta med den yttre proveniensen då? Yttre proveniens godkänner att en arkivmyndighet för-

varar arkivmaterial från olika arkivbildare om de hålls åtskilda och att arkivförteckningen möjliggör

förståelse för denna åtskillnad och givetsvis möjlighet att återsöka material. Problem uppstår, enligt

många av informanterna, då omorganisationer sker. Mycket av yttre proveniens går förlorad då out-

vecklade rutiner gör att handlingars historik uteblir vid överlämningar till arkivläggning. Även då

samma verksamhetssystem används av flera arkivbildare missas tydliga kopplingar till vilken arkiv-

bildare handlingen hör. Detta kan åtgärdas genom utvecklad metadata och tydlig styrning men stu-

dien visar tyvärr att tillräckligt fokus inte läggs på dessa frågor. 

34



7.2. INRE PROVENIENS 

Inre proveniens har två viktiga delar. Dels den som avser proveniens som en spegling av verksam-

heten och dels utifrån proveniensen som det sammanhang i en handling har befunnits i. I detta av-

snitt åtskiljs dessa delar och även de digitala handlingarnas inre proveniens ges ett speciellt fokus. 

7.2.1. Inre proveniens som en spegling av verksamheten 

Många av kommunarkiven befinner sig i en övergång mellan det traditionella sättet att hantera och

förteckna information och det processorienterade redovisningssättet. Kanske beror detta delvis på

att alla informanter entydigt svarar att det allmänna arkivschemat inte speglar verksamheten alls.

Några av informanterna trycker just på att proveniens inte upprätthålls med denna typen av arkiv-

redovisning. Det uttrycks ändå en önskan om att en organisations arkiv ska vara en återgivning av

verksamheten, d.v.s. upprätthållandet av denna typen av proveniens är en vision men inget man

uppnått. Några av informanterna (t.ex. C, F, H och J) poängterar att övergången till det verksam-

hetsbaserade arkivredovisningen skulle kunna fungera bättre i detta avseende. Främst då digitala

handlingar förtecknas enligt det allmänna arkivschemat riskerar de att mista sin inre proveniens, vad

gäller som en avbild av verksamheten. Dels förlorar handlingar delar av sin information då koppling

till andra handlingar tagits bort. Dels märks inte alltid digitala handlingar upp efter sin proveniens

och ordnas på andra sätt än analoga samt många digitala handlingar förtecknas inte ens, utan ligger

kvar i uttjänta verksamhetssystem. Oavsett om det rör sig om analoga eller digitala handlingar

återkommer dock några begrepp som tycks viktigare än att behålla en inre ordning som en spegling

av verksamheten. Det gäller orden sökbarhet och pragmatism. Många av kommunarkivarierna

upprepar att det är lätt att söka i det allmänna arkivschemat och att de handlingar som är lite oklara

får ändå en given plats, trots att det strider mot deras proveniens. Viss pragmatism får också råda

eftersom allt måste bedömas utifrån sitt värde och de med oklar koppling är kanske inte de mest

efterfrågade. Inre proveniensen har varit ifrågasatt rätt länge, just eftersom den fysiska ordningen

inte längre går att uppnå. Speciellt inte med det allmänna arkivschemat där strukturen fixeras vilket

inte fungerar i föränderliga organisationer (Salhén, 2016, s. 53).

7.2.2. Inre proveniens som handlingars processuella kontext 

Även inre proveniens med avseende på en handlings koppling till det sammanhang den har befunnit

sig i, skulle kunna avläsas lättare med hjälp av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen eller

med processorienterade dokumenthanteringsplaner. Här menar de flesta av informanterna att då det

allmänna arkivschemat används, är processerna bakom en handling oftast oklara och hur handlingen

har hanterats är oftast inte känt. Det man vet är i möjligtvis i vilken typ av ärende en handling har
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befunnit sig. Den inre proveniensen med tanke på en handlings koppling till en kontext är alltså

ganska lite säkerställd med hjälp av det allmänna arkivschemat. Terry Cook menade att eftersom en

handlings kontext i en modern informationsförvaltning, hela tiden kan förändras så får vi inte låsa

fast en handling vid endast en kontext (2012, s. 6). Det gör det allmänna arkivschemat. Men även

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen har sina avigsidor. Tomas Holmgrens (2014, s. 67)

och Maria Sundquists (2017, s. 68) uppsatser pekar båda mot att svårigheter med process-

kartläggning gör att handlingar ibland saknar process och att de då tvingas in i en annan process.

