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Abstract 
 

 

The  change that has occurred during the past few decades concerning the development of 

electronic records, information technology and the constantly increasing quantity of 

information, have confronted the archival discipline with new challenges. In the digital world, 

the concept of ”record” has changed from representing something lasting and physical to 

something much more abstract and transient. The way to approach archival description has 

also changed, from focusing on the static preservation of archival records, to documenting the 

transactions of organisations, and to clarify operational processes. The discussion about the 

general purpose of the archival discipline, and its place in a changing world, has led to a new 

approach to archival description. The new way to describe and document archives in Sweden, 

the process-oriented archival description, is an example of that. 

This paper discusses questions concerning the changes in archival description in relation 

to electronic information management and the ideas about Records Continuum presented by 

Frank Upward and others. The scope is to investigate how the implementation of the process-

oriented archival description is performed in small Swedish State authorities with a limited 

amount of work flow management. The scope is also to analyse to what extent the process-

oriented archival description is compatible with the theories of Records Continuum.  

The conclusion is that the selected authorities have started their work with the process-

oriented archival description relatively late, and that the status of the assignment is relatively 

low. The conformation of the archival description seems to be adapted to bigger authorities 

with a high amount of work flow management. Even so, the process-oriented archival 

description is seen as a positive change all in all by the selected authorities. 

The conclusion is also that the theory of Records Continuum to some extent is 

compatible with the process-oriented archival description. The primary principles about 

records representing transactions in work related processes are well integrated with the 

essential ideas of Records Continuum. The presented paper supports the view that basic 

knowledge about the Records continuum model and the theories surrounding it is an 

advantage for archivists working with process-oriented archival description. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Traditionellt har begreppen arkiv och arkiverad handling definierats som något förhållandevis 

statiskt. Arkivet har fungerat som en slutstation för de bevis som belägger händelser i 

förgången tid. De senaste decenniernas utveckling av elektronisk informationsteknik har dock 

på många sätt förändrat synen på handlingar, arkiv och dessas förhållande till organisationers 

verksamhet. I den digitala världen är dokumenthanteringen inte längre beroende av 

handlingarnas fysiska placering och begreppet arkiv har till stor del fått en ny innebörd. 

Dagens arkivteoretiska diskurs handlar istället om handlingar som ständigt föränderliga och 

om hur arkivet kan fungera som ett nav i organisationernas dokumenthantering och 

verksamhetsutveckling. Detta behandlas bland annat i den så kallade Records Continuum-

teorin. 

I Sverige har arkivredovisningen baserats på det allmänna arkivschemat, ett system för 

förtecknande av arkiv som nu är mer än 100 är gammalt. Förutsättningarna för arkivhantering 

har dock förändrats betydligt sedan början av 1900-talet. Komplexiteten i den moderna 

informationshanteringen och mängden handlingar är större idag.  Elektroniska handlingar och 

andra typer av handlingar som behöver teknisk utrustning för att kunna läsas är vanliga.  

Kraven från samhället på insyn i offentliga institutioners verksamhet har också ökat. 

Myndigheter förväntas vara tillgängliga och leverera tjänster, bland annat över Internet. I en 

modern statsförvaltning anses det allmänna arkivschemat inte längre räcka till som 

förteckningsverktyg. Det är alltför statiskt och svårt att anpassa till exempelvis nya format. 

Kritik har också framkommit emot att det traditionella sättet att redovisa arkiv pekar alltför 

mycket på organisationens uppbyggnad och mindre på hur verksamheten ser ut.  I ett samhälle 

där organisationer förändras i allt snabbare takt är den traditionella arkivredovisningen 

otillräcklig. Detta har medfört att en ny typ av arkivredovisning utvecklats, som tydligare 

skall redogöra för verksamheten i statliga organisationer och som bättre motsvarar dagens 

elektroniska informationshantering. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen medför att 

den traditionella arkivredovisningen med allmänna arkivschemat som grund överges.  

Riksarkivet har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att anpassa den svenska 

arkivredovisningen till moderna förhållanden, bland annat genom det så kallade INFOTEK 

RED-projektet. Detta arbete har legat till grund för de nya föreskrifter som trädde i kraft 1 

januari 2009. I RA-FS 2008:4 föreskrivs att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

skall vara genomförd senast den 1 januari 2013. Detta innebär att den kommer att ligga till 

grund för all arkiv- och dokumenthantering vid statliga myndigheter i Sverige inom en snar 

framtid. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är: 

- att undersöka hur implementeringen av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

genomförs vid statliga myndigheter i Sverige, med fokus på mindre organisationer med 

begränsad ärendehantering. 

- att analysera i vilken utsträckning verksamhetsbaserad arkivredovisning är förenligt med 

teoribildningen kring Records Continuum. 

 

Uppsatsens syfte belyses med följande frågeställningar: 

Vilken status har frågan om verksamhetsbaserad arkivredovisning i statliga myndigheter?  

Hur upplevs förändringen och vilka arbetar med den? 
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Vilken roll för elektronisk arkivering och tillgängligheten till handlingarna förväntas den ha? 

Hur planeras förvaltningen av den nya arkivredovisningen? 

Går det att identifiera några av Records Continuum-teorins grundläggande delar i den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen? 

 

1.3 Metod och källmaterial 

 

Uppsatsen är uppdelad i en teoretisk och en undersökande del. Teoridelen fungerar som 

bakgrund och används för att förklara grundläggande begrepp som är av betydelse för 

undersökningen. För den teoretiska underbyggnaden används huvudsakligen litteratur som 

behandlar Records Continuum-teorin och hur den tar sig uttryck i Records Continuum-

modellen. Här är texter av exempelvis Frank Upward centrala. 

I den inledande delen av uppsatsen görs också en redogörelse för arkivredovisnings-

begreppet och den internationella arkivredovisningsstandarden ISAD(G), traditionell 

arkivredovisning i Sverige och innebörden i den svenska verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen. Den senare grundar sig huvudsakligen på Riksarkivets RA-FS 2008:4 

med tillhörande regelkommentar. 

Uppsatsens undersökande del består av en jämförande studie och en fallstudie. Metoden 

är i båda undersökningarna huvudsakligen kvalitativ, eftersom målet är att nå en fördjupad 

förståelse för och hitta mönster i myndigheternas arbete med verksamhetsbaserad 

arkivredovisning (Trost 2005, 14). I den jämförande studien intervjuas representanter för sex 

statliga museimyndigheter. Denna typ av myndigheter är förhållandevis små och 

verksamheten är relativt homogen. Deras processer skiljer sig dock på flera punkter från 

större, mer ärendebaserade verksamheter. Inom urvalet har jag försökt att täcka in större och 

mindre museimyndigheter med något olika verksamhetsinriktning, för att ge undersökningen 

en större bredd (Trost 2005, 117). I samtliga fall har jag intervjuat en person per museum, 

även i de fall fler personer på myndigheten arbetar med arkivfrågor. I det fall det finns 

arkivarier anställda har jag intervjuat dessa, i annat fall den person som arbetar som 

arkivhandläggare. I samtliga fall har intervjupersonerna först fått frågorna i skriftlig form för 

att kunna förbereda sig. Intervjuerna har genomförts på de intervjuades arbetsplatser. 

Frågorna fokuserar på myndigheternas praktiska arbete med införandet av 

verksamhetsbaserad arkivredovisning och på de intervjuades upplevelse av hur arbetet 

prioriteras, vilka för- och nackdelar som de anser har framkommit samt deras tankar inför 

framtiden. Intervjumaterialet analyseras och tolkas med uppsatsens frågeställningar som 

utgångspunkt (Trost 2005, 125). Intervjuformulär bifogas som bilaga 1. 

Vidare har myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 

Hallwylska museet (LSH) valts ut för en mindre fallstudie, för att exemplifiera och tydliggöra 

arbetet (Ejvegård 2009, 35). I den undersökningen görs en mer detaljerad redogörelse för hur 

arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning genomförs praktiskt och vilka svårigheter 

samt fördelar som påträffats. Valet av myndighet beror dels på att LSH förefaller vara 

representativ i storlek och verksamhet, dels på att jag själv arbetar på myndigheten och är väl 

förtrogen med arkivfrågorna där. Det är viktigt att påpeka att detta medför att undersökningen 

i viss utsträckning är subjektiv. Studien baserar sig på mina egna erfarenheter med 

processkartläggning och klassificeringsstruktur, samt på samtal med medarbetare med 

kompetens inom bland annat IT-området.  

