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Abstract 

This study examines use and users of information and records originating in the context of a 

contemporary police organisation. This area of research has only been of focus for a relatively 

few researchers. This in contrast to use and users of historical archives which has been in 

centre for more studies. The study is conducted with a quantitative method structuring data 

from 120 selected registered matters containing user queries. The research questions 

addressed are: 

- what user categories use the records of the authority 

- which are the ways of contacting the authority preferred by the users 

- which are the identifiers provided by the users and how well are they matched by the search 

artefacts available to the staff of the authority 

- what information and records are sought-after by the users. 

 

For comparing the identifiers provided to the search artefacts has been selected the two most 

frequently used registry systems within the authority. They are the registries for criminal 

matters and for traffic related matters. To analyse the findings are used a theoretical 

framework from the Records Continuum theory with special interest in the fourth dimension. 

Models of users and use of records and information are used both to structure the data 

collected and to analyse the findings. The used models are different in their ways of 

categorizing the users and their reasons for using records. This due to different the 

perspectives and research of the they are based on. The results of the study shows that the 

characteristics of users and use of records are dependent of the records held by the actual 

organization (here authority). In the researched organization users from other organizations 

are far more frequent than private users. The private users also contact the authority in many 

different ways preferring direct contact when other organizations are more likely to use fewer 

ways of contact and preferring non-direct ways of contact. The identifiers used differs 

between the different user groups and are also depending on the type of record requested. 

 
 
 
Nyckelord: användare, användning, handling, begreppsindikator, sökhjälpmedel, 
sökbeteende, polisen  
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Inledning 

Bakgrund 

Tryckfrihetsförordningens 2 kap. är en viktig del i varje offentliganställds arbete. Den 

tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan sägas vara grunden i 

handläggningen av ärenden som uppkommer genom medborgarnas behov av allmänna 

handlingar eller information därur. Att personer eller organisationer vill ta del av handlingar 

är alltså en av förutsättningarna i arbetet vid en myndighet, och således något många kommer 

i kontakt med, inte bara arkivarien. Handlingar kan efterfrågas när som helst i 

handläggningsprocessen och efter att ärendet avslutats.  

 

Det är ett område som undersökts på många olika sätt men där undersökningarna vanligen har 

gjort i rena arkivmiljöer som vid arkivinstitutioner. Undersökningarna har också ofta ett 

utomnordiskt perspektiv, vilket gör att de legala förutsättningarna troligtvis skiljer sig. 

Undersökningar av användningen och vem som använder handlingar i den organisation de 

skapas i och i ett tidsperspektiv som rör de senaste åren är inte lika vanliga. Det är dock redan 

vid en handlings tillkomst som förutsättningarna att kunna ta del av den senare grundläggs. 

Det är också i tillkomstorganisationen som flera olika förutsättningar gör att handlingen 

behöver vara möjlig att ta del av både internt och externt. Hur en handling används och vem 

som använder den är en viktig kunskap också vid utformandet och införandet av elektroniska 

ärende- och dokumenthanteringssystem. Där är möjligheterna till effektiv återsökning och 

läsbarhet kritisk, likaså kan användningen påverka vid utredning av förutsättningarna för 

gallring. 

 

Den för undersökningen valda myndigheten är mycket dokument- och handlingsintensiv, men 

också med klar arbetsgång. Det finns fastlagt rutiner både kring handläggningen av 

myndighetens ärenden (exempelvis i lagkrav) och kring handläggningen av begäran. Begäran 

om utbekommande av allmän handling diarieförs vilket har givit upphov till ett rikt material 

som ansetts kunna ligga till grund för en undersökning av både användaren och dess 

förutsättningar och behov. Myndigheten bildades genom en omfattande omorganisation i 

mitten av 1990-talet vilket innebär att det undersökta distriktets handlingar före denna är 

levererade till Stockholms stadsarkiv. Något som påverkar allmänhetens möjligheter att ta del 

av handlingar är sekretess av olika slag där två exempel är förundersökningssekretess och 
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sekretess gällande personliga förhållanden. En undersökning av användare och användning på 

ett djupare plan kan vara svår att genomföra med den som begär handlingar eftersom man inte 

får efterforska syftet med begäran. Att intervjua personer kan därmed vara svårt, i synnerhet 

användare av handlingar i en myndighet som den undersökta. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för användare och användning av handlingar som 

utifrån dess tillkomst kan sägas vara förhållandevis nutida. Tanken är här att både ta hjälp av i 

undersökningen och analysera de teoribildningar och kategoriseringar som finns inom den 

tillgängliga litteraturen. Ytterligare ett syfte är att undersöka sökhjälpmedel och eventuella 

diskrepanser mellan dessa och de uppgifter s.k. begreppsindikatorer användaren lämnar vid 

kontakten med myndigheten. 

 

De konkreta frågeställningar som ställs är: 

– Vem är användaren i meningen vilken användargrupp tillhör man. 

– Hur går man till väga för att ta del av handlingar vid myndigheten. 

– Vilka begreppsindikatorer anger man vid kontakten med myndigheten och hur väl relaterar 

dessa med de sökhjälpmedel som finns tillgängliga. 

– Vilken typ av handlingar eller ärenden efterfrågar man. 

 

Avgränsningar 

Arbetets tidsmässiga begränsning har givit upphov till begränsningar främst i möjligheterna 

att sammanställa resultatet och analysera detta. Undersökningen hålls därför medvetet på en 

nivå som gör det möjligt att iallafall få fram de grundläggande strukturerna och i vissa fall 

även att analysera fenomen på mikronivå. För undersökningen av hur sökhjälpmedel är 

utformade har avgränsats till de tre mest använda diarierna AA-diariet som är det allmänna 

diariet för myndigheten, K-diariet som är diariet för anmälningar och utredningar rörande 

misstänkta brott och T-diariet som rör trafikutredningar. I den empiriska undersökningen har 

ej undersökts interna förfrågningar eftersom det som förekommer i materialet endast är 

externa förfrågningar. Det undersökta materialet omfattar endast år 2008 vilket är ett år som 

medvetet valts med utgångspunkt i den gallringsfrist om fem år som finns för dylika ärenden 

samt att ärenden ska ha hunnit avslutas. De ärenden som efterfrågas är tillkomna efter år 1994 

vilket är det år myndigheten bildades. Förutom det som anges ovan och det urval som 
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diskuteras under metodavsnittet har inga andra avgränsningar medvetet gjorts i det undersökta 

materialet. 

Forskningsläge 

En stor del av de undersökningar som gjorts på området riktar in sig på användning och 

användare av handlingar vid arkivinstitutioner. Det handlar i dessa fall således om forskning 

och därmed också forskare som främst är historiskt inriktade. Dessa undersökningar kan ofta 

inte fullt ut appliceras på en miljö i en samtida organisation där handlingarna fortfarande lever 

kvar i sin tillblivelseorganisation som bland annat ger handlingarna kontext. Vid 

tillblivelseorganisationen finns också ofta någon som arbetat med om inte handlingen så 

iallafall handlingstypen. Detta som kontrast till arkivinstitutionen där handlingarna förflyttats 

från denna organisationsmässiga kontext1. Just detta med handlingars användning i 

tillblivelseorganisationen har fått ökad relevans inte minst genom den ökande digitaliseringen. 

När system för att göra det möjligt att hantera elektroniska handlingar utvecklas är 

möjligheten att ta del av handlingarna en viktig komponent som påverkar användbarheten av 

själva systemet.  

 

En av de som undersökt användare och användare av handlingar är Geoffrey Yeo (2005). Han 

har bland annat deltagit i det Internetbaserade LEADERS-projektet där en marknadsbaserad 

segmenteringsmodell utgjorde grunden i arbetet med att bättre förstå användningen av 

arkivhandlingar. Marknadssegmentering kommer som det låter från början från kommersiell 

marknadsföring och slutsatsen i projektet var att marknadssegmentering är ett bra sätt att lära 

sig mer om sina användare. Ytterligare en av de slutsatser Yeo drar utifrån sitt arbete är att det 

finns flera delar inom området som behöver undersökas närmare för att fullt ut kunna dra 

nytta av den nämnda modellen och inte minst för att standardisera en segmenteringsmodell 

som kan användas för att undersöka just användare och användarbeteende.  

 

Anneli Sundqvist (2009) har i sin doktorsavhandling "Search Processes, User behaviour and 

Archival Representational Systems" undersökt användare och användning av handlingar med 

fokus på sökprocessen vid en mellanstor kommun samt en statlig myndighet. Dessa 

undersöktes genom en kvalitativ ansats med intervjuer av flera yrkeskategorier i de aktuella 

                                                 
1 Som förtydligande kan här påpekas att handlingar kan förlora den kontext den omedelbara 
organisationstillhörigheten ger även om de finns kvar vid myndigheten i de fall myndigheten genomgår 
grundliga organisationsförändringar, förändrar arbetssätt eller får nya uppgifter. 
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organisationerna och där analysens teoretiska ramverk var dels arkivteoriskt och ytterligare en 

del byggde på aktivitetsteori. Bland slutsatserna från undersökningen var att användningen av 

handlingar eller begäran av uppgifter i stor utsträckning kom ur de pågående ärenden 

myndigheten handlade. Dessa behövdes dock även efter att ärendet avslutats för att 

rekonstruera tidigare handlingar och händelser. Ytterligare anledningar till användandet var 

för att verifiera händelser och uppgifter liksom handlingens värde som objekt. Fynden 

omsattes i dels en användarmodell (se vidare under metodavsnittet) samt en aktivitetsmodell 

samt förklaringar kring användarnas syften med användningen av handlingar, vilken typ av 

handlingar man efterfrågar samt hur väl de sökhjälpmedel organisationerna använder svarar 

mot de uppgifter användaren lämnar (kan lämna). I fallet med sökhjälpmedlens relation till de 

uppgifter som fanns att tillgå påvisade Sundqvist vissa diskrepanser där en av de 

grundläggande är att de från början haft skilda syften i sin användning och därmed 

uppbyggnad. Ytterligare skillnader kan ses mellan de frågor användaren ställer och 

sökhjälpmedlets innehåll samt inom arkivredovisningen. Där finns grundläggande syften som 

värderats olika och därigenom skapat spänningar mellan arkivredovisningens innehåll och 

användarens önskemål.    

 

Inom specialområdet användning av arkiv innehållande handlingar som har sin tillkomst i 

rättskedjan har bland andra C.J. Shephard undersökt domstolshandlingar i arkiven utifrån ett 

nordamerikanskt perspektiv. Han slår redan i inledningen fast att domstolsarkiven är en 

mångfacetterad värld och handlingarna kan ge arkivarien både mycket arbete och huvudbry. 

Språket i handlingarna är speciellt, kontexten är ytterst viktig för förståelsen eftersom formen 

kommer ur det legala ramverket och den potentiella känsligheten i innehållet kan vara ett 

hinder. Domstolshandlingarna är fixerade i det system de uppstod i och det ger arkivets 

innehåll en särskild ordning som på många sätt speglar just ett system som är beroende av 

vilken domstol och i vilket sammanhang handlingen uppstod i. En viktig poäng Shepard tar 

upp är: 

 

Court Records are not simply one particular type of legal record. They are not simply 

the public legal record as opposed to the private legal record: court records also 

represent the official legal record of a judicial system. This fundamental difference sets 

court records apart from legal records which have no official status2. 

 

                                                 
2 Shepard, C.J., Court Records as Archival Records, Archivaria, 18, 1984, s. 124  
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Detsamma skulle kunna sägas iallafall delvis även om handlingar från andra rättsvårdande 

myndigheter, såsom polisen. Handlingarna är i hög grad beroende av det system de skapats i 

liksom detta systemet kan sägas vara beroende av handlingarna det skapar. 

 

Information som uppkommer inom polisen har undersökts av exempelvis David Canter och 

Laurence J. Alison som undersökt men främst sammanställt information om användningen 

och framför allt den potentiella användningen av polisarkiv. Detta särskilt inom fältet 

undersökande psykologi samt Erva Kostiainen et.al. som undersökt informationssökning och 

informationshantering under förundersökningsstadiet. Hon använder sig bland annat av en 

modell för yrkesmässig informationssökning från Leckie et.al. (1996). Den förklaras närmare 

under metodavsnittet. Menzi L. Behrnd-Klodt ger i sin artikel exempel från en annan del av 

rättskedjan nämligen juristerna. De har särskilda krav vid kontakter med arkiv och bibliotek, 

och genom att förstå dessa kan man minska risken för missförstånd mellan grupperna liksom 

det ökar servicegraden. 