Även flera av informanterna vittnar om att processkartläggning är komplicerat och att det krävs

mycket diskussion och information för att få till fungerande kartläggningar. Även specifikt de digi-

tala handlingarna har oklara processer och handlingarna försvinner gärna i verksamhetssystemen.

Där riskerar de att ligga länge och förlora både läsbarhet och sin kontext. 

7.2.3. Inre proveniens för de digitala handlingarna 

Den inre ordningen som finns i verksamhetssystem kan garanteras så länge systemet används i sin

ursprungsform. Det medför att viss respect of original order råder där och att Bearmans och Lytles

(1985) önskan om proveniens i hela handlingsbeståndet säkerställs och denna ordning återger orga-

nisationens verksamhet. Dock framkom brister då gamla systems innehåll överförts till nya och ska-

pat en ny ordning, då digital information levereras utan att gallras och att kopplingar mellan olika

system inte blir så tydlig. 

ICA:s handbok för arkivarier kring elektroniska handlingar talar om provenance som relationen

mellan handlingen och kontexten där den bildades (2005, s.12). Flera arkivteoretiker återkommer

till handlingars kontext såsom t.ex. Duranti (2010, s. 10) och Cook, (2011, s. 6) och många menar

att det krävs ett aktivt arbete med metadataappliceringar för att beskriva handlingars kontext (Hen-

ström, 2007, ss. 73-74, Sahlén, 2016, ss. 54-55). Denna åsikt delas av informanterna och allihop har

en god vilja att säkerställa denna form av inre proveniens. Dock krävs mer fokus på detta. Tilltron

ställs till att verksamhetssystem har tillräcklig metadata samt till de olika lösningarna för långtids-

förvaring. Detta trots att flera sammanhang försvinner eftersom metadata inte överförs intakt i sam-

band med överföringar mellan system och e-arkiv. Detta är inget nytt problem och Riksarkivet ar-

betar med frågor kring metadata i sin e-arkivutveckling (Sahlén, 2016, s. 246). Men systemens för-

måga att beskriva handlingarnas processuella kontext beror ju på i vilken grad detta har prioriterats

då systemen beställdes och i de flesta fall har kommunarkivarierna endast deltagit vid kravställandet

av e-arkiv, om ens där. Återigen tycks kommunarkivariens röst saknas då viktiga beslut kring infor-

mationshantering fattas. 
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7.3. INFORMATIONSHANTERING ENLIGT LIVSCYKELMODELLEN ELLER 

RECORDS CONTINUUM MODEL

Likt många andra studier gjorda på svenska myndigheter så arbetar även denna studies kommunar-

kiv enligt livscykelmodellen. Orsakerna är främst att organisationerna traditionellt fungerar så och

kommunarkivens roll har varit som slutarkiv. Fördelar finns med tanke på hur överföring av infor-

mation till arkiv också innebär en ansvarsförflyttning från verksamheterna till arkivet. Digitala

handlingar bör också övergå i system för långtidsbevarande då de inte längre används i verksamhet.

Då blir det också lättare att garantera handlingens proveniens och riktighet enligt flera av infor-

manterna. E-arkiven fungerar ungefär som traditionella arkivinstitutioner, som slutförvaring och väl

anpassad för långtidsförvaring vilket Riksarkivet förordar (Förvaltningsgemensamma specifika-

tioner, 2018). Livscykelmodellen tycks leva vidare som ett fundament i informationsförvaltning-

arna, men det är också uppenbart att kommunarkivarierna är på väg mot ett continuum-tänk. Tyd-

liga tecken på detta är kartläggningen av processer för att tydliggöra handlingens kontext, utvidg-

ningen av metadataapplicering, tillgängliggörandet av information samt kommunarkivariens ut-

ökade delaktighet i hela verksamheten.  Dessa åtgärder går helt i linje med Frank Upwards modell

(2000, ss. 117-121). Även continuum-tänkets uppfattning att en utvidgning av metadata kan för-

stärka återanvändandet och därmed breddandet av proveniensen. Återanvändandet innebär nämligen

förnyade provenienser enligt informanterna samt Bearman och Lytle (1985, ss. 14-27). 