  

1.4 Avgränsningar och definitioner 

 

Jag har valt att begränsa min undersökning till ett urval av statliga museimyndigheter. Dessa 

organisationer är intressanta av flera skäl. Deras specifika uppdrag att bevara det svenska 
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kulturarvet gör ofta att informationshanteringen ser annorlunda ut än på många andra 

myndigheter, exempelvis förekommer ”statisk” ärendehantering, upprepade processer, i 

förhållandevis liten skala. Vidare räknas ofta museimyndigheter som små eller mellanstora 

organisationer, vilket är relevant eftersom jag i undersökningen vill se om den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen är tillämplig även för mindre myndigheter. 

Det är viktigt att nämna att implementeringen av den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen i Sverige fortfarande pågår och att en analys av resultatet av förändringen 

inte är möjlig i nuläget. Här återges istället en nulägesbeskrivning av situationen i statliga 

museimyndigheter och en redogörelse för de slutsatser som kunnat dras redan nu. 

 

I uppsatsen används genomgående begreppet handling i samma betydelse som det engelska 

”record”, det vill säga en utökad definition som inbegriper att handlingen är knuten till någon 

form av transaktion och utgör bevis för denna, samt att handlingen är beroende av kontext för 

att vara tillförlitlig. 

Begreppet arkivredovisning används i betydelsen ”att identifiera och förklara arkivets 

sammanhang och innehåll för att göra det sökbart och tillgängligt” (min översättning av 

ICA:s definition, ICA 2000, 7), det vill säga en redogörelse för processen att organisera, 

kontrollera, tillgängliggöra och beskriva arkivet. Internationellt används oftare begreppet 

”archival description”, arkivbeskrivning, för det som på svenska kallas arkivredovisning, men 

denna term motsvarar på svenska den mer begränsade beskrivningen av arkivets uppkomst, 

upphovsman och övergripande innehåll. Arkivbeskrivningen är också en av flera 

beståndsdelar i riksarkivets definition av verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

Förkortningen LSH står för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 

Hallwylska museet. 

 

1.5 Forskningsläge 

 

Den australiensiske arkivteoretikern Frank Upward med flera utvecklade tankarna kring 

Records Continuum i mitten av 1990-talet. Upwards teorier bygger på ett behov av att hantera 

en ny tids arkivproblem, exempelvis när det gäller elektroniska handlingar, och har på flera 

sätt kommit att förändra synen på arkiv och modern arkivhantering. Hans modell beskriver ett 

komplext, flerdimensionellt system där handlingar och arkiv ses ur flera olika perspektiv 

samtidigt, beroende på stadium i handlingens tillblivelseprocess och relation till olika 

intressenter. Modellen utgör ett sätt att se handlingar, informationsförvaltning och arkiv 

utanför den fysiska begränsningen och reflekterar handlingens hela existens, oavsett hur lång. 

Den inkluderar verksamheter, processer och transaktioner och sätter handlingarna i relation 

till detta och blir på så sätt ett svar på den elektroniska informationens och 

informationsteknikens behov (Upward 1996, 1997, 2005 etc.). 

I Sverige har ett nytt arkivredovisningssätt för statliga myndigheter utarbetats, dels för 

att modernisera och underlätta hanteringen av elektroniska handlingar, dels för att tydligare 

visa verksamhetsprocesser och de transaktioner eller aktiviteter som genererar handlingar. 

Riksarkivet har i projekt och förstudier tagit fram föreskrifter för den nya 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen. I Riksarkivets rapporter och regelkommentarer 

finns redogörelser för hur arbetet med föreskrifterna har gått till, vad som är syftet med 

förändringen och vad som förväntas av myndigheterna (Berndtsson, Jansson och Lövblad 

2002; Riksarkivet 2009).  

Vad gäller den praktiska implementeringen av verksamhetsbaserad arkivredovisning i 

Sverige finns i dagsläget endast ett begränsat material utgivet. Många av de svenska 

myndigheterna arbetar just nu med uppgiften och har inte hunnit till rapportskrivning och 

analys ännu. Detta gäller även svenska museimyndigheter. De senaste åren har dock frågor 
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kring verksamhetsbaserad arkivredovisning och verkningarna därav behandlats på ett 

teoretiskt plan, exempelvis av Kajsa Thelin, som i sin mastersuppsats ”Documenting 

Collective Memory – An analysis of the New Swedish Process Oriented Arcive Description 

System” bland annat diskuterar hur den verksamhetsbaserade arkivredovisningen skiljer sig 

från det traditionella, samt hur Records Continuum-teorin kan hjälpa till att tydliggöra och 

utveckla ett processbaserat arkivredovisningssätt. Vidare undersöker Mats Johansson bland 

annat Riksarkivets motiv till och målsättningar med den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen i C-uppsatsen ”Den nya arkivredovisningen”. Han redogör för de 

grundläggande begreppen i Riksarkivets föreskrift och framför viss kritik gällande att 

motiveringarna kan anses vara alltför generellt hållna och att begreppsapparaten inte är 

konsekvent genomförd (2010, 3). 
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2. Records Continuum 
 

2.1 Bakgrund 

 

Det sena 1900-talets diskurs kring modern dokumenthantering och synen på handlingar 

medförde ett nytt synsätt avseende arkivfrågor. Behovet av förnyelse definierades i relation 

till den förändrade värld som den nya informationstekniken givit upphov till. De traditionella 

definitionerna av grundläggande arkivteoretiska begrepp behövde skrivas om och nya 

problem behövde klarläggas och hanteras. Det fanns ett behov av att omdefiniera 

arkivdisciplinens begreppsapparat, något som vissa menar lett fram till ett paradigmskifte 

(Thelin 2010, 7).  

En viktig anledning till detta är att elektroniska handlingar inte motsvarar det 

traditionella handlingsbegreppet. De är inte beroende av fysisk plats, men däremot av sitt 

logiska sammanhang och av IT-stöd för att kunna läsas. När handlingarna är elektroniska 

ändras också de traditionella förutsättningarna för handlingens bevisvärde. Frågor om 

autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet har aktualiserats vartefter innebörden 

av den digitala revolutionen tagit form och handlingsbegreppet har blivit mer abstrakt (Trace 

2010, 61f). 

Metadata har i sammanhanget blivit allt viktigare och ”ersätter” på sätt och vis den 

fysiska hanteringen av handlingar (Bearman 1996, 1). Nya typer av handlingar som enbart 

kan existera i ett elektroniskt sammanhang är också fenomen som måste hanteras. Potentiella 

handlingar och sammanställningsmöjligheter av data som kan resultera i en handling gör att 

definitionen av vad en handling är växer avsevärt. Betraktas handlingsbegreppet på detta vis 

blir mängden handlingar i de flesta moderna verksamheter näst intill oändliga. (Ottosson 

2002, 47). 

Ett viktigt skäl till det nya synsättet är också att samhällets krav förändras och ökar 

alltmer. Organisationer och myndigheter förväntas kunna redogöra för sin verksamhet på ett 

öppet och transparent sätt, och skall också kunna hållas ansvariga för och bevisa sina 

aktiviteter (Dingwall 2010, 150). Dessa krav har resulterat bland annat i ”Freedom of 

information”-lagstiftning i flera länder (Iacovio 2010, 182f). Allmänhetens naturliga väg till 

insyn är via informationen i arkiven, och arkiven måste därför spegla verksamheten tydligare. 

Myndigheter förväntas vara mer tillgängliga och erbjuda tjänster till medborgarna även 

elektroniskt. Arkiven får på detta sätt också ett bredare ansvar och måste ta ställning till nya 

frågor: Hur hanteras e-tjänster tekniskt och arkivmässigt så att handlingarna behåller sin 

autenticitet? Hur förvaltas det kollektiva minnet? Vem avgör vad som skall bevaras? (ibid). 

 

2.2 Records Continuum-teorin 

 

I samband med att synen på arkivfrågor förändrades började de australiensiska 

arkivteoretikerna Frank Upward och Sue McKemmish med flera att utveckla ett nytt 

förhållningssätt till informationshantering, som bättre kunde svara upp mot den nya tidens 

informationsteknik och krav på insyn i det offentliga (Dingwall, 2010, 147). I mitten av 1990-

talet presenterade de den så kallade Records continuum-modellen. 

En viktig del av utvecklingen av Records Continuum-teorin är uppfattningen om 

”postcoustody”, som grundar sig på postmodernisten John Francois Loytards tankar (Upward 

1996, 3). Även detta begrepp har uppstått ur utvecklingen av elektronisk dokumenthantering 

(Upward 1996, 6) och innebär att den moderna informations- och arkivhanteringen skall ses 

utanför det begränsande begreppet ”custody” (möjligen bäst översatt med fysiskt förvar). 

Definitionen av arkivet som en fysisk plats har kommit att luckras upp när handlingarna inte 

längre är beroende av fysisk placering. En handlings status utgörs snarare av dess ”natur”, det 
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vill säga dess logiska beskaffenhet och sammanhang (t.ex. Reed 2005b, 102ff). Fokus flyttas 

till handlingarnas kontext och de processer där de uppstår (Hofman 2005, 157).  En handlings 

betydelse varierar över tiden och rummet och kan uppfylla helt olika behov och syften i olika 

tider och på olika platser.  