Teoretisk utgångspunkt 

Records-Continuum 

En av de mest inflytelserika teoribildningarna inom arkivvetenskapen under 2000-talet är 

records-continuum teorin som har utvecklats av forskare i Australien. Teoribildningen som 

också ligger till grund för en modell är en möjlighet att med olika perspektiv ge hjälp att se 

utanför ramarna, detta då den ger kopplingar både till klassiskt och postmodernt tänkande. 

Teorin bygger bland annat på Anthony Giddens space-time teori med dess fyra interagerande 

regioner och har också gemensamma nämnare med aktivitetsteori. Ursprunget till 

teoribildningen kommer iallafall delvis ur ett försök att skapa en aktivitetsteori för arkivarier 

där relationerna skulle bygga på kopplingar mellan dokumenthantering (recordkeeping) och 

ansvarighet (accountability). En styrka i teoribildningen är att den ger möjlighet att se bortom 

det linjära livscykel tänkandet, det ser förbi det rena omhändertagandet av handlingar i en 

slutstation (här arkivet). Den ser heller inga skillnader i handlingens form utan ger ett redskap 

som utgår från det faktum att handlingens tillkomst är beroende av många faktorer som inte är 

möjliga att strukturera3.  

  

                                                 
3 McKemmish, Sue et.al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 197 - 202 
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Själva modellen är flerdimensionellt uppbyggd där tanken är att den ska vara möjlig att 

använda även tredimensionellt, vilket dock är svårt att visualisera i en modell på papper4. 

Modellen i sin visualiserade form innehåller fyra axlar och lika många dimensioner inom 

dessa. Axlarna vilar på begreppen Evidentiality med det motstående Recordkeeping 

containers samt Identity med det motstående Transactionality5. Axlarna agerar samstämmigt 

och kan sägas höra ihop i en ömsesidig växelverkan och har sin grund i Giddens 

struktureringsteori inom sociologin6. Inom axlarna ligger fyra dimensioner där skapandet 

(create) är den första, fångst (capture) är den andra, organisera (organize) är den tredje och 

tillgängliggöra (pluralize) är den fjärde7. Reed (2005) ger en presentation av de fyra 

dimensionerna: 

 

• Dimension 1, skapa (create) är platsen där det sker. Det som förekommer här är inom 

ramen för sin tillkomst, vilket kan vara information som ännu inte sammanställts till 

ett fullständigt dokument. De olika delarna finns men har inte i samtliga fall ännu tagit 

sin slutgiltiga form och dokumenten är ännu inte fullständiga records8. 

 

• Dimension 2, fångst (capture) där dokumentet ges en roll och ett sammanhang genom 

sina kopplingar till andra dokument. Här får records sin möjliga roll som bevisbärare 

samt kan förstås och användas av andra parter. Här får också metadata sin kritiska roll 

som innehålls- och kontextbärare för att möjliggöra bred användning. 

 

• Dimension 3, organisera (organize) är den dimension där dokumentet förs till andra 

dokument och ges ett sammanhang utanför det egna ärendet eller personen. Det är till 

den här dimensionen man kan föra arkiv och samlingar i det som brukar kallas 

organisationens minne. Det är i den här dimensionen man också skapar regler och 

policy för de två förstnämnda dimensionerna, vilket kanske främst är relevant för 

elektronisk dokumenthantering och system för bevarande. 

 

                                                 
4 Reed, Barbara, Reading the Records Continuum, Archives and Manuscripts, Vol. 33, No.1, 2005, s. 21-22 
5 Något försök att översätta begreppen har ej gjorts eftersom dessa är så intimt förknippade med modellen att ett 
försök att göra detta skulle innebära en för stor risk att innebörden förändras i grunden. 
6 Reed, Barbara, Reading the Records Continuum, Archives and Manuscripts, Vol. 33, No.1, 2005, s. 21 
7 McKemmish, Sue et.al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 203 
8 Jämför begreppen handling och potentiell handling. 
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• Dimension 4, tillgängliggöra (pluralize) där handlingarna får en social roll för 

samspelet mellan aktörer i samhället. De regler och legala krav som ligger till grund 

för tolkningen av sociala samspel är olika både i tid och rum. Dokumenthantering 

(recordkeeping) uppkommer inte i ett politiskt, socialt eller kulturellt tomrum, utan är 

beroende av det nämnda sociala samspel handlingarna skapas i. Den fjärde 

dimensionen säkerställer att handlingar (records) finns tillgängliga på alla plan även 

utanför den skapande organisationen9. 

 

Relationsmässigt förflyttar man sig ständigt mellan flera punkter i modellen och bortom 

denna. Allt är enligt Frank Upward perifert och inget är strukturellt centrerat10. I den aktuella 

undersökningen torde den fjärde dimensionen vara mest relevant, men som nämns ovan är det 

naturligt att det inte är möjligt att låsa sig i en position utan hela modellen kan nyttjas 

samtidigt för att kunna röra sig fritt i time-space. I den fjärde dimensionen sker det sociala 

utbytet och där är en utmaning att öppna denna dimension till att bli en plats för kreativitet, 

diskussion, debatt och ytterligare utveckling och forskning kring olösta frågor. Genom det 

som sker i den fjärde dimensionen skapas också förutsättningar för att påverka de övriga 

dimensionerna såsom skapandet. Rörelser mellan dimensionerna sker dynamiskt, iterativt och 

potentiellt återkommande11.  

 

Records-continuum teorin och modellen ger en möjlighet att teoretisera kring, förklara och 

sätta i perspektiv det komplexa område som utgör handlingens roll i det sociala rummet. 

Sålunda ger den möjlighet att förklara övergripande fenomen som återfinns i undersökningens 

resultat. Hur den fjärde dimensionen påverkar de övriga dimensionerna och axlarnas 

förhållande till detta kan hjälpa till att sätta resultatet i perspektiv.  

 

Informationsmodeller 

Som metod för att strukturera materialet från den empiriska undersökningen har använts 

modeller framtagna inom arkivvetenskapen för kategorisering av användare och användning 

hämtade från dels Yeo (2005) och Sundqvist (2009). Från Yeo har hämtats en 

kategoriseringsmodell för kategorisering av externa användare där dessa indelas i tre 

                                                 
9 Reed, Barbara, Reading the Records Continuum, Archives and Manuscripts, Vol. 33, No.1, 2005, s. 20 
10 McKemmish, Sue et.al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 208 
11 Reed, Barbara, Beyond Perceived Boundaries, Archives and Manuscripts, Vol. 33, No.1, 2005, s. 178 - 179 
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kategorier utifrån deras motiv för att söka handlingar. Kategoriseringen redovisas närmare i 

undersökningsavsnittet. Från Sundqvist har hämtats en modell för användarkategorisering 

som till skillnad från Yeo inte bygger på motivation och drivkraft utan på ett sätt som närmast 

skulle kunna beskrivas som utifrån användarens relation till myndighetens/arkivets 

verksamhet. Denna skillnad mellan utgångspunkt i modellerna skulle kunna ha med de 

undersökta institutionernas skilda uppbyggnad och verksamhet, där Yeos kategoriseringar 

främst torde komma ur undersökningar från mer renodlade arkivinstitutioner till skillnad från 

Sundqvists kategorisering som kommer ur myndigheter direkt verksamma i och 

intervenerande i samhället. Som förklaringsmodell för informationsbehov används en modell 

från Leckie et al (1996) såsom den redovisas av Kostiainen et al (2003). Modellen innehåller 

sex komponenter som påverkar informationssökning i allmänhet och som här generaliseras till 

att omfatta alla användare: 1. roller, 2. relaterade uppgifter, 3. karaktäristika för 

informationsbehov, 4. medvetenhet om tillgänglig information, 5. informationskällor och 6. 

resultat. Modellen baseras på antagandet att de roller den yrkesverksamma antar i sitt dagliga 

arbete och de uppgifter som tillhör denna ger upphov till ett informationsbehov. Modellen 

används i undersökningen för att öka förståelsen och i viss mån för att förklara sökbeteendet 

hos de yrkesverksamma som förekommer i undersökningen. Den används också som ett 

generaliserat verktyg för att analysera användning12. 

 

                                                 
12 Kostiainen, Erva et al. Information Seeking in Pre-Trial Investigation, Archival Science 3, 2003, s. 162 
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Figur 1. Modell för yrkesmässig informationssökning (Leckie et al., 1996). Källa: Kostiainen et.al., Information 

Seeking in Pre-Trial Investigation, Archival Science 3, 2003, s. 163  

 

Metod 

Metodologiska överväganden 

Uppsatsen består av både en undersökning (empiri) och en teoretisk del där empirin jämförs 

med det teoretiska grundverket samt annan teoretisk och empirisk kunskap ur litteraturen. 

Metodologiskt torde undersökningen genom sin kvantitativa ansats ligga närmast 

positivismen, men där författaren också till en del influerats av kritisk realism. Positivismen 

ger genom sin tekniska rationalitet en förklaring till kommunikation vid dess överföring 

mellan personer eller grupper13. Mänskligt informationsbehov och beteende har tidigare i 

många former studerats på ett kvalitativt sätt. Wilson (1999) påpekar dock att en positivistisk 

ansats med kvantitativa förtecken inte är lämplig för att studera mänskligt beteende och där 

kvalitativa metoder är de enda som ger ny kunskap14. Enligt Gilliland & McKemmish (2004) 

kan dock samhällsvetenskaperna och därmed också arkivvetenskapen tillhöra den 

positivistiska sfären epistemologiskt sätt. En viktig del i det är just undersökningar som 

                                                 
13 Varey, Richard J. et. al., A theoretical review of management and information systems using a critical 
communications theory, Journal of Information Technology, 17, 2002, s. 235 
14 Wilson, T.D., Models in Information Behaviour Research, The Journal of Documentation, vol. 55, nr. 3, 1999, 
s. 250 
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utformas så att dessa uppnår en hög grad av generaliserbarhet15. Att välja en kvantitativ metod 

för att genomföra undersökningen kan om man utgår från Wilson (1999) verka vanskligt. Men 

genom att utgå från och testa de modeller som finns inom det undersökta området med en 

annan metod än de skapades med, är förhoppningen att de epistemologiskt sett kan leda 

forskningen framåt. En kvantitativ undersökning står och faller med graden av säkerhet i den 

insamlade informationen, vilket innebär att insamlandet av information måste ske på ett 

tillförlitligt sätt. Uppgifterna är i det undersökta materialet förhållandevis strukturerade och 

likartade i sin uppställning, vilket möjliggör eller iallafall underlättar en kvantitativ 

undersökning för att besvara de i undersökningen ställda frågorna. Man måste i en kvantitativ 

undersökning också veta att man undersöker det man verkligen vill undersöka, d.v.s. att 

undersökningen har god validitet16. Validiteten i en kvantitativ studie är inte relaterad till 

enbart datainsamlingen, utan är eftersträvansvärt genom hela forskningsprocessen. Olika 

tolkningar som formuleras har betydelse för validiteten, liksom forskarens möjligheter att 

fånga det mångtydiga och kanske motsägelsefulla. Till detta kan även föras forskarens 

möjligheter att argumentera för den mest troliga lösningen.  

 

En generell aspekt på validitetsproblematiken är begreppet triangulering som kan beskrivas 

som en metod för att öka studiens kontaktytor. I den aktuella studien har triangulering använts 

i datainsamlingen genom att välja olika tidpunkter inom ett år för det studerade materialet. 

Samma fenomen studeras fast i olika sammanhang. Även i analysen används triangulering för 

att föra in flera teoretiska perspektiv för att belysa resultaten i från olika håll och därmed ge 

en mångfald i tolkningen. Utgångspunkten i studien är att också uppnå hög kommunikativ 

validitet, vilket innebär att de tolkningar som görs underbyggs så att den som tar del av den 

kan bilda sig en egen uppfattning. 17 Inom begreppet validitet ligger även möjligheten att 

generalisera resultaten. I en kvantitativ studie innebär det att resultaten ska gå att överföra till 

en större befolkningsenhet, och där vara generaliserbar. Ett sätt att uppnå detta är genom att 

göra urvalet för studien systematiskt. Även om resultaten inte går att överföra direkt kan en 

kvantitativ analys också leda till förståelse av ett fenomen och dess variationer, vilket kan 

göra undersökningen generaliserbar i andra snarlika situationer och kontexter18. 

Undersökningen har utformats på ett sätt som förhoppningsvis just leder till en hög grad av 

                                                 
15 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 26     
16 Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund, 2003, s. 98 
17 Jmfr. Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund, 2003, s. 104 
18 Jmfr. Patel, Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund, 2003, s. 105 
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generaliserbarhet utifrån de förutsättningar den är uppbyggd utifrån. Det vill säga ett urval har 

gjorts i en specifik myndighet där urvalet är representativt, det kan däremot inte anses vara 

representativt för samhället i stort. Detta innebär att resultatet på mikronivå inte är 

generaliserbart i ett större sammanhang. Inom undersökningar genomförda med en kvantitativ 

metod är begreppet reliabilitet av yttersta vikt där, som behandlas närmare nedan, 

generaliserbarhet ingår. Vilket kan ses som något man eftersträvar för att uppnå tillförlit och 

kvalitet i resultatet19.  