Viktiga iakttagelser bör ändå göras. Kommunarkivaries proaktivitet bromsas av omoderna synsätt

och attityder till arkivprofessionens, arkivmaterialets och arkivfrågornas betydelse inom hela infor-

mationsförvaltningen. Att arkivfunktionen inte ges den betydelse inom informationsförvaltningen

som den borde ha, det har sagts förut, t.ex. av Maria Kallberg (2013, s. 119) och Malin Åkerlund

(2016, s. 62). Denna studie visar att det behöver sägas igen. Informanterna vittnar om hur flera

andra funktioner i verksamheten ifrågasätter kommunarkivariens inblandning och hur man som ar-

kivarie måste vara smidig för att få övriga med sig. Detta är inget annat än dålig styrning och oför-

ståelse för vikten av god informationshantering, anser jag. Dessutom strider det helt mot Riks-

arkivets vägledning kring hur arkivredovisning ska fungera som styrmedel för informations-

hanteringen (Riksverket.se, Redovisa verksamhetsinformation, s. 6). Informanter menar även att de

inte inbjuds till diskussion om vilka IT-stöd som bör finnas i centrala verksamhetssystem och e-

arkiv. Samarbetet mellan olika kompetenser borde vara en självklarhet för att relevant metadata ska

ges i början av processen (Eriksson, 2014, ss. 4147). Vad hjälper det att kommunarkivarierna

kämpar sig blå, om informationskvalitet inte ges större erkännande än så? Olika lagstiftningar för-

svårar också. Tillsynsansvaret över arkivbildare innebär att flera av kommunarkivarierna har fått ta
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ett steg tillbaka eftersom de inte kan bedriva tillsyn av sig själva, trots att det ofta är de som har

kunskaperna kring dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer. Dessutom gör lag-

stiftningar att tillgängliggörande försvåras då myndigheter hellre håller igen utökad öppen data än

riskerar att göra fel kring personuppgifter och integritet. 
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8. SLUTSATSER 

Mitt syfte med denna uppsats var att ta reda på hur proveniensen förstås i en digitaliserad informa-

tionsförvaltning och vilken betydelse de undersökta informationsförvaltningarnas kommunarkivari-

er lägger i begreppet proveniens. Studien syftade särskilt till att undersöka digitaliseringens följder

på problematiken kring proveniens. Mitt syfte var även att ta reda på om det proaktiva arbetet kring

säkerställandet av proveniens sker och hur det går till. Slutligen ville jag utröna vilka informations-

hanteringsmodeller som används i förvaltningarna och hur det säkerställer proveniens. Nedan följer

mina slutsatser. 

Den yttre proveniensen är oftast känd men inte alltid. Den generella uppfattningen hos studiens

kommunarkivarier visar en strävan mot att det ska vara känt till vilken arkivbildare en handling hör,

men svårigheter uppstår då ombildningar sker och då information delas av flera arkivbildare i sam-

ma verksamhetssystem. Den yttre proveniensen skyddas dock enbart utifrån arkivmaterialet, inte

hela handlingsbeståndet. Detta trots att Bearmans och Lytles påpekanden om att arkivmaterialet

borde bestå av hela handlingsbeståndet (1985, s. 14). Några av kommunarkivarierna pekar på den

verksamhetsbaserade arkivredovisningen som lösningen på att säkerställa yttre proveniens även på

handlingsbeståndet. Denna arkivredovisning behöver då innehålla klassificeringsstrukturer och

arkivförteckningar som visar alla handlingar, alltså även de som ligger kvar i gamla

verksamhetssystem. 