Såväl tekniska som sociala förändringar i samhället har förändrat synen på arkivens roll 

som enbart förvaringsplatser för handlingar. Det ”virtuella arkivet” kan i realiteten befinna sig 

på ett eller flera ställen samtidigt och inget av dessa ställen behöver vara en fysisk plats. Detta 

medför i sin tur förändringar i synen på en handlings autenticitet och trovärdighet som 

bevisvärde (Upward 1996, 4f). Upward menar att en av arkivinstitutionernas viktigaste 

uppgifter är att arbeta fram metoder för att säkerställa autenticitet på logisk väg. Detta är 

nödvändigt när den fysiska förvaringen i sig inte längre kan vara ensam garant för 

tillförlitlighet (Upward 1996, 8). För att kunna garantera handlingars trovärdighet, 

autencticitet, bevisvärde etc. måste de kopplas till ett större sammanhang, exempelvis de 

verksamhetsprocesser som de uppstått i. Handlingen utgör ett bevis för verksamhetens 

aktiviteter endast om innebörd, struktur och kontext bibehålls. Detta kan uppnås med hjälp av 

rätt hantering av metadata (t.ex. McKemmish et al 1999). 

Komplexiteten i informationshanteringen är alltså betydligt större än tidigare (Upward 

1996, 5). Det viktiga i elektronisk dokumenthantering och med elektroniska arkiv är det 

logiska sammanhanget, dvs. själva informationen i sig, oavsett om handlingen är i fysisk eller 

elektronisk form. Därför blir arkivfrågor en naturlig del av all dokumenthantering och vikten 

av att arkivfrågor lyfts ut i själva verksamheten betonas. För att en handling skall uppfylla alla 

kriterier för användbarhet och tillförlitlighet måste hänsyn till dessa aspekter tas redan när 

handlingen uppstår. ”The way we act when creating documents affects the way information 

can be captured, organized and pluralized” (Upward 2005, 198). 

Av den anledningen förskjuts också arkivariens praktiska arbete från arkivet till 

organisationens pågående verksamhet. Arkivarien måste agera proaktivt och vara med och 

bevaka informationshanteringen redan från början i processen och sedan bevaka att 

handlingarna uppfyller rätt kriterier i de olika dimensionerna eller stadierna i hela 

tillblivelseprocessen, fram tills dess att handlingen tas om hand för arkivering eller gallras 

(Upward, 2005, 220). 

 

2.3 Records Continuum-modellen 

 

För att försöka strukturera och tydliggöra tankarna kring komplexiteten i Records Continuum 

konstruerade Upward en modell, en vägledning till att se handlingar, informationsförvaltning 

och arkiv utanför den fysiska begränsningen. Handlingar ses inte enbart som ett fysiskt 

slutresultat av en aktivitet, utan befinner sig i ständig förändring i tiden och rummet och 

utgörs på så sätt inte av fasta enheter. Därför är det inte heller handlingarna som sådana som 

står i fokus i Records continuum-modellen, utan snarare hela 

informationshanteringsprocessen (Upward 1997, 5; Reed 2005b, 128). Detta samband är 

viktigare än den slutliga ordningen i en fysisk arkivförvaring (Bearman 1996, 2ff). Modellen 

reflekterar handlingens hela existens, oavsett längd. Den inkluderar verksamheter, processer 

och transaktioner, sätter handlingarna i relation till detta och blir på så sätt ett svar på den 

elektroniska informationens och informationsteknikens behov. IT-stöd är också en 

förutsättning för att Records Continuum-modellen skall fungera, eftersom det är med hjälp av 

detta som det går att beskriva handlingarnas sammanhang och hålla ordning på de komplexa 

sambanden mellan olika dimensioner etc. (Hofman 2005, 157). Samverkan mellan modellens 

olika enheter speglar också informationens färd genom rum och tid (Upward 1997, 7). Ytterst 

ses arkivinformationen som delar av ett samhälles gemensamma minne och på så sätt som en 

viktig del av kulturarvet (Upward 2005, 200f).  
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Records Continuum-modellen illustreras ofta med en sfär bestående av fyra axlar med 

koordinater som relaterar till fyra olika dimensioner. Dessa delar är inte statiska, utan 

förändras beroende på sammanhang och kan flyta in i varandra (Upward 1996, 11). 

 

 

 

 
 
Figur 1. Records Continuum-modellen. Källa: Upward 2005.  

 

De fyra axlarna med sina enheter beskrivs på följande sätt: 

Evidentiality motsvarar det bevisvärde ett dokument, en handling eller en samling av 

handlingar står för. Axeln går från den minsta enheten/spåret av ett bevis till ett ”objektivt” 

erkänt bevis och till inomorganisatoriskt och organisationsövergripande kollektivt minne. 

Transactionality visar hur handlingar genereras av aktiviteter, från den minsta enheten, en 

isolerad händelse, till flera aktiviteter som relaterar till varandra inom en organisation eller 

mellan organisationer. 

Recordkeeping containers är de enheter som bär/förvarar information om 

händelser/transaktioner. Den ursprungliga enheten är ett dokument som representerar en 

transaktion, men som inte kan existera utanför sin direkta kontext. Handlingen (i betydelsen 

”record”) är den ”officiella” representationen av transaktionen. Den har tillagda lager av 

kontext (metadata) som ger den möjlighet att existera genom rum och tid. Arkivet motsvarar 

den enskilda organisationens samlade handlingar och arkiven innefattar handlingarna från 

flera olika organisationer. 
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Identity karaktäriserar aktören, från den enskilde individen via den enhet individen är knuten 

till, till den organisation där enheten är en del, samt hur dessa delar gemensamt utgör större 

samhällsövergripande institutioner. 

 

De fyra dimensionerna i modellen är: 

Create. Dimensionen i den innersta delen av sfären där de minsta enheterna förekommer, dvs. 

de dokument som utgör de första ”spåren” av transaktionerna, skapade av de enskilda 

individerna. 

Capture. Den dimension där de inbäddade spåren i dokumenten överförs till fristående 

handlingar/records med egen autenticitet och eget bevisvärde.  

De två första dimensionerna i modellen handlar alltså om organisationens inre arbete med 

informationshantering och frågor relaterade till detta (Upward i McKemmish et al, 203). 

Organize. Där organisationen samlar sitt gemensamma minne och dokumenterar sin funktion 

i det egna arkivet. Det är här en organisations informationshantering och arkivfunktion till 

stor del har sin plats. 

Pluralize. Den fjärde dimensionen i Records Continuum-modellen är den mest övergripande 

och handlar om att låta den enskilda organisationens arkiv ingå i en större helhet tillsammans 

med arkiv från organisationer med samma typ av verksamhet. I dessa enheter förädlas 

informationen till det som kan kallas ett kollektivt (socio-kulturellt) minne som skall erbjudas 

medborgarna (Upward 1996, 11; 2005, 210).  
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3. Arkivredovisning 
 

Så länge arkiv förekommit som företeelse har det också funnits behov av att strukturera och 

göra arkiven begripliga för omvärlden. Oavsett om det rör sig om en begränsad initierad 

användarskara eller en bred allmänhet som vill använda arkivet så måste det finnas en 

gemensam förståelse för hur innehållet skall kunna återvinnas för att det över huvud taget 

skall vara motiverbart att samla informationen på ett och samma ställe (fysiskt eller logiskt). 

Av den anledningen har olika sätt att redovisa innehållet i arkiv alltid varit centralt i 

arkivdisciplinen. Detta kapitel kommer att behandla arkivredovisningsbegreppet generellt, 

dess betydelse i Sverige och det behov till förändring av arkivredovisningen som uppstått de 

senaste decennierna. 

 

3.1 Arkivredovisningsbegreppet 

 

Den bemärkelse vi idag lägger i begreppet arkivredovisning har sitt ursprung i tiden för den 

franska revolutionen. I samband med att nya regler för medborgares insyn och delaktighet i 

samhället skapades, ökade också behovet av att sammanställa viktiga handlingar från 

organisationer och enskilda i samhällsövergripande arkivlokaler och hålla dem ordnade där. 

Genom denna tanke, ”Le respect des fonds”, uppstod uppfattningen att arkivens yttre 

avgränsning skulle återspegla arkivbildaren och att arkiv från olika upphovsmän skulle hållas 

åtskilda. Le respect des fonds tillät dock att handlingarna, inom ramen för arkivets yttre 

avgränsning, fick ordnas om och klassificeras efter ämne (Douglas 2010, 24ff). Detta visade 

sig i många fall vara ett klumpigt och svårhanterligt system, vilket medförde vidareutveckling 

av principer för ordnande och redovisning av arkiv. Även den ursprungliga inbördes 

ordningen bör bevaras för att handlingarna skall kunna förstås fullt ut, vilket konstateras i 

proveniensprincipen, en av de viktigaste riktlinjerna för den moderna arkivdisciplinen fram 

till idag (Douglas 2010, 26; Nilsson 1983, 7).  