 

Valet av material för undersökningen kommer ur möjligheten att undersöka användarbeteende 

utan att påverka användarna. Detta eftersom användningen är sekundär mot det ursprungliga 

syftet med upprättandet av handlingarna, där den som förekommer i handlingen inte har 

påverkats av situationen. Ett undantag kan dock vara där en tjänsteanteckning upprättats efter 

ett telefonsamtal, eftersom ett telefonsamtal i vissa fall beroende av omständigheterna kan 

liknas vid en förhandling med frågor och svar. Det finns uppenbara nackdelarna som 

avsaknaden av möjligheter att närmare undersöka användarens syfte, förväntningar, 

förutsättningar, bakgrund etc. Fördelarna som ges med en liknande undersökning kan 

sammanfattas som en möjlighet att ändå på flera plan undersöka användarens beteende, där 

liknande undersökningar genom ex. intervjuer kan vara svåra med grund i exempelvis 

Tryckfrihetsförordningens förbud mot att efterforska användarens syfte och bakgrund. I 

synnerhet i en verksamhet såsom den undersökta myndighetens. Genom det undersökta 

materialet kommer man ändå i viss mån nära användaren på ett plan som är relevant för en 

dylik undersökning, såsom beteendet vid kontakten med myndigheten. Materialet innehåller 

just de uppgifter som är nödvändig för att kunna besvara frågeställningarna. För att återknyta 

till den ovan förda diskussionen om validitet och reliabilitet kan sägas att genom studerandet 

av materialet i ett annat syfte än det skapats undviker man att personen i fråga förändrar sina 

svar för att de ska passa in i det tänkta syftet. Vilket hade kunnat ske om syftet var känt, men 

å andra sidan blir undersökningen tunnare eftersom man inte har möjlighet att undersöka 

beteende och förväntningar djupare. En styrka i materialet är att det är komplett och därmed 

bör kunna anses som statistiskt tillförlitligt. Som grund för detta ligger myndighetens 

tjänsteföreskrift där det står: 

 

                                                 
19 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 28     
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Den befattningshavare som mottar en begäran att få ta del av en allmän handling eller 

uppgift ansvarar för att begäran diarieförs i AA-diariet med saknummer 187. 

 

Första stycket gäller inte uppgifter som lämnas från bilregister, körkortsregister eller 

statens person- och adressregister. Diarieföring ska dock ske när en pappershandling 

lämnas ut eller begäran avslås eller inte kan lämnas i enlighet med begäran20. 

 

Ytterligare ett undantag anges när begäran som omfattar flera distrikt och/eller enheter då 

chefen för rättsenheten ska besluta om var det ska handläggas (samordningsbeslut). I dessa 

fall kan det alltså hända att ärenden som även berör handlingar vid Västerorts 

polismästardistrikt handläggas på annat ställe i myndigheten och således inte finns 

representerat i det undersökta materialet21. Vid genomgång av handlingarna har det dock visat 

sig att det endast berör ett fåtal ärenden, inget av dessa förekommer i själva undersökningen. 

Ytterligare förfrågningar som kan hamna utanför själva undersökningen gäller sådana som rör 

utdrag ur diarier och liknande register. Dessa frågor handläggs i vissa fall av 

Rikspolisstyrelsen, och för utdrag ur diarier som finns tillgängliga vid hela myndigheten kan 

en förfrågan även handläggas centralt eller vid annat distrikt i myndigheten. Eventuella rutiner 

för denna typ av begäran har dock ej utretts närmare. Nämnas bör också att 

Åklagarmyndigheten genom sitt ärendehanteringssystem Cåbra har en direktkoppling till 

bland annat polisens ärendesystem DurTvå och därigenom överförs utredningar automatiskt22. 

Man tar förvisso del av handlingar, men författarens bedömning är att detta mer kan liknas vid 

ett (automatiserat) reglerat arbetsflöde som i det här fallet sträcker sig över två (egentligen 

flera) myndigheter. Denna hantering har inte heller undersökts närmare i denna undersökning. 

Genomförande 

Den empiriska undersökningen har genomförts på plats i Västerorts polismästardistrikts 

lokaler genom en förberedande genomgång av materialet och sedan genom att ett urval gjorts 

(se nedan). Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ undersökning av diarieförda 

handlingar från AA-diariet (allmänt diarium), saknummer 187. Man använder ett 

saknummersystem där förfrågningar diarieförs under saknummer 187 och således finns väl 

avgränsade mot andra typer av diarieförda handlingar. Saknummer 187 har en gallringsfrist 

om fem år varför en undersökning inte går att genomföra längre tillbaka i tiden än så och det 

år som valts ut för undersökningen är 2008. Genom att välja år 2008 får man ett år som är 
                                                 
20 Polismyndigheten i Stockholms län, tjänsteföreskrift 187-A, punkt 1.1 
21 Polismyndigheten i Stockholms län, tjänsteföreskrift 187-A, punkt 1.3 
22 http://www.decerno.se/cases.aspx?i=3         hämtad: 2010-06-04  



 - 13 - 

förhållandevis nära i tiden men där alla ärenden har avslutats, även de som överklagats till 

högre instans. Handlingarna undersöktes under ett förbehåll som innebär i stort att inga 

uppgifter som kan hänföras till person eller arbetsmetoder får spridas. Detta innebär i sin tur 

att undersökningen inte återger specifika förfrågningar på ett sådant sätt att de kan kopplas till 

person utan hålls på en i huvudsak generell nivå. I den empiriska undersökningen ingår även 

inhämtandet av information gällande de sökmedel som finns till de eftersökta handlingarna, 

diarium och arkivförteckningar.  

 

Det material som används i den empiriska undersökningen är omfattande varför ett urval 

gjorts. Urvalsmetoden har valts i samråd med handledare och innebär att 10 ärenden per 

månad slumpmässigt valts ut och undersökts. Under en förberedande genomgång av 

materialet upptäcktes att diarieföring ofta sker av flera ärenden samtidigt som inkommit till en 

och samma plats vid distriktet varför urvalet inte omfattar flera ärenden i nummerföljd, utan 

har plockats slumpvis ur den aktuella månaden. De uppgifter som särskilt har inhämtats rör 

den begärandes status som privatperson eller som representant för en organisation samt 

kontaktväg. Vidare har inhämtats uppgift ur materialet där möjligt om informationen avses 

användas i yrkesrelaterade sammanhang, privat eller för privat legalt ändamål samt vilken typ 

av handlingar man önskat. En av de viktigaste delarna i undersökningen är hur man 

framlägger sin förfrågan i form av frågeställning och/eller begreppsindikatorer man anger och 

vad man således känner till om det man söker. En andra del i den empiriska undersökningen 

är hur de sökhjälpmedel man använder för att tillmötesgå förfrågan är utformade. Där är 

främst registreringspunkter i de aktuella diarierna som inhämtats i studien, men även uppgifter 

om arkivförteckningar. De ärenden som undersökts gäller just förfrågningar av handlingar 

som förvaras vid Västerorts polismästardistrikt oavsett var förfrågan inkommit i myndigheten, 

eftersom förfrågan överförs dit handlingarna förvaras. De handlingar som efterfrågas finns i 

(eller registreras i) flera system, men där tre huvudsakliga diarier/system med handlingar valts 

ut att undersökas noggrannare. Dessa är AA-diariet som är myndighetens allmänna diarium 

och används av hela myndigheten gemensamt. Det har varit i bruk sedan mitten av 1990-talet. 

K-RAR som är myndighetens gemensamma diarium/system för anmälningsupptagning och 

därmed också som namnet anger kriminalärenden. T-RAR som bygger på samma grunder 

iallafall systemmässigt som K-RAR är myndighetens diarium för trafikärenden. Även om 

dessa två sistnämnda bygger på samma grundsystem finns skillnader i hur de utvecklats, där 

K-RAR exempelvis har fått en koppling till utredningssystemet DUR-TVÅ.  
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Här bör nämnas att där syftet redovisas framgår det inte alltid klart i materialet och i dessa fall 

redovisas detta. De siffror som redovisas innehåller endast de vars syfte framkommer i 

förfrågan eller klart framgår av sitt sammanhang. Vissa andra osäkerheter kan förekomma i 

delar av undersökningen, men detsamma gäller i dessa fall att det redovisas där det kan 

förekomma. Författaren har strax över två års arbetserfarenhet som IT-arkivarie vid den 

undersökta myndigheten under åren 2006-2008. Detta färgar troligtvis av sig i både själva 

undersökningen och analysdelen. Där inget annat anges är det som framförs författarens egna 

erfarenheter och slutsatser. 

 

Det handlingar som förvaras vid distriktet (och därmed också förekommer som efterfrågat 

material) är som tidigast från 1 juli 1994 då den nuvarande distriktsindelningen skapades 

genom en länsomfattande organisationsförändring. Ett undantag i detta fall är dock de 

utredningar som överfördes till den nya organisationen, men som ursprungligen är av äldre 

datum. 

Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvudsegment där det första är en inledningsdel där 

grundförutsättningarna och de överväganden som gjorts förklaras närmare. Det första 

segmentet innehåller syfte och frågeställningar, en översikt över forskningsläget på området, 

en genomgång av det teoretiska ramverket som baseras på främst records-continuum teorin. 

Vidare berörs vald metod med indelning i metodologiska överväganden som främst är av 

teoretisk natur samt genomförandet av undersökningen som är mer praktiskt inriktat. Det 

andra huvudsegmentet innehåller själva undersökningen som indelats tematiskt i vilka 

användarna är, hur dessa använder handlingar och information, hur de kontaktar myndigheten 

samt hur begäran framställs. Närstående det sistnämnda området ligger även vilka 

sökhjälpmedel som finns att tillgå samt sökhjälpmedlens relevans i förhållande till de 

uppgifter användaren lämnar. Analysen av resultaten har infogats i undersökningsdelen som 

också har en avslutande analys som är tänkt att ta ett helhetsgrepp över fynden. Övergripande 

segment tre innehåller de slutsatser som kan dras av undersökningen med dess analys och 

uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning.  
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Undersökning 

Bakgrund 

Polismyndigheten i Stockholms län har ca. 6500 anställda och är därmed landets största 

polismyndighet. Västerorts polismästardistrikt är en del i ovan nämnda myndighet och är näst 

City polismästardistrikt ett av de största distrikten räknat till antal invånare. Distriktet 

omfattar geografiskt Stockholms stads västra delar, kommunerna Solna och Sundbyberg samt 

Ekerö kommun. Antalet brottsanmälningar för hela myndigheten var år 2009 ca 350 000 

exklusive trafikbrott (varav ca 40 000 i västerort polismästardistrikt) och ca 100 000 ärenden 

hanterades i det allmänna diariet23. I trafikdiariet T-RAR förekom 43 000 ärenden år 200924. 

Diarieföringen i samtliga undersökta diarier sker vid distriktet, för arkivhanteringen finns en 

samordnande arkivarie vid Rättsenheten (CR) som är en myndighetsgemensam enhet.  

 

Användare  

Det finns flera sätt att kategorisera användaren där Sundqvists och Yeos kategoriseringar av 

användaren ligger till grund för analysen på detta område. För Sundqvists modell har endast 

den del som berör externa användare varit möjlig att använda. Gör man en grov uppdelning i 

privata och användare som gör förfrågan i en organisations namn är 27 procent eller 32 

förfrågningar från privatpersoner och således hela 73 procent eller 88 av de frågande 

företräder organisationer. Fortsätter man uppdelningen inom organisationer kommer 12 

förfrågningar från länsstyrelser, 49 från försäkringsbolag, 17 från statliga myndigheter (utom 

länsstyrelserna) och 9 från andra som exempelvis media, kommunala organ och 

advokatbyråer. Som synes är det en stor övervikt för försäkringsbolag vilka står för 41 procent 

av samtliga förfrågningar eller 47 procent av förfrågningarna som kommer från 

organisationer. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ungefärliga siffror hämtade bl. a. från www.polisen.se. 
24 Arkivarie ansvarig för de norra distrikten inom Polismyndigheten i Stockholms län, telefonintervju, 28 april 
2010 
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 Privatpersoner Länsstyrelser Övr. statliga 

myndigheter 

Försäkr.b

olag 

Övriga 

Antal 32 12 17 49 9 

Procent 27 10 14 41 8 

Tab.1. Fördelning av personer och organisationer som efterfrågar handlingar enligt det undersökta 

materialet utifrån organisatorisk hemvist. 