Den inre proveniensen vad gäller arkivet som en spegling av organisationen efterlevs inte alls med

hjälp av det allmänna arkivschemat. Det verkar heller inte vara viktigast utan sökmöjligheterna

prioriteras framför proveniens. Dock lever visionen om säkerställd proveniens vidare. Kanske kan

denna form av inre proveniens säkerställas bättre med den verksamhetsbaserade arkivredovisning-

en. Flera av informanterna tycks tro detta. Det är ju även i linje med Tom Sahléns (2016, s. 53) på-

pekanden kring det allmänna arkivschemats brister att återge verksamheten, eftersom den fixerar ar-

kivbeståndet medan den verksamhetsbaserad arkivredovisningen bättre kan återspegla hela hand-

lingsbeståndet i en föränderlig verksamhet. Det framkom vid intervjuerna att informanterna även

tycker att det finns någon form av spegling i de verksamhetssystem som används så länge systemen

inte har ändrats för mycket och så länge inga överföringar har gjorts. Kanske är det helt oviktigt att

se det traditionella arkivmaterialet som en spegling av organisationen, eftersom den kanske bara

återspeglar en organisation som fanns 1903. Om arkivmaterialet inte så tydligt åtskiljs från övrigt

material, utan att arkivmaterialet är det samma som hela handlingsbeståndet så skulle speglingen av
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organisationen vara tydligare och dess inre proveniens säkerställd. 

Den inre proveniensen som avser handlingars processuella kontext är i teorin tydlig i den verksam-

hetsbaserade arkivredovisningen. Även tekniskt finns förutsättningar för att förse våra verksamhets-

system med rätt stöd så att inte sammanhang försvinner. Det är också tydligt att detta är en viktig

del av proveniensen enligt informanterna. Säkerställandet av proveniens försvåras dock av otydliga

processer vilket även påtalas av Holmgren (2014, s. 67) och Sundquists (2017, s. 68).  Problem

uppstår även då metadataappliceringar inte görs i tillräcklig utsträckning, detta trots att flera

arkivteoretiker påtalat vikten av att detta görs för att påvisa handlingars kontext (Duranti 2010, s.

10, Cook, 2011, s. 6, Henström, 2007, ss. 73-74, Sahlén, 2016, ss. 54-55). Trots goda ambitioner

ges inte kommunarkivarien det inflytandet som borde krävas kring genomförandet av process-

kartläggningen samt vid uppköp och kravställandet av system. 

Livscykelmodellen är genomgående den dominerande informationshanteringsmodellen men infor-

manterna visar på en förskjutning mot continuum-tänk. Utvidgad metadataapplicering och tillgäng-

liggörande öppnar upp för förnyade provenienser, vilket helt klart inte är i linje med livscykel-

konceptet. Viljan till proaktivitet finns men svag styrning gör att informationshanteringen saknar ar-

kivprofessionen i viktiga beslutsprocesser. Detta trots uppmaningar från tidigare studier och Riks-

verkets rekommendationer kring god informationshantering (Maria Kallberg, 2013, s. 119, Malin

Åkerlund, 2016, s. 62, samt Riksverket.se, Redovisa verksamhetsinformation, s. 6).

Slutsatserna kan sammanfattas i följande punkter:

– Yttre proveniens avser i studien bara arkivmaterialet och kan vara svår att garantera då ar-

kivbildare avslutats eller omorganiserats eller då olika arkivbildare delar samma verksam-

hetssystem. Därför krävs utvecklade klassificeringsstrukturer och arkivförteckningar och

förståelse kring att arkivet omfattar hela handlingsbeståndet.

– Inre proveniens som en spegling av verksamheten har i traditionell form förlorat sin be-

tydelse. Den inre proveniensen formas istället av hela handlingsbeståndet som har logisk

ordning snarare än fysisk eftersom stora delar av informationsmaterialet är digitalt. 

– Processuell kontext är en viktig del av proveniensen. Denna kräver tydlig och konsekvent

processkartläggning och proaktivt arbete med kontextuell metadata. Det krävs även pro-

aktivitet kring att processuell metadata införs tidigt i processen och hur den ska överföras

intakt mellan verksamhetssystem och mellan verksamhetssystem till e-arkiv. 
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– Livcykelmodellens fördelar som slutförvaring dominerar ännu, men records continuum-

tänket formar nya approacher för kommunarkivarierna. Förutsättningen för fortsatt ut-

veckling kräver proaktivitet, god styrning och utvidgning av arkivprofessionens delaktighet i

informationshantering i samarbete med andra kompetenser.