 Den digitala revolutionen och ökade krav från samhället har dock medfört att 

traditionella principer för redovisning av arkiv ställts på ända. Det informationsflöde och den 

komplexitet som dagens dokumenthantering innebär är historiskt ojämförligt. Likaså har nya 

format och medier medfört att begreppet ursprunglig ordning fått en ny innebörd (Ottosson 

2000, 34). Generellt ses idag tendenser att omforma proveniensprincipen till en modern 

begreppsapparat, där formen kan variera men tillämpningen fortfarande är relevant. Kontext 

och samband mellan handlingarna är centralt för att visa en verksamhets transaktioner och 

processer. (Nilsson 1983, 8; Bearman 1996, 1). 

Tanken om arkivens yttre avgränsning och inre ordning ligger alltså till grund för hur 

arkiv beskrivs, ordnas, förtecknas och redovisas. Metoder för redovisningen kan dock skilja 

sig åt mellan olika länder. I Sverige har ordnande och förtecknande styrts av det allmänna 

arkivschemat, den hierarkiska struktur som utvecklades av riksarkivarien Emil Hildebrand 

och togs i bruk 1903. Allmänna arkivschemat har, med vissa förändringar, varit grunden för 

svensk arkivredovisning sedan dess. 

 

3.2 Arkivredovisning i Sverige  
 

I Sverige har arkivredovisningen sin grund i offentlighetsprincipens föreskrifter om insyn i 

och tillgänglighet till information om det offentliga. För att tillgången till information skall 

kunna upprätthållas måste det finnas instrument som möjliggör insyn, kontroll och sökning i 

myndigheternas allmänna handlingar. Därför finns bestämmelser om hur allmänna handlingar 

skall redovisas genom exempelvis registrering, beskrivning och förteckning. Denna 

arkivredovisning utgör handlingsoffentlighetens stödsystem (Riksarkivet 2009, 8).  
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Myndigheter har själva ansvar för att allmänheten skall kunna ta del av arkiven och deras 

innehåll. För den statliga sektorn i Sverige styrs arkivredovisningen av arkivlagen, som 

föreskriver att myndigheter skall  
 

” 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 

underlättas,  

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 

som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk 

arkivförteckning” (6 §).  

 

Detta understryks också i Riksarkivets föreskrifter om arkiv vid statliga myndigheter, där det 

betonas att myndigheten skall ”beakta hur arkivet skall avgränsas och struktureras för att 

avspegla myndighetens verksamhet” (RA-FS 1991:1, 3 kap., §1). Arkivbeskrivningen och 

arkivförteckningen har alltså hittills utgjort de svenska myndigheternas arkivbeskrivning. I 

och med regleringen i RA-FS 1991:1 blev begreppet arkivredovisning mer formellt vedertaget 

(Johansson 2010, 9) 

Det traditionella sättet att ordna och förteckna arkiv i Sverige grundar sig på 

proveniensprincipen och baseras på de regler som allmänna arkivschemat ställer upp. 

Eftersom arkivschemat har sitt ursprung i en förvaltning och en informationshantering som 

var aktuell i början av 1900-talet har det efter hand blivit allt mindre anpassat för aktuella 

förhållanden. Vissa förändringar har också införts, exempelvis har nya huvudgrupper 

tillkommit när handlingar i nya format uppstått. Redan i mitten av 1900-talet framfördes dock 

kritik mot allmänna arkivschemat och på 1980-talet uppmärksammade bland andra Nils 

Nilsson problem med den svenska arkivredovisningen. Allmänna arkivschemats struktur 

ordnar handlingarna hierarkiskt i grupper och undergrupper och speglar i huvudsak 

verksamhetens organisation (Nilsson 1986, 2). Däremot fokuserar den mindre på själva 

verksamheten i organisationen. I detta faktum finns en inbyggd problematik, på så sätt att 

omorganisationer kan göra att arkivbildningen förändras och att det uppstår brott i 

arkivserierna etc. Detta kan medföra att arkivbildarens faktiska verksamhet och innehållet i 

arkivet inte alltid överrensstämmer (Nilsson 1986, 7). 

Nilsson betonar vidare att handlingar har ett indirekt, processuellt betonat 

informationsvärde. Det indikerar att handlingen utgjort ett led i ett händelseförlopp och som 

sådan utgör bevis för en transaktion eller händelse. Handlingen har en förankring i händelsen 

och kopplas därmed till ett större sammanhang (Nilsson 1983, 24f). Proveniensprincipen 

betonar och garanterar handlingens processuella värde och den är ett viktigt fundament för 

tillämpningen av offentlighetsprincipen (Nilsson 1983, 35). Nilsson påpekar dock att 

proveniensprincipen kan medföra försämrad kongruens mellan arkivbildarens faktiska 

verksamhet och hur den avspeglas i handlingarna i arkivet (Nilsson 1986, 7). Om det 

exempelvis funnits flera arkivbildare till en fortlöpande verksamhet framgår inte det alltid 

tydligt. Problematiken med traditionell arkivföring i samband med elektroniska handlingar 

uppmärksammas också (Nilsson 1986, 19). 

 

3.3 ISAD(G) 

 

Synen på ordnande och förtecknande har förändrats och i det närmaste omkullkastats i 

samband med utvecklingen av datorbaserad informationsteknik. Dessförinnan fanns en 

naturlig strävan att hålla samman och begränsa arkiven för att det skulle vara möjligt att 

systematiskt ordna dem (Nilsson 1986, 5f). I dagsläget är situationen i grunden annorlunda. 

Elektroniska arkivredovisningssystem möjliggör ordnande av stora mängder information 

oberoende av format och lokalitet. Istället är det nya utmaningar som väntar den moderna 

arkivarien. Arbetet med konkret ”fysisk” placering av pappershandlingar på arkivhyllor har 
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redan, och kommer i betydligt större utsträckning i framtiden, att bytas ut mot ett ständigt 

digitalt underhåll av den elektroniskt arkiverade informationen.  

I samband med att den elektroniska dokumenthanteringen gjort sitt intåg har 

utvecklingen av standarder för arkivredovisning blivit nödvändig. Med informationsteknik 

växer möjligheterna till samsökning och tillgänglighet, men för att kunna samköra system 

måste de ha samma tekniska förutsättningar (Ottosson 2000, 34f). I början av 1990-talet tog 

därför ICA fram en internationell standard för arkivredovisning: ISAD(G) (General 

International Standard Archival Description). Det övergripande syftet med standarden är att 

skapa förutsättningar för internationellt utbyte av arkivinformation (Ottosson 2000, 41).  

I ISAD(G):s definition av arkivredovisning är det organisationen av informationen som är det 

centrala. Syftet är att förbättra kontroll och återsökning av samt tillgänglighet till handlingarna 

(ICA 2000, 7). Fokus flyttas alltså från själva objekten, handlingar i arkiv, till handlingarnas 

kontext. Det är informationen, oavsett format och medium som skall redovisas i en hierarkisk 

struktur (Ottosson 2000, 35ff). Därför är det viktigt att värderingen av vad som skall bevaras 

och vad som kan gallras sker genomtänkt och redan vid informationens födelse, det vill säga 

vid handlingarnas tillkomst (Dingwall 2010, 151). Av ISAD(G) framgår också att 

arkivredovisningen bör vara dynamisk och kunna utvecklas, något som förutsätter IT-stöd. 

Målet är att arkivredovisningen skall stödja hanteringen av arkivinformation under hela 

arkivets livscykel, med hänsyn till hur arkivet utvecklas. (Ottosson 2000, 37). 

ISAD(G) är allmänt hållen och måste kombineras med nationella standarder för att vara 

funktionell (ibid). Standarden ger heller ingen beskrivning av hur utbyte av arkivinformation 

ska gå till i praktiken. För detta ändamål utvecklades i mitten av 1990-talet EAD (Encoded 

Archival Description) som är ett sätt att beskriva det strukturella tekniska formatet för 

arkivredovisning (Ottosson 2000, 44). 

 Viktigt är också att ISAD(G) och EAD inte är kopplade till ett specifikt sätt att 

förteckna eller ordna arkiv, utan utgör betydligt mer öppna standarder som kan anpassas efter 

behov (Ottosson 2000, 47). 