 

Den modell för användarnas drivkraft som Yeo redovisar kallar han den enklaste och bevisat 

mest användbara taxonomin för externa användare. Den kommer ursprungligen från Methven 

et. al. (1993) och framlägger tre kategorier. Den externa användaren indelas i occupational 

users, educational users samt self directed users. Den sistnämnda kategorin innehåller de två 

delkategorierna private och leisure interest. Den förstnämnda kategorin innehåller personer 

som efterfrågar handlingar i ett arbetsrelaterat ärende. Dessa kan komma från så vitt skilda 

grupper som journalister, arkitekter och revisorer. Den andra gruppen innehåller alla som 

använder handlingarna för sin utbildning, både grundläggande och högre. I den tredje gruppen 

återfinns övriga vars användning är frivillig och kommer ur exempelvis ett lokalhistoriskt 

intresse25. Indelningen i dessa användargrupper kräver egentligen kunskap även om vad man 

ska använda det eftersökta handlingarna och inte bara vad man eftersöker. Som tabell 3 visar 

förekommer inte användare som söker information i samband med sin utbildning i det 

undersökta materialet. Vilket är en paradox eftersom just i den här studien är motivationen 

bakom användningen av materialet just i akademiskt studiesyfte. Det kan dock finnas flera 

förklaringar bakom varför resultatet ser ut som det gör. Handlingarna som förvaras vid 

distriktet har tillkommit förhållandevis nära i tiden, de kan uppfattas som svårtillgängliga 

(sekretess m.m.) där de i vissa fall finns mer lättillgängliga hos domstolar samt att de kan 

anses vara i liten grad kända för allmänheten. Ser man sedan till de övriga två grupperna följer 

dessa det som tidigare sagts om antalet privatpersoner och användare som företräder 

organisationer. En viktig iakttagelse är att en grupp som inom arkivvärlden är stor och 

förekommer i de flesta användarundersökningar vid arkivinstitutioner i den här kontexten 

försvinner. Det är släktforskarna, hembygdsforskarna och även forskare med historisk 

inriktning. 

 

                                                 
25 Yeo, Geoffrey, Understanding Users and Use: A Market Segmentation Approach, Journal of the Society of 
Archivists, vol.26, No. 1, April 2005, s. 37-39 
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Vidare kan man i sammanställningen se att den absoluta majoriteten är användare som söker 

information som en del i sin yrkesutövning. Den slutsatsen dras genom att förfrågan kommer 

från en organisation. Det kan finnas fall då man uppger en organisation men då frågan inte är 

arbetsrelaterad. Dock har inga frågor i det undersökta underlaget som kommer från en 

organisation avvikit från andra frågeställningar från samma eller liknande organisation. Ibland 

är dock gränsen inte helt klar där heller då man kan uppge att man kommer från en 

organisation men ändå söka informationen i privata syften. Även det omvända kan 

förekomma då man som privatperson kontaktar myndigheten men där uppdraget kommer från 

ex. en förening. Det sistnämnda har ej återfunnits i det undersökta materialet, däremot det 

förstnämnda där ett exempel är när kriminalvården kontaktar polisen efter en fråga från en 

intagen om dennes ägodelar. Denna fråga har i tabell 3 förts till de privata frågorna, eftersom 

det trots att det är en fråga från myndigheten inte direkt berör myndighetens verksamhet. 

Tittar man närmare på gruppen self directed där en ytterligare indelning kunde göras i private 

och leisure visar siffrorna att endast 8 förfrågningar gäller en händelse man inte har något 

egentligt (legalt) intresse i. Modellen kan sägas vara för övergripande för att vara ett 

meningsfullt verktyg för att segmentera användare i användargrupper, i alla fall om man ser 

till handlingar som ännu inte uppnått en ålder som gör historisk forskning intressant. De 

handlingar som finns hos myndigheten kan också ha den karaktären att den stora kopplingen 

till person och sekretessen påverkar den ringa graden av förfrågningar som kommer från 

personer liksom medvetenheten om sekretessen kan minska intresset. Det är möjligt att 

modellen skulle vara mer användbar vid ett arkiv med en mer historisk profil och inte för 

användarna av ett modernt myndighetsarkiv. 

 

Ser man till den modell över användare Sundqvist (2009) lägger fram kan man notera att det i 

den aktuella undersökningen inte är möjligt att använda den del av modellen som rör interna 

användare, se vidare tabell 2. Det som är svårt om man vill göra en mer exakt indelning är att 

grupperingen inte är så exakt att man med säkerhet kan lägga ett statistiskt material i 

kategorierna. Vilket kan bero på att den är framtagen med hjälp av en kvalitativ metod, och 

som också nämns av Sundqvist är användarkategorierna till viss grad beroende av den 

undersökta organisationens verksamhet26. Som exempel kan nämnas att personer och 

organisationer ofta förekommer som parter i ett ärende, men det intressanta är att man som 

användare av handlingar inte är direkt inblandad i ärendet hos den aktuella myndigheten utan 

                                                 
26 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 188     
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har andra intressen i ärendet än det rent utredningsmässiga. De som är parter i ett ärende hos 

polisen får också en kopia s.k. målsägarkopia av anmälan eller liksom man får handlingar när 

man är misstänkt. Detta sker utanför den vanliga gången och de som begär handlingarna är då 

alltså antingen någon som önskar ytterligare handlingar i ärendet (förutom de man får 

automatiskt) eller inte har varit direkt inblandad från början (som exempelvis 

försäkringsbolag). Man berörs av myndighetens verksamhet fast man egentligen inte är direkt 

inblandad i vare sig myndighetens arbete eller i något ärende som handläggs där. Det 

förekommer att en organisation (men även privatpersoner) vänder sig till myndigheten som 

ombud för någon som är direkt inblandad i ett ärende hos myndigheten. Som exempel kan 

nämnas föräldrar som vänder sig till myndigheten för sitt barns räkning eller kriminalvården 

som framför frågor från någon av sina intagna.  

 

Trots de beskrivna svårigheterna har ett försök gjorts att i tabell 2 använda Sundqvists (2009) 

kategorier i en kategorisering av de användare som framträder i undersökningen. Som 

beskrivits är de två första kategorierna inom gruppen  "stakeholders" de som är svårast att 

applicera på användaren, eller kanske snarare är användaren svår att placera i en av dessa 

kategorier. För att förenkla benämns här nedan "parties involved in matters" som kategori 1, 

och "other subjects concerned by the business of the organizations" för kategori 2. Som 

exempel kan nämnas att i de fall kommunens sociala verksamhet har berörts har skiljts på två 

olika fall. Då en händelse rapporteras till kommunen som då startar en utredning har detta fall 

förts till den första kategorin, medan i det fall kommunen handlar utan egentlig koppling till 

något som initierats hos polismyndigheten har detta förts till kategori två. Länsstyrelsens 

beröring med polismyndigheten handlar i de flesta fall om att utreda körkortstillstånd samt att 

återkalla körkort. Det är inte ett direkt samarbete men verksamheterna går i många fall omlott. 

Därför har Länsstyrelsen som användare av handlingar förts till kategori två27, medan 

Brottsoffermyndigheten som en annan vanlig användare förts till gruppen användare eftersom 

man egentligen inte har någon beröring med polisens verksamhet. Brottsoffermyndigheten 

mottager ansökningar om att söka brottsskadeersättning, då myndigheten troligtvis använder 

handlingar från polismyndigheten för att komplettera den egna utredningens underlag28. 

Kontrollen av uppgifter så att rätt stöd betalas ut både till förmån för den egna myndigheten 

och för den som söker stöd. Myndigheten har därför förts till kategorin "others", liksom 

                                                 
27 http://www.korkortsportalen.se/jag-har-forlorat-mitt-korkort/aterkallat/          hämtad 2010-05-04 
Här kan också noteras att det nu inte längre är Länsstyrelserna som handlägger dylika ärenden, dessa har 
överförts till Transportstyrelsen. 
28 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1297&refid=1296&parentId=1290   hämtad 2010-05-04 
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försäkringsbolagen som kan ses använda handlingar från myndigheten på ett liknande sätt. 

Försäkringsbolaget kontaktar myndigheten både för sin egen och för den som begär 

ersättnings räkning. I båda fallen bottnar dock behovet av handlingar i den egna 

affärsverksamheten.  

 

Stakeholders antal procent 
Parties involved in matters29 
 

27 22,5 

Other subjects concerned by the 
business of the  
organizations 
 

 
21 

 
17,5 

Other agencies controlling the 
business of the organization 
 

1 1 

Others   
Individuals, groups or legal 
subjects requesting records in 
other capacities than having a 
direct relationship to the 
organizations 
 

 
71 

 
59 

Tab.2. Segmentering av användare i studien i enlighet med Sundqvists användarmodell. Källa: 

Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, 

Sundsvall 2009     

 

Ser man till enskilda användargrupper är media en grupp som förekommer som användare vid 

tre tillfällen i det undersökta materialet. Den frågeställning eller begreppsindikator man anger 

rör vid samtliga tillfällen en händelse/ärende med fokus på den som är misstänkt. En begäran 

rör samtliga ärenden med en specifik person som misstänkt, intresset ligger därmed klart i en 

viss riktning. Att media inte är en så förhållandevis frekvent användare av handlingar från 

arkiven stämmer med den iakttagelse Sundqvist (2009) gör30 och i det här fallet kan det också 

bero på att det som är intressant för media rörande de aktuella personerna i många fall står att 

finna i slutskedet av rättskedjan, vid domstolarna. Ytterligare en kategori användare är 

advokaterna som också förekommer vid relativt få tillfällen, endast två, i det undersökta 

materialet. Den ena använder K-nummer och målsägares namn som begreppsindikator medan 

den andra endast använder K-nummer. Det är svårt att dra några slutsatser utifrån endast två 

                                                 
29 Noteras bör att  när man gör en anmälan får man en kopia av anmälan automatiskt och om man förekommer 
som misstänkt får man (samt advokat) också ta del av handlingar i ärendet. Dessa grupper som torde vara stora 
finns därför inte representerade i undersökningen.  
30 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 111     
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förfrågningar, men det är möjligt att advokaterna på något sätt är inriktade mot att hjälpa just 

målsägande (se även not 18). Något man däremot kan se är att advokaterna är mycket 

angelägna, vilket också stämmer med vad Behrndt-Klodt (2001) beskriver om advokatens 

behov av handlingar och information. Det advokaten gör är under tidspress och att en 

handling som saknas eller inte återfinns kan påverka hela arbetet med fallet31.  

Ytterligare användare är den kommunala förvaltningen som i det undersökta materialet främst 

har två beröringspunkter med polisens verksamhet, den sociala verksamheten och 

brandförsvaret. Socialtjänsten förekommer med två förfrågningar i undersökningen där båda 

rör enskilda individer men med lite olika inriktning. Den ena begäran rör K-anmälningar mot 

en person och den andra begäran rör en specifik "social" rapport, alltså inte en 

brottsutredning. I den förberedande genomgången noterades också en förfrågan från 

brandförsvaret om K-handlingar rörande en brandutredning. Denna begäran finns dock ej med 

i det urval som gjordes för denna undersökning. 

Användning 

Yeo framlägger en modell (ursprungligen från Managing Records av Shepherd och Yeo) för 

användarens drivkrafter där syftet med att ta del av handlingarna indelas i tre grupper, se 

tabell 3. Den första är där användning är relaterad till en uppgift inom ramen för sitt arbete 

och för att exempelvis upprätthålla myndighetens eget arbete och relationer. Den andra är då 

man använder handlingar i ett syfte som närmast kan beskrivas som legalt, då man vill styrka 

sina uppgifter. Den tredje kan beskrivas som ett ökande av sin bildningsnivå genom att 

tillförskaffa sig eller uppnå en ökad förståelse för organisationer, personer eller samhället i 

stort32. Modellen är enligt mig på många sätt abstrakt och svår att direkt applicera på ett i 

huvudsak statistiskt material. Det som skapar störst problem är egentligen hur man ser på och 

framförallt skiljer på de två förstnämnda grupperna. I det aktuella materialet kan som exempel 

ett försäkringsbolag ta del av handlingar som en del i sin affärsverksamhet men också för att 

kontrollera att en försäkringstagare har uppgivit de korrekta uppgifterna. I exemplet ett 

beskrivet händelseförlopp blir det polisens tolkning i egenskap av oberoende myndighet som 

utgör grunden vid försäkringsbolagets kontroll/yrkesutövning. Det primära syftet torde dock 

vara att kontrollera uppgifterna som ligger till grund för organisationens räkenskaper och 

kundkontakter, vilket då blir ett sekundärt syfte om man istället gör en indelning i nivåer inom 

                                                 
31 Behrnd-Klodt, Menzi L., Lawyers, Archivists and Librarians: United or Divided in the Pursuit of Justice?, 
Legal Reference Services Quarterly, 20: 1, 2001, s. 119-120 
32 Yeo, Geoffrey, Understanding Users and Use: A Market Segmentation Approach, Journal of the Society of 
Archivists, vol.26, No. 1, April 2005, s. 33-34 
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modellen. Ett tillfälle där det andra beskrivna syftet är klart är när en person begär ut 

handlingar om sig själv eller en händelse man varit med om för att styrka att man gjort det 

som önskas. Det kan ex. göras med en kopia av den målsägarkopia man som anmälare får vid 

anmälan om brott, varför detta inte förekommer i studien. Däremot kan en stor del av de 

trafikrelaterade handlingar som begärs ha ett sådant syfte.   