Slutsatserna kring denna studie får utgöra basen för hur proveniens ska förstås och säkerställas och 

för att möjliggöra god informationshantering. Framtida teori bör fortsätta framhålla vikten av 

proveniens och med teknikens hjälp och god styrning har vi alla förutsättningar för att skapa verklig

proveniens som omfattar hela handlingsbestånd. 

8.1. FORTSATT FORSKNING 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen skapar processuell kontext men den behöver ofta om-

arbetas och processkartläggning vållar bekymmer. Detta ger effekter på bevarandet av proveniens

vilket gör att studier kring denna problematiks lösning skulle vara av intresse. Likadant krävs

undersökningar som belyser svårigheter kring överföring av information mellan system och mellan

verksamhetssystem och e-arkiv samt hur metadata oförändrat ska kunna medfölja.  

Även om proveniensprincipen kanske får tydligare innebörd allt efter som diskussionen forsätter, så

tycks problematiken ligga i att få verksamhetsutvecklare på informationsförvaltningar att förstå

vikten av att informationshanteringen kräver betydande styrning. Stefan Berggren och Göran

Samuelsson (2016, ss. 69-79) föreslår en modell för strategiarbete för informationsförvaltningars in-

formationshantering. Även Maria Kallberg (2013, s. 109) arbete kring hur verksamhetsnyttan ges

företräde framför arkivlagstiftningen visar på ointresset från verksamhetsutvecklare och beslut-

fattare. Forskning skulle behövas som belyser omfattningen av denna problematik. Även fler studier

behövs med förslag på strategier för att åtgärda detta och arbeten som lyfter hur arkivprofessionen

behöver vara delaktig i hela informationshanteringen. Kanske skulle de kunna fungera vägledande

för de informationsförvaltningar som faktiskt värdesätter att informationen bevaras. 

Malin Åkerlund (2016, s. 62) konstaterar att arkivarie ofta har god medvetenhet kring records

continuum men att deras möjligheter att utveckla det arbetet motverkas av myndigheter med

traditionell livscykelsyn på informationshanteringen. Lars Fureh (2007, s. 53) menar i sitt avsnitt

om fortsatt forskning, att  ”vi i Sverige måste börja” forska kring records continuum-teorin. Han

föreslår ett forskningsprojekt och anger översiktligt vilket uppdrag projektet skulle ha. Trots denna

uppmaning, är forskningen kring records continuum relativt liten. Den belyses som en teori i många

studier liknande denna, där RCM ges utrymme som en intressant modell, men strategier kring hur
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den ska erkännas och implementeras av informationsförvaltningar, är sällsynta. 

8.2. SLUTORD

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur proveniensen förstås och tillämpas i de studera-

de informationsförvaltningarna vilket har gett ovanstående resultat. Jag har i min diskussion även

belyst hur tidigare forskning också visat på en del liknande resultat vilket stärker uppsatsens tro-

värdighet. Trots detta tycks informationsförvaltningar ändå inte ta ansvar för att proveniens säker-

ställs i tillräcklig stor utsträckning. Tvärtom, åsidosätts proveniens till förmån för användbarhet och

pragmatism. Därför vill jag avsluta med att understryka hur viktigt det är att forskningsresultatet be-

aktas. Vi kan inte längre diskutera om eller hur vi ska säkerställa proveniens för metoderna finns

och nästa steg är att styra informationshanteringen så att dessa metoder  appliceras i verksamheten.

Alternativet är förlust av informationens ursprung och kontext och i förlängningen avsaknad av ar-

kivinformationens bevisvärde och trovärdighet som kulturarv och kollektivt minne. 

Jag vill rikta ett innerligt tack till mina informanter som tog sig tid att ta emot mig och som inte slog

bakut då frågorna blev för tillkrånglade. Utan ert bidrag hade det inte kunnat bli någon uppsats.

Tack även till min handledare, Erik Borglund, som kommit med konstruktiva förslag och välriktad

kritik och som väglett mig genom uppsatsarbetet. 
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Frågebrev Bilaga 1. 

Hej. 