 

3.4 Verksamhetsbaserad arkivredovisning 

 

I Sverige har offentlighetsprincipen länge styrt synen på hantering, bevarande och 

tillgängliggörande av handlingar. Det är också med offentlighetsprincipen i fokus som 

Sverige nu omformar sin arkivredovisning. Ett av de viktigaste skälen till förändringen är 

enligt Riksarkivet att förbättra och tydliggöra sambandet mellan verksamhet och handlingar 

och på så sätt förbättra arkivredovisningen som insynsinstrument för samhället, den egna 

organisationen och för forskningen. Riksarkivet noterar också att utvecklingen av 

informationsteknik och den ökande mängden elektroniska handlingar kräver nya arbetssätt 

(Riksarkivet 2009, 4ff). I det moderna arkivet är tanken att arkivredovisningen skall fungera 

som ett nav i myndigheternas dokument- och ärendehantering (Riksarkivet 2009, 5).  

 

3.4.1 Bakgrund 

Under 1990-talet konstaterade Riksarkivet vid tillsyn av statliga myndigheter att den svenska 

arkivredovisningen fungerade förhållandevis dåligt (Berndtsson, Jansson och Lövblad 2002, 

2). Den elektroniska informationstekniken förändrade förutsättningarna för arkivbildning och 

skapade möjligheter till samverkan mellan stat och medborgare på ett nytt sätt. Detta skapade 

i sin tur högre krav på e-tjänster och e-förvaltning. Ansvaret för och kompetensen inom 

arkivfrågor försköts alltmer till myndigheterna själva. För att en modern statsförvaltning skall 

vara möjlig drog Riksarkivet slutsatsen att sambandet mellan myndigheternas verksamhet och 

deras handlingar måste tydliggöras bättre. Arkivredovisningen uppfattades som föråldrad och 

det allmänna arkivschemat kunde inte längre svara upp mot kraven från en modern 
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statsförvaltning (Berndtsson, Jansson och Lövblad 2002, 4). Av denna anledning påbörjade 

Riksarkivet i slutet av 1990-talet ett utredningsarbete gällande arkivredovisning i projektet 

INFOTEK-RED, och i början av 2000-talet det så kallade Arkivredovisningsprojektet och 

projektet Nya arkivprinciper (NAP) (Johansson 2010, 15ff). Inom ramen för NAP fick 20 

myndigheter i uppdrag att på försök genomföra verksamhetsbaserad arkivredovisning för sina 

organisationer (Johansson 2010, 8). Projektarbetet ledde till en rad rekommendationer och 

slutsatser, där de viktigaste var att verksamhetens processer utgör grunden för arkivets 

struktur, att handlingarnas kontext och samband med andra handlingar skall dokumenteras 

och beskrivas och att arkivbeskrivningen ses som en dynamisk process som i första hand 

arkivbildaren, myndigheten, ansvarar för (Berndtsson, Jansson och Lövblad 2002, 2). 

Resultatet av arbetet blev en förändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1; RA-FS 2008:4). 

RA-FS 2008:4 syftar till att tydliggöra en myndighets samtliga verksamheter i 

arkivredovisningen. Detta sker genom att en processorienterad klassificeringsstruktur ersätter 

den äldre arkivförteckningsplanen. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen gäller för 

alla handlingar, oberoende av medium och format och den följer nationella och internationella 

standarder, exempelvis ISAD(G) (Riksarkivet 2009, 7f). 

 

3.4.2 Verksamhetsområden, processer och aktiviteter 

Traditionellt utgår arkivredovisningen från myndighetens organisation. I den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen redovisas myndighetens verksamhet och dess 

processer, oberoende av hur organisationen ser ut. Detta medför att det bör finnas en 

gemensam arkivbildning för hela myndigheten, oavsett underavdelningar. 

I författningen klargörs att en myndighets verksamhet som regel består av flera olika 

verksamhetsområden, oftast indelade i styrande, stödjande och kärnverksamhet. I varje 

verksamhetsområde förekommer en eller flera processer, som definieras som ”en avgränsad 

följd av aktiviteter som förekommer upprepat i verksamheten” (2 kap.). Processerna kan vara 

indelade i processgrupper, eller huvudprocesser, som i sin tur består av flera underprocesser. 

Varje process består slutligen av ett led av aktiviteter. I processens aktiviteter genereras 

handlingar som inkommer till eller upprättas hos myndigheten. Detta resonemang kan 

tydliggöras i nedanstående modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Plan för processbeskrivning. Källa: Riksarkivet 2009, s.10 
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Vid genomförandet av en verksamhetsbaserad arkivredovisning krävs att myndigheten gör en 

processanalys av sina verksamhetsområden. Denna visar vilka handlingar som genereras i 

processens olika aktiviteter och tydliggör på vilket sätt handlingar, aktiviteter, processer och 

verksamhetsområden relaterar till varandra. En arbetsgrupp med relevanta kompetenser inom 

och eventuellt utom myndigheten bör sättas samman för att arbeta med processanalysen 

(Riksarkivet 2009, 13f). Processanalyserna dokumenteras i processbeskrivningar och ligger 

sedan till grund för framtagandet av klassificeringsstrukturerna i arkivredovisningen. En väl 

genomförd processkartläggning kan utgöra ett hjälpmedel vid redovisning av myndighetens 

verksamhet gentemot styrande organ och gentemot allmänheten. Den kan även identifiera 

behov av omorganisation, peka på brister i resursutnyttjande etc. 

 

3.4.3 Funktion och omfattning 

Arkivredovisningen fungerar som ett verktyg för att tillgodose medborgarnas rätt att ta del av 

allmänna handlingar och hjälper myndigheten att följa offentlighetsprincipen. Likaså är den 

ett hjälpmedel i det egna förvaltningsarbetet (Riksarkivet 2009, 17f). RA-FS 2008:4 betonar 

att arkivredovisningen skall klargöra samband mellan verksamhet och handlingar och att den 

skall möjliggöra överblick över handlingsbeståndet, återsökning och framtagning av 

handlingar samt hantering och förvaltning av handlingar, t.ex. genom att beskriva gallring. 

Vidare klargörs att myndighetens hela handlingsbestånd skall ingå i arkivredovisningen, 

oberoende av medium, sekretess etc. (6 kap., 1§). Arkivredovisningen skall vara offentlig, 

förvaltas aktivt och hållas aktuell genom uppdateringar (Riksarkivet 2009, 24f). 

   

3.4.4 Arkivredovisningens delar 

Arkivredovisningen består av fyra delar: arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, 

arkivförteckning och dokumentation om hur arkivredovisningen skall användas (6 kap., 3 §).  

Arkivbeskrivningen skall ge en övergripande redogörelse för myndighetens verksamhet 

samt vilka handlingar som finns i arkivet, hur de återsöks och hur åtkomst till dem sker. 

Arkivbeskrivningen skall vara aktuell och versionshanterad på ett tydligt sätt för att underlätta 

förståelse för förändringar (6 kap., 5-6§§). 

Klassificeringsstrukturen redogör för myndighetens verksamhetsområden och processer. 

Syftet med klassificeringsstrukturen är att upprätthålla sambandet mellan verksamheten och 

dess handlingar. (Riksarkivet 2009, 27). Verksamhetsområden och processer beskrivs i form 

av så kallade strukturenheter. Dessa skall vara hierarkiskt-systematiskt ordnade, med 

myndighetens verksamhetsområden på den översta nivån. Alla processer som genererar 

handlingar skall finnas med i klassificeringsstrukturen, oavsett om handlingarna skall bevaras 

eller gallras (Riksarkivet 2009, 29). En ny klassificeringsstruktur bör skapas vid 

omorganisationer av verksamheten, eller om den gamla strukturen riskerar att bli oöverskådlig 

på grund av ändringar. Det är då viktigt att de är versionshanterade och att nya strukturenheter 

relateras till de gamla (Riksarkivet 2009, 35 f). 

Arkivförteckningen redogör för de handlingar som uppkommer i verksamheten, hur de 

bevaras och gallras, samt hur de är organiserade och hur de förvaras. I arkivförteckningen 

skall handlingsslag och handlingstyper och samband dem emellan redovisas. Enligt 

definitionen i RA-FS 2008:4 är ett handlingsslag en ”mängd av handlingar som tillkommer 

genom att en process genomförs upprepat” och en handlingstyp en ”handling som tillkommer 

genom att en aktivitet genomförs upprepat” (kap. 2., 2§).  

Slutligen anger föreskrifterna att uppgifter om arkivets förvaringsenheter skall anges i 

arkivförteckningen. Förvaringsenheten kan vara både fysisk, exempelvis en arkivbox med 

innehåll, eller en videokassett med innehåll, och logisk, exempelvis filer i en mappstruktur 

(Riksarkivet 2009, 54). 
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4. Implementering i statliga museimyndigheter 

 

I Sverige finns i dag tio statliga museimyndigheter och fyra museistiftelser med statligt bidrag 

(Regeringskansliet, 2012).  En museimyndighet kan förvalta ett enskilt museum, eller flera 

museum inom samma ämnesområde. Gemensamt för de flesta museimyndigheter är att de har 

till uppgift att förvalta det svenska kulturarvet. Därutöver kan uppdraget från regeringen skilja 

sig något från myndighet till myndighet, dels beroende på ämnesområde, dels beroende på 

unika förutsättningar. Enstaka museimyndigheter har till exempel forskningsverksamhet som 

en del av sitt uppdrag.  