 

En anledning till de ovan beskrivna svårigheterna med kategoriseringen är att den kommer ur 

en kvalitativ undersökning, medan denna undersökning främst är kvantitativ. Om man bortser 

från de svårigheter att applicera modellen på det aktuella materialet som beskrivits finns en 

mycket intressant iakttagelse man kan göra som rör det sistnämnda syftet. Det hänger också 

till viss del ihop med de olika användargrupper som beskrivits tidigare. Även här finns vissa 

gränsdragningsproblem då man som journalist inom ramen för sitt arbete tar del av handlingar 

för att öka sin bildningsnivå, vilket i sin tur vid kontakter med myndigheten kan resultera i att 

när man tar del av materialet förändras syftet med användningen. Det initiala syftet har dock 

varit ett annat än det slutgiltiga och det är det initiala syftet som också påverkar sökbeteende 

och den hjälp man får från ex. arkivarie och registrator. En förutsättning för att få ett underlag 

som är helt korrekt är att en fråga ställs till aktuell person eller organisation om syftet med 

deras begäran, men som påvisats ovan är inte heller det en garanti för att den aktuella 

modellen blir användbar i det här syftet. Den torde vara mer lämpad i en kvalitativ 

undersökning. 

 
 Arbetsmässigt Utbildningsmässigt Självständigt - 

privat 

Självständigt- 

fritid/intresse 

Användare/ 

antal 

             88                0             26           8 

Användare/ 

procent 

72                0             21           7 

Tab. 3. Användarens drivkrafter utifrån kategoriseringar av Yeo (2005). Användarna har indelats i 

samtliga de grupper man kan räknas till, varför antalet överstiger det totala antalet användare i 

undersökningen. 

 

Som Yeo också påpekar kan gränsen mellan de olika drivkrafterna ibland vara svåra att 

bestämma liksom en användare kan ha flera drivkrafter bakom sin begäran. I den aktuella 

undersökningen har egentligen inga talande exempel på detta funnits, bortsett från det som 

nämns ovan. Ytterligare en del i användningens anatomi är förutom det ovan beskrivna 
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drivkrafterna och motivationen även syftet med att ta del av informationen. Syftet med 

användningen är intimt förknippat med begreppet records och värdet i ett record. Yeo (2005) 

refererar till två olika kategoriseringar vad gäller just syftet och den efterfrågade handlingens 

värde för den som använder den. Detta redovisas i tabell 4, där en av dessa kategoriseringar 

används. Dessa är business purpose (ärendemässigt syfte) som bygger på ett syfte där 

relationer är den gemensamma nämnaren. Översättningen här syftar på kategoriseringens 

inriktning mot förhållanden mellan olika organisationer och/eller privatpersoner. Den andra är 

accountability (ansvarighet) där handlingens bevisvärde är det centrala samt cultural purposes 

(kulturellt) där ett ökat kunnande och förståelse för en organisation, person eller fenomen står 

i fokus33. Som tabell 4 visar är huvudsyftet med att använda handlingar hos myndigheten för 

att man är delaktig i en ärendeprocess privat eller som organisation. I detta ligger också i de 

flesta fall att man ska bevisa att fel har begåtts eller att inga fel har begåtts. Därför hänger 

dessa båda kategorier starkt ihop, iallafall i de handlingar som begärs från det undersökta 

distriktet. Inom kategorin kulturellt syfte har hänförts dels privatpersoner som önskar 

information om ärenden eller händelser de uppenbart inte är direkt delaktiga i själv, dels 

media som söker information för att öka sin kunskap om personer men som å andra sidan 

också förmodligen önskar informationen som bevis på att fel har begåtts.  

 

Sundqvist (2009) har tagit fram en annan kategorisering användarnas syfte med utgångspunkt 

i  resultaten från hennes studie. De syften hon anger är material (materiella) som syftar på 

möjligheterna att ta tillvara rättigheter och fördelar, operational (operationella) för att stödja 

det pågående arbetet, accountability (ansvarighet) för att följa lagar, regler och avtal samt för 

att upprätthålla kontroll. Den sista kategorin är knowledge-enhancing (kunskapshöjande) som 

kan sägas talar för sig själv. Dessa undersöks i tabell 3 och som Sundqvist också påpekar är 

de kategoriseringar på en abstrakt nivå. För att kunna ge djuplodande kunskap om 

användarens syfte krävs enligt Sundqvist en omfattande studie med djupintervjuer34. Detta 

genomförs dock ej i denna studie utan fokus ligger på att istället ge frekventiella resultat och 

kunskaper utifrån de kategoriseringar som undersöks. Några intressanta som kan göras är hur 

man ska se på de tillfällen då man önskar verifiera en händelse och också få bekräftat med en 

underskrift från en extern part (polismyndigheten) att den är riktig. Här har dessa fall som 

utgör en viktig anledning för att begära handlingen förts till kategorierna ansvarighet där den 

                                                 
33 Yeo, Geoffrey, Understanding Users and Use: A Market Segmentation Approach, Journal of the Society of 
Archivists, vol.26, No. 1, April 2005, s. 33-34 
34 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 186 
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till viss del (om än kanske i högre grad i Yeos (2005) kategorisering) har sin hemvist. Det 

som däremot inte riktigt passar in är just syftet att verifiera en uppgift genom en underskrift 

som ofta i sammanhanget är lika viktig som att verifiera ett händelseförlopp genom en extern 

part. Kategorin kunskapshöjande syfte i Sundqvist (2009) är också något problematisk 

eftersom den (som Sundqvist också nämner) är på en abstrakt nivå som är svår att använda i 

sammanhanget i sin nuvarande form. En mycket stor del av de som vänder sig myndigheten 

och inte direkt bara vill ha bevis för något vill öka sin kunskap om en händelse, person eller 

organisation. Det gäller i synnerhet försäkringsbolag, Länsstyrelsen och 

Brottsoffermyndigheten men också privatpersoner och inte minst media. Här har därför endast 

de som uppenbart har ett utökande av sin kunskap som första prioritet verkligen förts till den 

kategorin. I tabell fem utkristalliseras i synnerhet tre intressanta iakttagelser där man kan se 

att privatpersoners syfte liksom försäkringsbolagens ofta har materiella förtecken. 

Försäkringsbolagen använder handlingar uppkomna inom polisens verksamhet för att verifiera 

sina affärstransaktioner och åtaganden gentemot kunden. Statliga organisationer 

(Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Justitiekanslern) har inte har några egentliga 

materiella syften men där syftet i övrigt sammanfaller väl med försäkringsbolagens. Som 

exempel på verksamhet inom området är Länsstyrelsens prövning av körkort där polisens 

material verifierar myndighetsutövning och Justitiekanslerns granskande verksamhet. Den 

tredje iakttagelsen är att den största gruppen vad gäller syftet att öka sin kunskap är 

privatpersoner. Som exempel på det sistnämnda är där en person iakttagit en händelse och 

sedan undrar hur det gick för målsägaren eller där man vill veta händelsehistoriken över en 

plats som upplevs som stökig. 

 

Chris Hurley ger i McKemmish et al. (2005) exempel på hur man kan analysera begreppet 

ansvarighet (accountability) som i sammanhanget är viktigt eftersom det är en stor anledning 

till och kan ge en förklaring till varför man söker handlingar vid myndigheten. Hurley har 

hämtat analysverktygen från Meijer (2000), som forskat just om konsekvenserna för detta 

begrepp vid användandet av informations- och kommunikationsteknologier. En intressant 

detalj Hurley nämner är att det är önskvärt att skilja mellan ansvarighet inom 

dokumenthantering vad gäller dokumenthanteringen som en integrerad del i en process och 

ansvarighet för själva dokumenthanteringen35. För att sätta detta i ett sammanhang kan ett 

citat från Meijer (2000) få illustrera anledningen till varför en stor del av användarna vänder 

                                                 
35 McKemmish, Sue et.al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 227-228 
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sig till polisen för att ta del av handlingar. Detta gäller både privata organisationer som 

försäkringsbolagen, privatpersoner och statliga organisationer. Enligt Hurley identifierar 

Meijer (2000) den grundläggande föreningen mellan ansvarighet (accountability) och 

dokumenthantering (recordkeeping) som följer: 

 

before the forum can discuss or sanction... it needs to reconstruct what has 

happened. Information is needed to reduce uncertainties. If sufficient information 

is available, an accountability forum can make a reconstruction of what 

happened36. 

 

 

            Grupp 

Syfte 

Privatpersoner Organisationer 

Ärendemässigt 

 

22 85 

Ansvarighet 

 

16 82 

Kulturellt 

 

7 7 

Tab. 4. Syftet med användningen av handlingar utifrån kategoriseringar av Yeo (2005). Noteras bör att 

kategoriseringen gjorts utifrån ett uppfattat syfte utifrån de uppgifter som finns att tillgå. 

           Grupp 

Syfte 

Privatpersoner Statliga 

organisationer 

Försäkringsbolag Övriga 

organisationer 

Materiella 

 

20  48 1 

Operationella 

 

19 28 48 7 

Ansvarighet 

 

14 28 48 4 

Kunskaps-

höjande 

14 2  5 

Tab. 5. Syftet med användningen av handlingar utifrån kategoriseringar av Sundqvist (2009). Noteras 

bör att kategoriseringen gjorts utifrån ett uppfattat syfte utifrån de uppgifter som finns att tillgå. 

 

                                                 
36 McKemmish, Sue et.al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 228 
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Handlingsslag Allmänna 

ärenden37 

Kriminal-

ärenden38 

Trafik-

ärenden 

Omhändertaga

nden m.m. 

Ordnings-

förelägg. 

Händelse-

rapport 

Antal 3 57 52 2 5 3 

Tab. 6. Efterfrågade handlingsslag grupperat enligt typ. Eftersom det är möjligt att efterfråga flera olika 

handlingsslag eller handlingstyper överstiger summan den totala summan förfrågningar. 

 

De handlingar som efterfrågas kan med några undantag hänföras till de tre diarier som nämnts 

inledningsvis och rör i en stor del av fallen särskilda ärenden eller handlingar i ärenden. 

Ärenden relaterade till trafik-, kriminal- eller myndighetens allmänna diarium där 

kriminaldiariet även innehåller vissa ärenden som inte klassas som brott och där 

myndighetens allmänna diarium innehåller en stor variation av ärenden. Bland de handlingar 

som efterfrågas och inte återfinns i något av dessa tre diarier är exempelvis händelserapport, 

ordningsföreläggande och omhändertagande enligt polislagen (1984:387) eller lagen om 

omhändertagande av berusade personer (1976:511). Som tabell 6 visar är den absoluta 

merparten efterfrågade handlingar att hänföra till kriminalärenden samt trafikärenden. Detta är 

ärenden som kan hänföras till polisens viktigaste och mest kända arbetsuppgifter. Ser man till 

Leckie et al. (1996) och den informationsbehovsmodell som tidigare redogjorts för kan detta 

också förklaras i dess fjärde ben, medvetenhet om tillgänglig information och det femte, 

informationskällor. Att man känner till informationen gör att man också söker efter den i hög 

grad, kanske enligt mig också i synnerhet i detta fall där privatpersonerna uppenbarligen inte 

har forskning som sin huvuduppgift. Den information som är känd är den man i första hand 

söker efter och i polisens fall är det kriminal- och trafikärenden. I de flesta fall som 

undersökts är begäran specificerad, men man kan se att när ingivaren är mer svävande om vad 

man är intresserad av i sin beskrivning kan även andra handlingar komma i fråga. 

Handlingstyper som ingivaren kanske inte visste fanns och därmed inte heller frågade efter. I 

modellen är förhållandet mellan resultatet och kännedomen om samt informationen i sig självt 

sammankopplat genom den feedback resultatet ger. Sökningen efter information är inte 

enkelriktad och om resultatet inte blev det man hoppats på är det möjligt att man återkommer 

till myndigheten. Detta finns exempel på i det undersökta materialet när den som begär 

handlingar eller information ur handlingar frågar efter för mycket eller ställer oprecisa frågor. 