Jag heter Marita Nilsson och jag går programmet Hållbar informationsförsörjning vid

Mittuniversitetet. Under våren kommer jag att skriva en magisteruppsats med inriktning arkiv-  och

informationsvetenskap. Mitt problemområde handlar om hur proveniensprincipen förstås idag kring

främst arkivredovisning och elektroniska handlingar på en informationsförvaltning. Jag har tänkt

använda mig av en kvalitativ metod. Metoden går i detta fall ut på att jag besöker ett antal

informationsförvaltningar där jag intervjuar arkivarier eller arkivansvariga. Genom att göra flera

intervjuer kan jag sedan tolka svaren och få insikt i hur arkivarier tänker kring proveniensens

betydelse i en digitaliserad verksamhet. Jag kommer också att vilja göra några dokumentstudier,

t.ex. på arkivets arkivredovisning. 

Jag skulle uppskatta mycket om du ville delta i min studie. Ditt deltagande är frivilligt genom hela

processen och kan när som helst avbrytas om du så önskar. Jag kommer att garantera din

anonymitet på så vis att namn, kön, ålder eller arbetsplats inte kommer att redovisas. Däremot

kommer dina svar att omnämnas i den mån de besvarar mitt syfte. Arbetsmetoder kring

dokumenthantering eller typiska rutiner på din arbetsplats kan därför vara betydelsefulla för studien.

Detta behövs dock för att ge studien trovärdighet och kvalitet och öka förståelsen för hur proveniens

ofta förstås idag. 

Om du vill hjälpa mig med min studie så meddela mig så att vi kan bestämma ett tillfälle för

intervjun. I bilagan ligger utförligare information om studiens syfte om du vill veta mera. Jag

bifogar även mina intervjufrågor så att du i lugn och ro kan fundera över hur du tänker kring dem.

Var inte orolig om du känner att det är någon av frågorna som du inte förstår eller som du inte har

något svar på. Intervjufrågorna utgör grunden för min intervju men vi behöver inte strikt hålla oss

till dem. Känns det bättre för dig att vi håller oss exakt till dem, så är det så vi gör. Jag vill absolut

inte att undersökningen får dig att känna dig obekväm, utan jag har full förståelse för att

arbetsmetoder och tankesätt inte alltid är så lättförklarade. Jag skulle även vilja ta del av de planer

ni har kring arkivförfarandet t.ex. arkivinstruktioner, arkivredovisningar och dokumenthanterings-

planer eller diarie- och dossierplaner beroende på vad som är aktuellt hos er. 

Jag skulle bli mycket tacksam om du vill vara med och göra mitt uppsatsarbete möjligt. Tack på

förhand. 

Marita Nilsson 
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Redovisning av studieområdet Bilaga 2. 

Arkivprofessionen har sedan digitaliserings ankomst allt mer förändrat sin roll i  informations-

förvaltningen. Idag måste arkivarien ha stor delaktighet i den operativa verksamheten och arbeta

mer proaktivt för att säkerställa arkivteoretiska grundprinciper. Grundprinciperna kan dock behöva

tolkas annorlunda för att göra digitaliserad informationshanteringen möjlig. Framför allt

proveniensprincipen kan uppfattas på ett helt nytt sätt. Dock råder oklarhet kring hur den ska förstås

enligt Riksarkivets föreskrifter och nutida arkivteori. Detta gör att det även råder motsättningar

kring vilka arbetsmetoder som bäst lämpar sig för att säkerställa proveniens. Några menar att den

mer processbaserade continuum-teorin bättre förser en handling med dess proveniens, istället för

den traditionella livscykelmodellen. Undersökningar visar ändå att myndigheter främst använder sig

av den sistnämnda. 

Jag misstänker att proveniens har en förnyad betydelse främst i vad gäller den inre strukturen. Jag

tror att arkivarier allt mer använder sig av strukturer som förklarar en logisk ordning, vilket innebär

att proveniensprincipens inre ordning ges en helt annan innebörd. För att förklara handlingars

relation till verksamheten behövs nya verktyg och tankemönster, och frågan är hur det kan gestalta

sig. I min studie vill jag därför söka svar på hur arkivarier förstår proveniens idag. Jag vill även veta

vilka arbetsmetoder de använder för att arbeta proaktivt, samt för att säkerställa proveniens även i

digitaliserade miljöer. Min frågeställning blir därför:

Hur förstås proveniensprincipen i digitaliserade informationsförvaltningar?