Många museimyndigheter är i sammanhanget relativt små organisationer, ett femtiotal 

till ett hundratal anställda är vanligt. Detta kan jämföras med de stora myndigheterna i 

Sverige, exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket som har 12 500 respektive 10 600 

anställda (Försäkringskassan, 2012; Skatteverket, 2012). Flertalet museimyndigheter i Sverige 

har oftast endast en eller ett fåtal personer anställda som arkivhandläggare. Ibland rör det sig 

om arkivarier, ibland har registrator eller motsvarande också arkivhandläggning som en del av 

sina arbetsuppgifter.  

Museimyndigheter har som regel inte tillsynsverksamhet eller myndighetsutövning som 

någon betydande del av verksamheten, vilket skiljer dem från stora delar av det övriga 

myndighetssverige. Detta gör också att handläggning av ärenden ser annorlunda ut på många 

statliga museer än inom andra delar av staten. Andelen likartade ärenden med samma typ av 

början, aktiviteter och slut är förhållandevis få. Kontakten med allmänheten sker ofta på plats 

i museet, via marknadsföring och inte minst via webbplatser och sociala medier, men andelen 

e-tjänster är, ännu så länge, förhållandevis låg. Viktiga delar av museernas kärnverksamhet är 

att vårda och bevara samlingarna, att tillgängliggöra samlingarna och att ta fram ny kunskap 

om kulturarvet generellt och det egna ämnesområdet specifikt. Detta görs exempelvis genom 

konserveringsåtgärder, utställningsproduktioner, visningsverksamhet och framtagande av 

publikationer. 

Alla statliga myndigheter i Sverige, däribland museimyndigheterna, har av Riksarkivet 

ålagts att ta fram verksamhetsbaserade arkivredovisningar för sina arkiv. I sammanhanget är 

det viktigt att nämna att museimyndigheter kan förvalta olika typer av arkiv. Dels finns rena 

myndighetsarkiv, dels finns i många fall arkiv som räknas som en del av museisamlingarna. 

Det kan röra sig om enskilda arkiv som skänkts eller köpts in till museet och som är relevanta 

för museets ämnesområde, exempelvis samlingar av ritningar eller teckningar eller 

personarkiv med tyngdpunkt på särskilda samlingsområden.  

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen omfattar dock enbart museernas 

myndighetsarkiv, det vill säga den arkivbildning som dokumenterar myndighetens 

verksamhet och det är endast den typen av arkiv som har tagits med i undersökningen. 

 

4.1 Intervjuer 

 

För att illustrera implementeringen av verksamhetsbaserad arkivredovisning i Sverige och 

undersöka om det går att hitta spår av Records Continuum-teorin i densamma, har jag valt att 

genomföra en studie av statliga museimyndigheter. Studien innefattar en analys av nuläge och 

genomförande, åsikter om och förväntningar på den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, 

arbetets status i myndigheterna samt frågor om Records Continuum-teorins eventuella 

betydelse.  

Undersökningen baserar sig på intervjuer med arkivarier eller arkivhandläggare vid 

statliga museimyndigheter. I studien ingår totalt sex myndigheter: Arkitekturmuseet, Maritima 

museerna, Moderna Museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och 

Livrustkammaren med Skoklosters slott och Stiftelsen Hallwylska museet (LSH). Jag har valt 
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att inte identifiera myndigheterna i sammanställningen nedan, utan benämner dem istället med 

bokstäver (A-F). På så sätt är det ändå möjligt att se eventuella mönster eller tendenser i 

svaren.  Det bör nämnas att uppsatsförfattaren själv arbetar med arkivfrågor på LSH, vilket 

kan påverka objektiviteten i undersökningen. 

Nedan följer en redogörelse för intervjufrågor och svar samt en analys av resultatet. För 

att tydliggöra frågeställningarna har intervjufrågorna samlats i grupper med övergripande 

rubriker. Intervjufrågor finns också sammanställda i bilaga 1. 

 

4.1.1 Praktiska förutsättningar 

Har din myndighet påbörjat arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning? När började 

ni? 

Alla myndigheter utom C anger att de har påbörjat arbetet med genomförandet av den nya 

arkivredovisningen. Startpunkten varierar från 2009 till 2012. De flesta anger att de först 

nyligen har satt igång med arbetet i större skala. Flera har gått utbildningar som förberedelse 

redan tidigare.  

Myndigheterna har kommit olika långt med arbetet. A, B och D är färdiga med sina 

klassificeringsstrukturer, F arbetar med den just nu och E skall börja med processkartläggning 

och klassificeringsstruktur efter att upphandling av konsult är genomförd. Myndighet B, D 

och F har påbörjat arbetet med att definiera handlingsslag och handlingstyper. Ingen tycks ha 

börjat med att definiera förvaringsenheter i nuläget. 

Myndighet C har inte bestämt när arbetet skall påbörjas. 

 

Vilka arbetar med arkivredovisningen och hur stor andel av tjänsten ägnas åt arbetet? 

I tre av myndigheterna ansvarar två personer tillsammans för arbetsuppgiften, på myndighet A 

registrator och en representant för kärnverksamheten, på B två arkivarier, på D arkivarie och 

registrator. På myndighet E kommer en projektgrupp med utvalda medarbetare från varje 

verksamhetsområde att arbeta med frågan under ledning av arkivarien. På F är arkivarien 

ensam om arbetsuppgiften. På E och F skall också större delen av medarbetarna delta i 

seminarier och aktivt arbeta med processkartläggning och med att definiera handlingar. På 

myndighet C har arbetet som nämnts ovan ännu inte påbörjats. 

På myndighet D och E finns en tydlig specificering av hur mycket arbetstid som skall 

ägnas åt uppgiften när det gäller de huvudansvariga. I det ena fallet handlar det om 

sammanlagt 45 % (25 % för en person och 20 % för den andra) under en sexmånadersperiod 

och i det andra fallet sammanlagt 60 % (50 % för en person och 10 % för den andra). I övriga 

fall uppskattar de deltagande att de ägnar mellan 10 och 50 % åt uppgiften. Samtliga menar att 

det är för lite tid. 

 

Bedrivs arbetet i projektform eller är det en del av de löpande arbetsuppgifterna? 

Endast på myndighet E bedrivs implementeringen av den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen uttalat i projektform med beslutad projektplan. Myndighet D uppger att 

processkartläggningen sker i projektform och de övriga arbetsmomenten som en del av den 

löpande arkivverksamheten. I de övriga myndigheterna skall de arkivansvariga genomföra 

arbetsuppgiften inom ramen för sin löpande verksamhet, något som flera påpekar är 

problematiskt. Trots att arbetet har en dead line i och med slutdatumet 1 januari 2013 

upplever flera att arkivredovisningen ofta skjuts upp till förmån för än mer akuta uppgifter. 

Den intervjuade vid myndighet B upplever att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

kommer i sista hand i den dagliga verksamheten. Flera hade önskat att arbetet kunde 

genomföras som projekt. 
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Finns det en beslutad plan för hur arbetet skall genomföras? 

I myndighet D finns en övergripande plan och i E finns en projektplan. I de övriga 

myndigheterna finns ingen utarbetad och formellt beslutad plan för arbetet. Däremot har alla 

myndigheter som påbörjat arbetet angett att arbetet finns upptaget i verksamhetsplanen. 

Myndighet A och F anger också att de presenterat ett förslag för hur arbetet skall läggas upp 

för ledningen som inte lett till formella beslut men som de ändå arbetar efter. 

 

Har du fått utbildning inför arbetet?  

Samtliga myndigheter som påbörjat arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning anger 

att de har fått utbildning och att de är nöjda med den. Alla har gått Riksarkivets 

grundläggande tvådagarskurs och flera har även gått andra typer av utbildningar, exempelvis i 

processmodellering, elektronisk dokumenthantering etc. Myndighet A, B och D anger att de 

har gått kurser i de IT-system som skall användas vid arkivredovisningen. De flesta anger att 

de får gå på fler utbildningstillfällen om de vill, men att det i nuläget känns viktigare att 

påbörja och genomföra det praktiska arbetet. 

 

Har du tagit in extern hjälp, exempelvis via konsult eller stödmyndigheter? 