För att det ska ge mesta möjliga för den frågande eller för att den inte ska behöva betala för 

något man gissningsvis inte skulle ha någon nytta av inträder något som skulle kunna kallas 

                                                 
37 Ärenden som återfinns i det allmänna diariet. 
38 Kriminalärendet (i form av ett förundersökningsprotokoll) finns även vidare i rättskedjan i de fall utredningen 
leder till vidare åtgärder där. 
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en förhandlingssituation där myndigheten berättar vad som finns och vad som är möjligt att få 

(ex. med tanke på sekretess). Den som begär ändrar då sin begäran vilket inte ska förväxlas 

med de fall då den som begär faktiskt får avslag på sin begäran eller att handlingar utlämnas i 

maskerat skick. Ett exempel ur det undersökta materialet är en representant från ett 

försäkringsbolag som begär en hel utredning men som sedan ändrar sin begäran till att 

omfatta en mindre del av denna. Ytterligare ett exempel är när en representant för 

Brottsoffermyndigheten ändrar sin begäran från att omfatta ett helt ärende till att endast 

omfatta beslutet i ärendet. 

 

Från myndighetens sida blir man genom att dela med sig av sina handlingar samt sin 

information, och därmed också sin kunskap eller delar av denna, del i ett kunskapsnätverk. 

Andra organisationer och aktörer inkluderar myndighetsinformation i sitt informations-/ 

kunskaps/- sociala nätverk39. Detta kan även få ändrade förutsättningar i och med det utökade 

införandet av det s.k. PSI-direktivet i svensk lagstiftning. I skrivande stund är den föreslagna 

lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen på 

propositionsstadiet40. Lagen skulle öka allmänhetens och inte minst kommersiella aktörers rätt 

att få handlingar i digital form och öka möjligheterna att göra sammanställningar som 

vidareutnyttjas i kommersiellt syfte. Detta genom att minska myndigheters möjligheter att 

ställa villkor som begränsar användningen41. 

Kontakten med myndigheten 

De kontaktvägar användaren väljer visar vissa skillnader både mellan privatpersoner och 

mellan företrädare för organisationer. Kontaktvägarna kan både spegla användaren och vara 

en faktor att ta hänsyn till vid utformandet av system/service för tillhandahållande. Bland de 

privatpersoner som eftersökte handlingar eller uppgifter ur handlingar föredrog en majoritet 

personlig kontakt med myndigheten via telefon eller besök. Man kontaktar inte heller i första 

hand registrator utan begäran inkommer ofta till reception via besök eller till handläggare, 

utredare eller jurist via telefon. Att personlig kontakt med myndigheten föredras kan spegla 

exempelvis osäkerhet kring rutiner för tillhandahållande av handlingar, vart man ska vända 

sig, vilka uppgifter som är nödvändiga och vilka möjligheter som finns att kunna ta del av 

handlingarna. En möjlig orsak är också att man genom en personlig kontakt förväntar sig att 

                                                 
39 Jmfr. Varey, Richard J. et. al., A theoretical review of management and information systems using a critical 
communications theory, Journal of Information Technology, 17, 2002, s. 230, 235 
40 Prop. 2009/10:175 
41 http://regeringen.se/sb/d/12959/a/142564    hämtad: 2010-06-04 
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kunna få en kopia av handlingen eller den önskade uppgiften omgående, vilket speglar 

förväntningar som ofta inte är möjliga att tillgodose. Detta beroende av möjligheten att fysiskt 

hämta handlingen och genomföra eventuell sekretessbedömning. Tittar man på siffrorna för 

privatpersoners kontaktvägar med myndigheten är dessa betydligt mer spridda än andra 

kategorier av användare. Detta gör det svårare att tillgodose gruppens önskemål på ett 

automatiserat sätt, liksom det är svårare att styra frågeställningarna så att dessa känner sig 

bekväma i en automatiserad situation. Försäkringsbolag och andra statliga myndigheter 

föredrar dock annan kontakt än att direkt tala med en person vid myndigheten. Möjligen är det 

direkta motsatsförhållandet mot privatpersonens osäkerhet inför rutiner etc. vilket kan komma 

ur den rutin man fått i att begära handlingar från myndighetens eller försäkringsbolagets sida.    

 

Kontaktväg privat Läns-
styrelsen 

Försäkrings-
bolag 

Övr. statliga 
myndigheter 

Övriga Summa 

Telefon 17 - - 2 4 23 
Fax 2 10 2 15 1 30 
Brev 3 2 39 - 3 47 
Besök 7 - - - - 7 
e-post 2 - 8 - 1 11 
okänt 2 - - - - 2 
Tab. 7. Kontaktsätt vid framförandet av sin begäran till myndigheten uppdelat på användare. 

Indelningen är gjord för att spegla både skillnader mellan privata och företrädare för organisationer 

samt inom gruppen organisationer. 

 
Den information användaren ger vid kontakten med myndigheten är olikartad utifrån flera 

perspektiv, dels kan den indelas efter vilken användargrupp som ger informationen men också 

ur perspektivet vilken handling eller information man som användare önskar ta del av. För att 

göra det möjligt att undersöka de diarier som ingår i undersökningen systematiseras här den 

information användaren ger efter vilken ärendetyp man är intresserad av att ta del av. 

Begäran 

En viktig del i kontakten med myndigheten eller kanske ännu mer i själva möjligheterna att 

tillmötesgå den begäran som ger är de s.k. begreppsindikatorer man ger myndigheten. 

Beroende på vilka möjligheter användaren har att ge sådana ges möjligheter för myndigheten 

att tillmötesgå begäran helt eller delvis, ge avslag (vilket också kan betyda att handlingen inte 

finns) eller be användaren återkomma med ytterligare begreppsindikatorer. Att just det 

efterfrågade ärendet/handlingen inte finns hos myndigheten finns ett exempel på bland 

trafikärenden i det undersökta materialet. I sammanhanget betyder det att ärendet är okänt och 

aldrig har noterats hos polisen, vilket inte är detsamma som att ärendet ej kan återfinnas. Det 
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rör sig om ett försäkringsbolag som anger fordon, personnummer, datum och plats som 

begreppsindikatorer. Med ledning av de begreppsindikatorer som anges i begäran kan man dra 

slutsatsen att begäran har syftet att använda polisens material för att kontrollera uppgifter 

lämnade av annan part.  

 

Bland begreppsindikatorer som används frekvent i kriminalärenden är namn och 

personnummer vilka är en naturlig del i polisens myndighetsutövning. Dessa indikatorers 

relevans hör samman med flera aspekter som exempelvis att kunna identifiera rätt person men 

också det faktum att en person kan förekomma i många olika ärenden och i olika roller ger 

möjlighet att då finna rätt ärende. Så även om man använder diarienummer, brottskoder o. 

dyl. är den aktuella personen av stort intresse. I vissa fall kan personuppgifterna i kombination 

med andra uppgifter också vara den enda möjligheten att finns det användaren söker. 

Myndighetens ärenden är i många fall centrerade kring inblandade personer i relation till en 

händelse. Personuppgifter är en del i myndighetens processer och därför en naturlig del i 

identifieringen också av handlingar. Detta kan jämföras med de av Sundqvist (2009) 

undersökta myndigheterna där myndighetens processer inte är uppbyggda kring personer på 

samma sätt, utan objekt och därför blir personuppgifter som lämnas som begreppsindikatorer 

av användaren där meningslösa. Däremot kan ett system som är uppbyggt kring objekt 

fungera lika bra ur sökhänseende eftersom även objekt i allmänhet är väl kända av personer 

och organisationer utanför myndighetens sfär. Det har en mening som allmänheten förstår42. 

Detta kan jämföras med trafikdiariet som också till stor del bygger på objektstanken, där 

objektet är det inblandade fordonet. Utan objekt kan det inte bli något ärende i det fallet, men 

det kan inte heller uppkomma något ärende utan en person. Ser man till trafikärenden är 

objektets (fordonets) identifikation också en av de mest använda tillsammans med 

personuppgifter. Skillnaden kan alltså vara markant mellan olika typer av ärenden som 

framgår i tabell 8. Det finns dock skillnader mellan användargrupper som framgår i tabell 9 - 

11 som ger en uppdelning utifrån privata användare, försäkringsbolag samt Länsstyrelsen och 

Brottsoffermyndigheten.   

 

 

 

 

                                                 
42 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 215 
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Tab. 8. Begreppsindikatorer angivna av alla användare vid kontakt med distriktet indelade efter 

ärendetyp. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 K-nummer är beteckningen på diarienumret i kriminaldiariet. 
44 T-nummer är beteckning på diarienumret i trafikdiariet. 
45 Beteckningen personuppgifter kan i samtliga tabeller röra alla inblandade såsom målsägare, misstänkt och 
annan i ärendet berörd person. 

Allmänna ärenden F Kriminalärenden F Trafikärenden F 

Referensnummer 

-  K-nr43 

 

1 

Referensnummer 

- K-nr 

- Åklagares ärenden. 

 

43 

1 

Referensnummer 

- Rapportnr 

- T-nr44 

- K-nr 

-  Åklagares 

ärendenr. 

 

1 

6 

2 

1 

Personuppgifter45 

- Opecificerade 

- Namn 

- Personnummer 

 

2 

1 

1 

Personuppgifter 

- ospecificerade 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress 

- Telefonnummer 

 

2 

41 

34 

7 

2 

Personuppgifter 

- Namn 

- Personnummer 

- Medborgarskap 

 

22 

34 

1 

  Händelse/ärende 

- Brotts-/skadetid 

- Brotts-/skadeplats 

- Brott/händelse 

 

20 

15 

13 

Händelse/ärende 

- Händelseadress/ 

plats 

- Händelsedatum/ 

tid 

- Händelse 

 

39 

 

42 

 

10 

  Objekt 

- Fordon 

 

1 

Objekt 

- Fordon/ 

Regnr. 

 

41 
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Tab. 9. Begreppsindikatorer angivna av privatpersoner vid kontakt med distriktet indelade efter 

ärendetyperna kriminalärenden samt trafikärenden. 

 

En annan frekvent använd begreppsindikator i kriminalärenden, är diarienummer. Skillnaden 

är stor i jämförelse med trafikärenden där diarienummer inte alls är lika frekvent. En trolig 

förklaring är att K-diarienumret sprids till flera inblandade genom exempelvis 

målsägandekopia av anmälan och det finns också angivet på förundersökningsprotokollet som 

både förekommer vid Åklagarmyndigheten och vid domstolen. Att 

förundersökningsprotokollet skall innehålla nödvändiga diarieuppgifter finns beskrivet i 

Förundersökningskungörelsens (1947:948) 20 §. Att externa användare anger diarienummer i 

hög utsträckning kan anses som anmärkningsvärt. Enligt Sundqvist (2009) är det ovanligt att 

Kriminalärenden F Trafikärenden F 

Referensnummer 

- K-nr 

- Åklagares ärenden. 

 

9 

Referensnummer 

- Rapportnummer 

- T-nr 

- K-nr 

-  Åklagares ärendenummer 

 

1 

1 

Personuppgifter 

- ospecificerade 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress 

- Telefonnummer 

 

 

15 

12 

7 

2 

Personuppgifter 

- Namn 

- Personnummer 

- Medborgarskap 

 

Händelse/ärende 

- Brotts-/skadetid 

- Brotts-/skadeplats 

- Brott/händelse 

 

4 

Händelse/ärende 

- Händelseadress/ 

plats 

- Händelsedatum/ 

tid 

- Händelse 

 

10 

 

10 

 

4 

Objekt 

- Fordon 

 Objekt 

- Fordon/ 

Regnr. 