För att ta reda på detta kommer jag att utföra intervjuer med arkivansvariga på ett antal

informationsförvaltningar. Jag kommer även ta del av och utföra dokumentstudier på de planer och

rutiner av arkiv- och informationshantering som finns på den aktuella myndigheten. 
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INTERVJUGUIDE Bilaga 3. 

Frågorna är indelade i tre avsnitt. Dessa är arkivredovisning, elektroniska handlingar och 

proveniensprincipen kring val av informationshanteringsmetod. Frågorna fungerar som vägledning 

till vad som ska diskuteras och är inte menade att följas strikt. 

ARKIVREDOVISNING 

• Riksarkivet föreskriver Verksamhetsbaserad arkivredovisning för landets alla statliga 

myndigheter. Samtidigt arbetar många kommunala myndigheter enligt det allmänna 

arkivschemat. Hur gör ni?

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

• Tycker du att ni har ett processorienterat synsätt i organisationen? 

• Finns det svårigheter i arbetet med att klassificera handlingar efter processer?

◦ Förekommer handlingar som inte är uppkomna ur en process? Hur gör ni med dem?

• Är arkivredovisningen övergripande eller mer detaljerad?

• Tycker du att den nya arkivredovisningen tydligt speglar organisationen? 

◦ Fungerar organisationen som arkivredovisningen visar?

◦ Är sambandet mellan handlingar och processer tydlig?

◦ Finns det brister där arkivredovisningen inte så tydligt speglar organisationen?

• Tycker du att den nya arkivredovisningen beskriver var, när och hur handlingar uppstår?

• Tycker du att den visar hur handlingar hanteras efter att handlingen skapats?

◦ Hur gör ni praktiskt för att tydliggöra handlingens väg efter att den skapats?

Arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat

• Kan du berätta lite om hur arkivredovisningen fungerar hos er?

• Tycker du att det allmänna arkivschemat speglar organisationens verksamhet?

• Förekommer handlingar som det är osäkert till vilken serie de tillhör?

◦ Om så är fallet, vad gör ni med dem?

• Tycker du att det allmänna arkivschemat förklarar till vilken process en handling tillhör?

• Tycker du att det allmänna arkivschemat tydliggör hur en handling hanteras efter att den 

skapats.

◦ Hur gör ni praktiskt för att tydliggöra handlingens väg efter att den skapats?
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Allmänt kring arkivredovisning 

• På vilka vis säkerställer er arkivredovisning en handlings proveniens?

• Hur påverkar arkivredovisningen, oavsett form, övriga funktioner i organisationen?

• Hur tycker du att övriga funktioner möjliggör en handlings proveniens?

E-ARKIV/ ELEKTRONISKA HANDLINGAR 

• Hur går lagring av elektroniska handlingar till hos er?

• Följer ni rekommendationerna från Riksarkivet om hantering och överföring av elektronisk 

information?

• Följer ni någon ISO-standard?

• Använder ni er av någon speciell modell, t.ex. OAIS-modellen? 

• Hur fungerar proveniensprincipens ena del, bevarandet av inre ordning då handlingar är 

knutna till olika system?

• Tycker du att det går att följa en handlings väg genom olika processer då det är en 

elektronisk handling?

◦ I den mån det går, hur går det till praktiskt?

• Hur tänker ni kring proveniens när ni ska överföra information mellan system eller till e-

arkiv?

• Vad finns det för fördelar och för svårigheter med att behålla handlingens proveniens vad 

gäller elektroniska handlingar och e-arkivlösningar?

PROVENIENSPRINCIPEN UTIFRÅN VAL AV INFORMATIONSHANTERINGSMETOD 

• Vilken typ av tankesätt har ni kring informationshantering? Skulle du säga att den är enligt 

livscykelmodellen eller är den enligt ett records continuum-tänk eller är den en kombination 

av de båda?

• Vad är det för arbetsmetoder som ni använder som gör att er dokument- och 

arkivhanteringen främst grundar sig på antingen det ena eller det andra?

• Vilka fördelar har det arbetssättet sett utifrån hur man behåller en handlings proveniens? 

• Finns det olika delar av en handlings proveniens som säkerställs sämre eller mindre bra 

beroende på val av informationshanteringsmetod?
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