Myndighet D och E har eller skall ta hjälp av en konsult. I myndighet E planeras upphandling 

av en konsulttjänst, som i huvudsak skall delta vid de myndighetsövergripande seminarierna 

och vid processmodelleringen. De övriga har inte i nuläget något konsultstöd men flera anger 

att det har diskuterats.  

Förutom vid utbildningstillfällena har inte Riksarkivet kontaktats med frågor eller 

liknande. Alla påpekar att det kan bli aktuellt och att det beror på hur väl arbetet fortskrider. 

Flera nämner också att frågor om verksamhetsbaserad arkivredovisning diskuteras i nätverket 

för museiarkivarier som träffas regelbundet. 

 

Har ni eller skall ni införskaffa IT-stöd för arkivredovisningen? 

Myndighet A och E planerar att köpa in arkivredovisningssystem under året. B och D har ett 

IT-system sedan tidigare som nu kompletteras för att kunna hantera verksamhetsbaserad 

arkivredovisning. Myndighet F har väckt frågan men ännu inte kommit till beslut. Myndighet 

C har ett dokumenthanteringssystem som kan kompletteras med arkivredovisningsmodul. 

 

4.1.2 Status 

Hur uppfattar du att arbetet prioriteras av ledningen? 

Samtliga myndigheter har angett att ledningen är medveten om att arbetet måste göras och att 

den tar frågan på allvar. I myndighet F är det uttalat att arbetet skall prioriteras under 2012. I 

två myndigheter, E och F, har en ny arkivarietjänst nyligen tillsatts, delvis med anledning av 

att slutdatum för framtagande av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen närmar sig. 

Alla myndigheter utom D anger trots detta att arbetet är förhållandevis lågt prioriterat och att 

ledningen inte ser på arbetet som särskilt viktigt. Den intervjuade vid myndighet E påpekar att 

frågan om verksamhetsbaserad arkivredovisning har tagits upp i ledningen tidigt, men att det 

beslutades att den kunde skjutas på framtiden, trots arkivariens rekommendationer. 

Alla menar att arbetet med arkivredovisning inte ses som centralt för myndigheten, 

eftersom det inte är en del av kärnverksamheten. Uppgifter som rör arkivredovisning 

efterfrågas inte i den dagliga verksamheten och kommer därför ofta i andra hand. Av den 

anledningen får det också ”stryka på foten” när mer synliga arbetsuppgifter, som stora 

utåtriktade projekt drar igång. Andra reflektioner är att områden som verksamhetsbaserad 

arkivredovisning och elektronisk informationshantering etc. inte anses vara särskilt intressanta 

eller roliga, att de är komplicerade att förklara och därför inte heller anses särskilt lockande. 
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Flera menar också att museimyndigheter ofta är så små och resurssvaga organisationer att det 

inte är möjligt att prioritera sådant som inte genererar direkta intäkter. ”Verksamhetsbaserad 

arkivredovisning kommer inte att locka några betalande besökare till våra museer”, 

formulerar sig en deltagare. 

 

Har det tagits tillräcklig hänsyn till arbetet i verksamhetsplan och budget? 

Alla myndigheter (som påbörjat arbetet) utom D menar att det har tagits tillräcklig hänsyn i 

verksamhetsplanen till arbetet med den verksamhetsbaserad arkivredovisningen för 

innevarande år. Endast myndighet A har dock beräknat kostnader för arbetet i budgeten, det 

rör sig i det fallet om lönemedel till en ersättare för den person som skall arbeta med 

arkivredovisningen. De resurser som sätts till utgörs i flera fall istället av arbetstid från andra 

medarbetare i organisationen (se följande fråga). 

 

Är även de övriga medarbetarna på myndigheten delaktiga i arbetet på något sätt? Hur? 

Här skiljer sig myndigheternas arbetssätt åt till viss del. Myndighet B, D, E och F har valt att 

involvera flera eller alla medarbetare i arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning. I 

myndighet B gör arkivarierna enskilda intervjuer med ett stort antal kollegor för att på så sätt 

ringa in vilka handlingstyper och handlingsslag som uppstår i verksamheten. I D, E och F 

genomförs seminarier för processkartläggning och identifiering av handlingar i större eller 

mindre grupper. I myndighet A arbetar enbart arkivhandläggaren tillsammans med en 

medarbetare från samlingsområdet med frågan. De har valt att involvera ett fåtal centrala 

personer som verksamhetsansvarig, kommunikatör och administrativ chef i övergripande 

diskussioner och beslut.  

 

Finns en plan för förvaltningen av arkivredovisningen? 

Ingen myndighet har i dagsläget en beslutad förvaltningsplan. Myndighet E har dock i sin 

projektplan uttalat att förvaltningsplan skall tas fram. Myndighet A svarar att frågan har varit 

uppe men att man i nuläget väljer att skjuta frågan på framtiden eftersom man anser att 

förändringar i arkivredovisningen kommer att ske mycket sällan. Myndighet B och F svarar 

tvärt om att de räknar med att det kommer att ske förändringar i arkivredovisningen hela 

tiden. IT-stöd nämns som en avgörande faktor för att arkivredovisningen ska vara möjlig att 

förvalta. 

 Den intervjuade vid myndighet F menar att ledningen ser arbetet med 

verksamhetsbaserad arkivredovisning som ett avgränsat arbetsmoment som kommer att 

genomföras 2012 och att frågan om förvaltning inte har väckts. 

 

4.1.3 Skillnader mellan traditionell och verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Anser du att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen förändrar arkivhanteringen på din 

myndighet? Varför? 

Deltagarna svarar försiktigt positivt på frågan. De flesta myndigheter menar att den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen på sikt kommer att förbättra arkivhanteringen på den 

egna arbetsplatsen. Den nya arkivredovisningen känns mer relevant och logisk för en modern 

arkivsituation, inte minst vad gäller hanteringen av elektronisk information, men även när det 

gäller nya delar av verksamheten som inte synliggjorts tillräckligt i det traditionella 

arkivredovisningssystemet, exempelvis kommunikation. Kopplingen mellan 

dokumenthantering och arkivering kommer också att bli bättre. Myndighet A påpekar att det 

projektbaserade arbetssättet som blir allt vanligare i museimyndigheter på ett tydligare sätt 

kan illustreras med hjälp av verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

 Myndighet E och F menar att Riksarkivets krav om ny arkivredovisning också 

medvetandegör och lyfter frågor om arkivhantering generellt på myndigheten. Ledningen har 
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uppmärksammat området i större utsträckning än tidigare och det har blivit lättare att få gehör 

för även andra typer av arkivåtgärder. Gamla ”surdegar” har synliggjorts.  

Myndighet E menar dock också att utvecklingsarbetet vad gäller arkivfrågor har dragit 

ut på tiden just på grund av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Man har valt att 

avvakta med exempelvis uppordningsarbete och inköp av IT-stöd tills det har varit nödvändigt 

på grund av att den nya arkivredovisningen skall börja implementeras. 

Myndighet A och C menar att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer att 

försvåra eller försämra arkivhanteringen temporärt, under den övergångsperiod som krävs 

innan det nya systemet har ”satt sig” och blivit självklart, både för de arkivansvariga och för 

övriga medarbetare. Den abstrakta relationen mellan klassifikationssystem, handlingsslag och 

förvaringsenheter tas som exempel. Vissa myndigheter uttrycker också ett visst mått av 

resignation när det gäller den verksamhetsbaserade arkivredovisningens möjlighet att förändra 

arkivsituationen i stort och i synnerhet medarbetarnas delaktighet i arbetet.  

Myndighet C anger att den nya arkivredovisningen sannolikt kommer att innebära 

endast en marginell skillnad i arkivhanteringen. ”Några propåer utifrån kommer inte göra att 

vi kommer att förändra vårt arbetssätt. Viljan måste komma inifrån”. 

 

Hur tror du övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att påverka och 

förändra arkivhanteringen för svenska myndigheter i framtiden generellt?   

Flera sypunkter framkommer. Myndighet A påpekar att den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen är mer flexibel än den som använts hittills, exempelvis är det möjligt att 

ändra i redovisningen efterhand, under förutsättning att det finns en dokumentation kring detta 

vad gäller versionshanteringar etc. Det medför att arkivredovisningen blir enklare och mer 

transperent att arbeta med men också att den i längden kanske blir mer omfattande och 

komplex.  

 Synen på arkivet som en integrerad del av myndigheternas verksamhet, snarare än som 

ett slutförvar på sidan om verksamheten lyfts också fram. 

IT-stöd anses bli allt viktigare och i grunden avgörande för om arkivredovisningen alls 

skall kunna tillämpas, risken är annars att det omfattande förarbetet riskerar att enbart bli en 

pappersprodukt och att själva implementeringen aldrig kommer till stånd i den faktiska 

verksamheten. 

 

Uppfattar du att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen lämpar sig väl för din 

myndighets organisation? 