 

9 
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externa användare kan ange en så exakt referens till materialet som diarienummer46. Detta 

stämmer bättre överrens med T-diariet där diarienummer som begreppsindikator är mer 

sällsynt. Privatpersoner som efterfrågar handlingar och uppgifter från K-diariet förlitar sig 

ofta på personuppgifter på inblandade och inte lika ofta diarienummer. Däremot i väldigt liten 

omfattning begreppsindikatorer som rör själva händelsen. Ser man däremot till trafikärenden 

är bilden den helt motsatta, där är uppgifter som rör händelsen och objektsnummer 

(registreringsnummer) i stort sett det enda man anger. Det kan betyda att man vänder sig till 

myndigheten med de uppgifter man faktiskt känner till och chansar på att få ett positivt svar 

utan att ex. vända sig till andra källor som bilregistret för att få med eventuellt gångbara 

personuppgifter. Försäkringsbolagen använder sig i första hand av K-nummer och nästan lika 

ofta av namn men däremot mindre ofta av personnummer, vilket är en överraskning. Mindre 

ofta lämnar man också uppgifter om själva händelsen. Inom trafikärenden är den absolut 

vanligaste indikatorn registreringsnummer, följt av uppgifter kring händelsen och 

personnummer samt namn. Man anger i sin begäran fler uppgifter än privatpersonen i och 

med de mer frekvent förekommande personuppgifterna. Ser man till andra statliga 

myndigheter som företräds av Länsstyrelsen och Brottsoffermyndigheten i tabell 11 så är 

inom K-diariet diarienumret och namn liksom personnummer de vanligast förekommande 

begreppsindikatorerna följt av uppgifter kring händelsen. Inom trafikärenden är de 

begreppsindikatorer man anger nästan uteslutande namn, personnummer och händelse. Mer 

sparsmakat alltså än då man efterfrågar kriminalärenden. Ser man det i ett större perspektiv 

förefaller organisationer lämna fler begreppsindikatorer än privatpersoner. Det kan ha flera 

orsaker men där troligt är att organisationen har tillgång till fler uppgifter än privatpersonen 

och att privatpersonen kan vara mer mån om sin integritet och inte vilja "avslöja" mer än 

nödvändigt.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 200 
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Tab. 10. Begreppsindikatorer angivna av försäkringsbolag vid kontakt med distriktet indelade efter 

ärendetyperna kriminalärenden samt trafikärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalärenden F Trafikärenden F 

Referensnummer 

- K-nr 

- Åklagares ärenden. 

 

17 

Referensnummer 

- Rapportnr 

- T-nr 

- K-nr 

-  Åklagares ärendenr. 

 

 

3 

 

1 

Personuppgifter 

- ospecificerade 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress 

- Telefonnummer 

 

 

14 

8 

2 

Personuppgifter 

- Namn 

- Personnummer 

- Medborgarskap 

 

20 

29 

1 

Händelse/ärende 

- Brotts-/skadetid 

- Brotts-/skadeplats 

- Brott/händelse 

 

7 

5 

2 

Händelse/ärende 

- Händelseadress/ 

plats 

- Händelsedatum/ 

tid 

- Händelse 

 

29 

 

31 

 

1 

Objekt 

- Fordon 

 

1 

Objekt 

- Fordon/ 

Regnr. 

 

33 



 - 33 - 

Tab. 11. Begreppsindikatorer angivna av Länsstyrelsen och Brottsoffermyndigheten vid kontakt med 

distriktet indelade efter ärendetyperna kriminalärenden samt trafikärenden. 

 

Sökhjälpmedel 

Intimt kopplat till begreppsindikatorer är de sökhjälpmedel dessa ska användas i. De 

sökhjälpmedel som finns att tillgå för de handlingar som efterfrågas är huvudsakligen AA-

diariet (det allmänna huvuddiariet), K-diariet som är diariet för kriminalärenden samt T-

diariet som är diariet för trafikärenden. De båda sistnämnda är byggda enligt "konceptet" 

RAR - Rationell Anmälans Rutin och ska alltså fungera som förutom rent diarium även som 

anmälningshanterare. K-diariet är här mest utvecklat med en koppling till DurTvå där själva 

utredningen hanteras, vilket alltså inte T-diariet är. Samtliga är diarier utan möjlighet att läsa 

fulltextdokument skapade i andra program som Word, men K-diariet innehåller anmälan i 

fulltext. De efterfrågade handlingarna är delvis förtecknade men den förteckning som finns 

Kriminalärenden F Trafikärenden F 

Referensnummer 

- K-nr 

- Åklagares ärenden. 

 

16 

1 

Referensnummer 

- Rapportnr 

- T-nr 

- K-nr 

-  Åklagares ärendenr. 

 

 

1 

Personuppgifter 

- ospecificerade 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress 

- Telefonnummer 

 

 

16 

16 

 

 

Personuppgifter 

- Namn 

- Personnummer 

- Medborgarskap 

 

5 

5 

Händelse/ärende 

- Brotts-/skadetid 

- Brotts-/skadeplats 

- Brott/händelse 

 

11 

11 

12 

 

Händelse/ärende 

- Händelseadress/ 

plats 

- Händelsedatum/ 

tid 

- Händelse 

 

 

 

1 

 

5 

Objekt 

- Fordon 

 Objekt 

- Fordon/ 

Regnr. 
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används endast i undantagsfall, och då för exempelvis ej diarieförda handlingar som istället 

kan återfinnas där. I första hand används diariet som sökhjälpmedel och även den kunskap 

man personligen inhämtat om var de olika handlingstyperna förvaras i arkivet är användbar. 

Den ansvariga arkivarien hjälper till viss del med vid förfrågningar men de efterfrågade 

handlingarna återsöks oftast av personal på plats. De fall där arkivarien kontaktas rör främst 

förfrågningar efter äldre handlingar eller i specialfall 47. Här har valts K-diariet samt T-diariet 

för en jämförelse av hur väl sökhjälpmedel svarar mot de begreppsindikatorer som anges. 

Detta eftersom antalet förfrågningar som eftersöktes via AA-diariet var lågt samt att det inte 

är direkt möjligt att säga vilka av de förfrågningar som förekommer i undersökningen faktiskt 

eftersöktes via arkivförteckningen. De valda diarierna har också en klar struktur som gör en 

jämförelse mer gångbar exempelvis i struktureringen av data.        

 

Som tabell 12 visar innehåller både K- och T-diarierna ett relativt stort antal 

registreringspunkter. Dessa rör både själva händelsen och inblandade parter samt vittnen men 

en betydande del rör även själva utredningen och anmälan. De sistnämnda har lagts inom 

gruppen kallad formalia och är till synes fler i K-diariet. Den mest grundläggande kategorin 

benämns referensnummer och i båda diarierna finns dessa dessutom med ett alternativt 

hänvisningsnummer i form av diarienummer vid annan polismyndighet i K-diariet och i form 

av ett eventuellt tidigare diarienummer i T-diariet. De personuppgifter som finns som möjliga 

registreringspunkter är många till antalet i båda diarierna. Samtliga möjliga förekommande 

kategorier av inblandade parter är möjliga att ange (exempelvis målsägare och misstänkt) och 

där också deras personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter. I 

trafikdiariet finns även möjlighet att ange vilken roll man haft i den aktuella händelsen. 

Registreringspunkter som rör själva händelsen är fler i trafikdiariet men där finns i 

kriminaldiariet istället möjligheten att skriva in själva anmälan i fritext. Dessa blir dock 

troligtvis trubbiga som sökhjälpmedel eftersom en plats kan vara svår att precisera, tolkas på 

olika sätt eller anges på olika sätt. Den sista kategorin rör objekt inblandade i ärendet som 

främst är aktuellt inom trafikärenden. Det kan förekomma i K-ärendet som en adress eller ett 

förlorat föremål men beskrivs i det sistnämnda fallet i själva anmälan. I trafikdiariet där objekt 

är en mer naturlig del i ärendet finns fler registreringspunkter som rör detta som 

registreringsnummer, uppgifter om släp, kategorisering av registreringsskylt och fordonsslag.  

 

                                                 
47 Arkivarie ansvarig för de norra distrikten inom Polismyndigheten i Stockholms län, telefonintervju, 28 april 
2010 
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Kriminaldiarium Trafikdiarium 

Formalia 

- Enhet 

- Anmälningsdatum/tid 

- Anmälningssätt 

- Upptagen av/ inskriven av 

- Inskrivningsdatum/tid 

- Handläggande polismyndighet 

Formalia 

- Inkom datum 

- Enhet 

- Handläggare 

Referensnummer 

- Diarienummer 

- Diarienummer (annan polismyndighet) 

Referensnummer 

- Diarienummer 

- Tidigare diarenummer 

Personuppgifter 

- Målsägande 

- Misstänkt 

- Anmälare 

- Vittne 

För ovan nämnda:  

- Namn 

- Personnummer 

- Kön 

- Adress 

- Telefonnummer (bostad, mobil, arb.) 

- E-post 

- Arbetsplats 

- Övriga anteckningar 

- Försäkringsbolag 

Personuppgifter 

- Namn 

- Personnummer 

- Typ av trafikant 

- Telefonnummer (bostad, arbete) 

- Övriga anteckningar, person 

- Försäkringsbolag 

- Kategori (ex. vittne) 

Händelse/ärende 

- Brottsplats 

- Brottstid 

- Brott/händelse 

- Brottskod  

- (Anmälan i fritext) 

Händelse/ärende 

- Personskada (ja/nej) 

- Händelsedatum 

- Plats 

- Ort 

- Händelse/brott 

- kod 
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Tab. 12. Registreringspunkter i K- samt T-diariet. Några punkter som bedömts sakna relevans för 

undersökningens resultat har uteslutits. Punkter som kan antas att dessa inte ofta fylls i har markerats. 

Källa: Utdrag ur K- samt T-diarium vid Polismyndigheten i Stockholms län. 

 

Sökhjälpmedlens relevans 

Den förstnämnda kategorin som här benämns "formalia" torde inte vara närmare kända ens 

för den som själv gjort anmälan och ur ett användarperspektiv kan antas dessa inte har någon 

större betydelse. Detta kan verifieras i tabell 8 där ingen av dessa registreringspunkter 

förekommer bland de begreppsindikatorer som anges av användaren. Däremot fyller 

registreringspunkterna troligtvis andra syften, såsom spårbarhet, som kan ha relevans för 

utredningen eller i andra sammanhang. Diarienummer är något som anges frekvent av 

användare som söker handlingar eller uppgifter registrerade i K-diariet däremot är det 

ovanligt att ange detta av de som önskar handlingar ur T-diariet. Möjliga anledningar till detta 

har tidigare diskuterats. Här finns dock inga egentliga diskrepanser mellan den 

begreppsindikator som användaren anger och de sökmöjligheter diariet ger. Personuppgifter 

är vanliga som begreppsindikatorer för användare av handlingar från båda diarierna. 

Användare av handlingar från K-diariet angav frekvent namn och personnummer på 

inblandade personer. I några fall även adress och telefonnummer vilka samtliga alltså var 

användbara vid sökningar i diariet. De sistnämnda kan dock förändras och blir troligtvis mer 

osäkra ju längre tiden går. De är också osäkra beroende på om den berörda personen givit 

uppgiften eller om man ens har exempelvis mobiltelefon eller arbete. Namn kan ändras men 

personnummer är konstanta så namn och personnummer tillsammans ger en ingång som 

borde ge en möjlighet att iallafall komma på rätt spår. Då samtliga uppgifter (då de lämnas 

och fylls i ) finns som registreringspunkter svarar diariet här väl mot användarens angivna 

uppgifter. Användare av handlingar från trafikdiariet använder oftare personnummer än namn 

som begreppsindikator vilket ger en säker identifiering och svarar väl mot de 

- Anteckningar 

Objekt 

- Eventuellt i anmälan i fritext 

Objekt 

- Skyltslag 

- Reg.nr 

- Nation 

- Diplomat/personligt reg.nr 

- Fordonsslag 

-  uppgifter om ev. släp (typ, reg.nr) 
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registreringspunkter som finns. Här är också personuppgifterna viktigare än i K-diariet 

eftersom de tillsammans med uppgifter om händelsen ofta är de enda begreppsindikatorer som 

anges av användaren.  

 

Begreppsindikatorer som rör händelsen eller händelserna som ligger bakom ärendet 

förekommer vid användning av K-ärenden där den vanligaste är tidpunkt, följt av plats och 

brott eller händelse. Samtliga dessa finns som registreringspunkter i diariet som här svarar bra 

mot den frågan som ställs. Även de begreppsindikatorer som anges vid frågor mot T-diariet 

och rör händelser innehåller flest gånger datum/tid och nästan lika ofta plats eller adress men 

inte lika ofta vilken typ av händelse det rör. Samtliga dessa finns också som 

registreringspunkter i diariet. Ser man till den sista kategorin, objekt, förekommer det som 

begreppsindikator endast en gång i samband med en begäran till K-diariet. Detta är också i 

samband med en begäran till båda diarierna, vilket gör att det inte går att säga om den var 

avsedd som begreppsindikator även för K-diariet. Som begreppsindikator i förfrågningar mot 

T-diariet är registreringsnummer det som förekommer och är också en av den näst vanligast 

begreppsindikatorn av alla just för trafikärenden.   

 

En av slutsatserna man kan dra är att samtliga begreppsindikatorer som användaren lämnar 

också finns som registreringspunkt i de undersökta diarierna. Däremot torde vissa av 

punkterna kunna ge upphov till felaktiga sökresultat i de fall användaren missbedömt en plats 

eller tagit fel på datum. Det är inte heller möjligt att i undersökningen göra sammanställningar 

av vilka begreppsindikatorer som av användaren presenteras tillsammans. För att kunna finna 

det man söker räcker det ofta inte endast med en begreppsindikator, men det är inte heller 

säkert att många av dessa ökar chansen att finna det man söker. Söker man en specifik 

handling räcker det inte med personuppgifter på någon inblandad, eftersom en person kan 

förekomma i många ärenden. Likaså kan enbart en plats generera för många träffar. Har man 

direktkontakt med användaren kan den förhandlingssituation som tidigare nämnts uppstå, i 

annat fall genererar den ett svar att handlingen ej kan återfinnas med de uppgifter som 

angivits. I K-diariet är diarienummer, namn, personnummer och brottstid samt plats de mest 

frekvent förekommande. För att hitta rätt ärende är diarienumret ett bra sätt, saknas detta torde 

personnumret och tidpunkt vara ett bra substitut. I förfrågningar mot trafikdiariet är däremot 

diarienummer sällsynt som begreppsindikator och man blir därmed mer beroende av 

indikatorer som alltid är mer eller mindre osäkra i förhållande till ett exakt diarienummer. I 

det här fallet är objektets identifiering i form av registreringsnummer mer frekvent angivet av 



 - 38 - 

användaren än personnummer och namn. Objektets identifiering utgör här ett alternativ till 

personuppgifterna (personnummer) som är lika träffsäkert och unikt och i kombination med 

en korrekt tid eller plats kan det ge en unik träff. Som resonerats kring här är alltså 

kombinationen av begreppsindikatorer kritisk för att finna rätt ärende om man som användare 

inte kan presentera ett diarienummer.   

 

Avslutande analys 

Flera faktorer påverkar hur och om man kan ta del av de handlingar man har tänkt sig att 

använda. Tryckfrihetsförordningen anger när en handling är allmän och begränsningar i 

tillträde ges i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), andra begränsningar kan 

avgiftsförordningen (1992:191) innebära. Dessa föreskrifter är delar i det ramverk samhället 

sätter upp för tillgången till handlingar. Det sociala samspelet och tillgången till handlingar 

kan återfinnas i records-continuum  modellens fjärde dimension som också till viss del kan 

påverka de innanliggande dimensionerna. De lagar som inledningsvis nämns uppkommer i det 

sociala samspelet mellan samhällets aktörer och även mellan samhällen i transnationella 

initiativ. Det sociala samspelet skapar i förlängningen då de ramar inom vilka records både 

blir till och hanteras. Den fjärde dimensionen påverkar då de tidigare tre. Till stor del är det 

dock som Reed (2005) säger att dokumenthanteringen i en organisation byggs upp främst 

utifrån de tre första dimensionerna48. Detta bör dock inte betyda att den fjärde dimensionen 

blir mindre viktig. I den undersökta myndigheten skapas förundersökningar med andra 

användare i åtanke. Dessa ärendens (handlingars) innehåll är starkt styrda genom 

Förundersökningskungörelsens (1947:948) 20 § och innehållet är därmed styrt från samhället 

och användarna, i form av åklagare och domstolar. De lagmässiga regleringarna styr förutom 

handlingarnas tillkomst även dess användning. Det är ett exempel på när den fjärde 

dimensionens sociala tanke med samhällets samlade minne påverkar de andra dimensionerna. 

Som ytterligare en aspekt på det hela tillgängliggörs handlingen från polisen till andra 

myndigheter, till inblandade och till advokater där de får en ny innebörd tillsammans med nya 

handlingar och kanske t.o.m. blir del i en ny handling eller skapar nya handlingar. Detta för 

att sedan åter igen få ett sammanhang och tillgängliggöras. Record-continuum modellens 

fjärde dimension opererar utanför den individuella organisationen.49 Tillsammans med övriga 

                                                 
48 Reed, Barbara, Beyond Perceived Boundaries, Archives and Manuscripts, Vol. 33, No.1, 2005, s. 178 
49 Iacovino, Livia, Reed, Barbara, Recordkeeping research tools in  a multi-disciplinary context for cross -
jurisdictional health records systems, Arch Sci, 8, 2008, s. 42 
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dimensioner i modellen utgör den ett utmärkt analysverktyg för att fånga upp just de tillfällen 

records korsar organisationsgränser och befinner sig i olika stadier på samma gång50. 

Undersökningens resultat visar att användargrupper och användning skiljer sig åt bland annat 

i tillhörighet, syfte och användning men man har en gemensamhet i vad man söker i 

handlingarna. Det är handlingarnas proveniens och dess bevisvärde som är det man söker. Här 

kan skönjas en dragning mot axlarna Evidentiality för bevisvärdet samt Identity där 

tillkomstens kontext återfinns51. Handlingar som externa användare tar del av rör sig alltid i 

den tredje eller fjärde dimensionen men handlingen kan röra sig över axlarna där de axlar som 

nämnts ovan torde vara de mest aktuella i det här fallet.  

 

Kontakten med myndigheten visar på flera skillnader i tillvägagångssättet där de mest 

markanta är mellan privatpersoner och företrädare för organisationer. Men även mellan olika 

organisationer finns skillnader som kan ha både rutinmässiga och metodmässiga orsaker. Ser 

man till modellen för yrkesmässig informationssökning Leckie et.al. (1996) så visar den på 

möjliga arbetsvägar. Modellens ursprungliga fokus ligger på informationssökning i en 

situation inom en organisation. I diskussionen här har dock modellens delar generaliserats till 

att omfatta informationssökning i en vidare mening, d.v.s. även utanför en specifik 

organisation och istället i en samhällelig kontext. Informationssökningen kommer ur eller har 

sin början i en roll man har eller antar. Här kan man istället för att utgå från den roll man inom 

en organisation antar och istället se till rollen man har i ett samhälleligt makroperspektiv. En 

möjlighet är att utgå från de möjliga roller användaren kan anta enligt Yeo (2005). I 

undersökningen framträdde tre egentliga användargrupper, organisationer (yrkesmässig 

drivkraft) och självständiga användare (privat eller fritidsmässig drivkraft). Enligt Leckies 

modell skapas behovet inte direkt från rollen utan från en specifik uppgift som kommer ur 

rollen. I en organisation är det lätt att se att en yrkesroll kan skapa en uppgift. Men detsamma 

kan sägas gälla även för privatpersonen, som söker en handling för att styrka att busskortet 

blivit stulet eller för att få reda på vad som egentligen hände den där kvällen när man blev 

vittne till en misshandel. Uppgiften har olika ursprung men genomförs fortfarande utifrån den 

samhälleliga roll vi antagit eller tilldelats. En person kan alltså tillskrivas flera roller och 

behovet dessa skapar kan ha olika karaktär. Utifrån den för användaren tillgängliga 

informationens karaktär påbörjas själva struktureringen av eftersökningen. Man kan också gå 

                                                 
50 Ibid. 
51 McKemmish, Sue et. al., Archives: Recordkeeping  in Society, Wagga Wagga, 2005, s. 202-203 
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direkt till källorna och söka resultat, vår medvetenhet om information påverkar vilken väg vi 

tar i eftersökningen. Det är just denna medvetenhet som kan ligga bakom skillnaden mellan 

privatpersoners och företrädare för organisationers kontakter med myndigheten. Som 

nämndes i undersökningen och som framgår i tabell 7 är privatpersoners kontaktvägar med 

distriktet betydligt mer diversifierat än organisationer. Men mellan organisationer finns också 

skillnader. Enligt modellen från Leckie et. al. (1996) resulterar informationssökningen i ett 

resultat vilket ger feedback i sökprocessen. Här är författarens uppfattning att detta kan 

utgöras av både den förhandlingssituation som tidigare nämnts i undersökningen och det 

faktum att man inte finner den eftersökta informationen eller bara får delar av den. 

Privatpersoner som tidigare inte fått denna feedback i den aktuella sökprocessen är osäkra på 

hur man bäst och enklast får den information man behöver. Därför är direktkontakt med direkt 

feedback det som gagnar båda parter bäst om det finns osäkerheter. Den som företräder en 

organisation kan ha fått denna feedback till och med indirekt genom rutiner hos den aktuella 

organisationen man företräder. Det skulle kunna förklara skillnaderna som framträder i 

undersökningen även mellan organisationer. 

 

Markanta skillnader finns i vilka begreppsindikatorer som anges från användaren främst vad 

gäller användningen av diarienummer. Uppbyggnaden av diarierna är i grunden lika men 

dessa har sedan anpassats troligtvis främst för att fungera som ett bra arbetsredskap för 

upptagandet av anmälningar och som samlingsplats för uppgifter i utredningen och om dess 

genomförande. Detta är i linje även med vad Sundqvist (2009) säger om de inneboende 

motsättningar som finns i registrets och registreringens syfte. Här är också det faktum att 

enskilda handlingar inte är möjliga att finna på annat sätt än genom ärendet det är en del av52. 

Däremot verkar sökhjälpmedlen till stor del överrensstämma med de begreppsindikatorer 

användaren anger, vilket skiljer sig från Sundqvists (2009) resultat53. Ser man däremot till 

förfrågningar som rör handlingar och information utanför de två närmare undersökta systemen 

är det fullt möjligt att de då angivna begreppsindikatorerna stämmer sämre överrens med de 

sökmöjligheter systemen möjliggör.  

 

 

 

                                                 
52 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 204 
53 Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, Sundsvall 
2009, s. 205 
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Slutsatser 

Undersökningen har fokuserat på användare och användning av handlingar i en modern 

polisorganisation. Ett urval bland diarieförda handlingar utgör grunden för den data som 

sedan strukturerats enligt några olika modeller eller enligt tillhörighet. Analysen av denna 

data har givit information om flera intressanta fenomen som både bekräftar och utmanar den 

kunskap som finns på området sedan tidigare. En iakttagelse är att användarens behov skapar 

användningen som i sin tur är avhängig resultatet av tillgängliga handlingar och 

informationskällor. Likaså söker man aktivt i första hand efter källor man känner till och ger 

information som stämmer för dessa. Är man däremot osäker finns möjlighet att myndigheten 

kan finna alternativa källor till den efterfrågade informationen.  

 

Trots att kvantitativa metoder kan anses vara trubbiga instrument för att mäta helheten i 

användningen och användarens inre väsen, kan vissa slutsatser dras ur undersökningen. Ett av 

de tydligaste slutsatserna man kan dra är att intresset för den här typen av handlingar är 

betydligt större från organisationer än från privatpersoner. Bland organisationer är det en 

grupp och två myndigheter som förekommer särskilt ofta, försäkringsbolag, Länsstyrelsen och 

Brottsoffermyndigheten. Media förekommer i förhållandevis liten omfattning. Andra 

användare som också förekommer om än också dessa i liten omfattning är kommunala 

verksamheter, advokater och andra statliga myndigheter.  

 

De kontaktsätt man använder sig av för att ta del av handlingar vid distriktet skiljer sig till viss 

del åt mellan de olika användargrupperna, där vissa verkar föredra en särskild kontaktväg före 

andra. Exempelvis använder Länsstyrelsen nästan uteslutande sig av fax medan 

försäkringsbolag ser ut att föredra brevkontakt. En markant skillnad finns också mellan 

organisationer som ofta använder likartade kontaktsätt och privatpersoner som är mer 

splittrade på alla olika typer av kontaktsätt och i högre grad än organisationer använder sig av 

direktkontakt i form av telefonsamtal och besök. 

 

Användarna efterfrågar främst handlingar i kriminalärenden och trafikärenden, vilka kan 

hänföras till den verksamhet hos polisen som är mest omfattande, mest känd och som därmed 

också borde involvera och intressera flest. Ett fåtal efterfrågar andra typer av handlingar ur 

allmänna ärenden samt omhändertaganden, ordningsförelägganden samt händelserapporter.  
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De begreppsindikatorer som används vid kontakten med myndigheten har i undersökningen 

indelats i några olika grupper, där man kan skönja vissa skillnader. Likaså skiljer sig 

användningen av begreppsindikatorer åt mellan de två undersökta diarierna. Användare av 

handlingar från kriminaldiariet använder främst diarienummer, namn, personnummer samt 

uppgifter om händelsen/händelserna som givit upphov till ärendet. Vid en jämförelse med de 

registreringspunkter som finns i kriminaldiariet finns dessa begreppsindikatorer i det aktuella 

diariet. För användare av handlingar från trafikdiariet är det främst registreringsnummer, 

namn, personnummer och uppgifter som anges som begreppsindikatorer, vilket också 

motsvarar det som registreras i det aktuella diariet. 

De slutsatser som förs fram är i de flesta fall inte revolutionerande kunskap men kan ändå 

förhoppningsvis vara användbar vid upplägg av tillgängliggörandet. Att undersöka användare 

och eventuella målgrupper kan ge kunskaper som i sin tur kan användas på flera sätt. Bland 

annat vid upplägg av rutiner och digitaliseringsinsatser. En av lärdomarna man kan dra är att 

begreppet användare och användning är komplext.  
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