Myndighet A, D och E menar att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen lämpar sig väl 

och känns naturlig för organisationen. A svarar dock med förbehållet att man har valt att tolka 

Riksarkivets föreskrifter på ett sätt som är rimligt för just den myndigheten. Exempelvis har 

man valt att begränsa klassifikationsstrukturen till två nivåer och avstått från att göra 

myndighetsövergripande processkartläggningar.  

 De tre återstående myndigheterna har svarat att arkivredovisningen passar mindre bra 

eller dåligt för organisationen. Gemensamt för alla är att de anser att modellen för 

redovisningen verkar vara anpassad för myndigheter med en mer standardiserad 

ärendehandläggning och för större organisationer. Flera påpekar att just museiverksamhet 

skiljer sig åt från andra myndigheters verksamhet på olika sätt. Den processkartläggning som 

föreskrivs lämpar sig väl vid tydligt avgränsade och upprepade processer med ett begränsat 

antal aktiviteter, men i museiverksamhet förekommer sådana ärenden förhållandevis sällan. 

Myndighet B påpekar att kärnverksamheten i museiverksamhet i stället till största delen 

utgörs av kreativa arbetsförlopp som ser olika ut från gång till gång, exempelvis vid skapandet 

av utställningar. Myndighet C menar att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen framför 

allt är anpassad för stora myndigheter som har verksamhet på olika platser. Hos sådana måste 



 22 

det finnas en mall som speglar verksamheten och garanterar att den ser likadan ut överallt, 

eftersom medborgarna har rätt till samma service vart de än vänder sig. I de små 

museimyndigheternas fall, där det inte förekommer myndighetsutövning, känns modellen som 

en alltför ”stor kostym”. 

Önskemål om rekommendationer kring hur den verksamhetsbaserade arkiv-

redovisningen skall användas av små myndigheter framkommer också: ”Vi behöver hjälp att 

tänka smått. Det är sällan man får höra att det här behöver inte vara så stort och 

komplicerat”, säger den intervjuade vid myndighet A. 

 

4.1.4 Records Continuum 

Hur anser du att övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att påverka: 

Den elektroniska arkivhanteringen? 

Samtliga menar att övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att 

påskynda och vara positiv för den elektroniska arkivhanteringen generellt. Flera påpekar att 

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är en av fler delar för att genomföra en 

fullständig elektronisk arkivhantering, men det påpekas att arkivredovisningen ses som den 

inledande delen av det stora förändringsarbete som myndigheterna står inför när det gäller 

övergången till elektroniskt informationshantering. Arkivredovisningen är en grund som 

tekniska system, logiska principer och det praktiska arbetet kan bygga på, därför är det viktigt 

att börja med den. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan konkretisera arbetet med 

elektroniska handlingar, något som flera upplever som abstrakt och svårhanterligt idag. 

 Ingen av myndigheterna har idag någon plan för e-arkiv, men alla är högst medvetna om 

frågan och flera uppger att de har börjat arbeta med den i någon mån. I arbetet med den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen samarbetar flertalet med IT-avdelning eller 

motsvarande IT-kompetens på myndigheten. Samtidigt betonas att den nya arkiv-

redovisningen skall formas oberoende av format och media och att den skall kunna användas 

även vid traditionell pappersarkivering. 

 

Tillgängligheten till handlingarna, internt och externt? 

Alla myndigheter utom B menar att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer att 

förbättra tillgängligheten externt. Den grundar sig på ett mer modernt tänkande och använder 

sig av moderna termer som är relevanta för handlingar på en myndighet idag. Det faktum att 

den nya arkivredovisningen bygger på principen att den skall spegla verksamheten kommer 

också att göra det lättare för besökare av olika slag att hitta det de letar efter. Den naturliga 

sökingången för någon som inte är insatt i organisationens uppbyggnad anses oftast vara 

verksamhetsområde. Dessutom kan ett bra IT-stöd avsevärt förbättra tillgängligheten genom 

utökade sökmöjligheter. Om den verksamhetsbaserade arkivredovisningen i förlängningen 

görs tillgänglig exempelvis på myndighetens webbplats och länkas till ett framtida e-arkiv 

ökar naturligtvis tillgängligheten avsevärt. 

När det gäller den interna tillgängligheten råder det lite mer delade meningar. 

Myndighet C menar att tillgängligheten redan idag är god och att det nya systemet inte 

kommer att ha så stor betydelse. Myndighet A tror att den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen rent utav kan försämra tillgängligheten initialt, för de medarbetare som nu 

är väl förtrogna med och ofta använder det traditionella systemet, men att det på sikt troligen 

är ett mer användarvänligt system. Samtidigt menar flera att den som idag är intresserad av 

handlingar i arkivet är beroende av enstaka personer med kännedom om arkivets uppbyggnad.  

Myndighet E påpekar att verksamhetsbaserad arkivredovisning kan medverka till att 

delar av arkiven som överhuvudtaget inte varit tillgängliga tidigare nu kan synliggöras på ett 

annat sätt, bland annat genom att IT-stöd för förteckningsarbete köps in.  

Myndighet B menar att det är för tidigt att svara på frågan i nuläget. 
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Arkivredovisningen som ett nav i informationshanteringen på myndigheten? 

Flertalet är överens om att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen i realiteten inte 

kommer att fungera som en central funktion i informationshanteringen. Det poängteras att 

arkivhanteringen i dagsläget inte är någon styrande funktion i verksamheten och att varken 

chefer eller medarbetare är intresserade av att arbeta utifrån sådana premisser. Man menar att 

museimyndigheterna är alltför små organisationer där kärnverksamheten ses som det centrala 

och det som har högst status. En deltagare säger: ”Alla delar av verksamheten ser sig själv 

som kärnan och navet, jag tror inte att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan få 

en sådan status.” 

 Myndighet A och B påpekar att arkivredovisningen kan börja fungera som ett nav först 

när den är en del av ett stort integrerat system för dokumenthantering och arkivering, med 

uttalade policybeslut, beskrivande rutiner och fungerande IT-stöd. Ingen av de undersökta 

museimyndigheterna har ett sådant övergripande system i nuläget. Myndighet F ansluter sig 

till den åsikten och menar att det är troligt att arkivredovisningen faktiskt kommer att fungera 

som ett nav i informationshanteringen genom sin betydelse för dokumenthantering, 

diarieplan, e-arkiv etc., men att det antagligen inte kommer att vara uttalat. 

   

Din roll i organisationen? 

Här finns flera olika åsikter. De intervjuade vid myndighet A och C menar att den egna rollen 

som arkivansvarig inte kommer att påverkas särskilt mycket vid genomförandet av den 

verksamhetsbeskrivande arkivredovisningen, åtminstone inte till en början, medan de andra 

kan se flera olika punkter där yrkesrollen kommer att förändras, framförallt till det positiva.  

Myndighet E och F menar att arkivarien kommer att synas mer i organisationen, att 

medarbetarna kommer att medvetandegöras om arkivariens uppgifter på ett annat sätt när de 

måste förhålla sig till en ny arkivredovisning. B och F säger att arkivarien troligen kommer att 

finnas med i planeringen av dokumenthanteringen på ett annat sätt än i dag. För att 

upprätthålla en korrekthet i arkivredovisningen krävs att arkivarien är mera aktiv i själva 

verksamheten, exempelvis vid framtagandet av nya dokumentflöden, vilket upplevs som 

positivt. 

Kanske kommer också arbetsuppgifterna att bli mindre splittrade. Myndighet A menar 

att den nya arkivredovisningen kommer att vara enklare att förstå för medarbetarna och mer 

”självinstruerande” och att den på så sätt kommer att innebära en arbetslättnad för 

arkivhandläggaren. 

  Den intervjuade vid myndighet F menar att det också är upp till arkivarien själv hur 

mycket arkivredovisningen kommer att påverka yrkesrollen och att man kan välja att aktivt 

arbeta för att synliggöra arkivfunktionen på myndigheten och utåt mot allmänheten. 

 

4.2 Analys av intervjuerna 

 

Min uppfattning är att de museimyndigheter jag har valt att intervjua i många avseenden har 

liknande åsikter om den verksamhetsbaserade arkivredovisningen och att de arbetar på ett 

likartat sätt med implementeringen. De flesta har stött på samma svårigheter, men delvis löst 

dem på olika sätt. 

Som framgår av frågeunderlaget har en av de medverkande myndigheterna ännu inte 

påbörjat arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning. Jag har ändå ansett det vara 

relevant att ta med myndigheten i undersökningen, eftersom detta ger bredd åt analysen och 

illustrerar att det finns olika sätt att se på föreskrifterna och resonera i ämnet, samt att olika 

myndigheter har kommit olika långt i arbetet. Flertalet frågor är också ställda så att det är 

möjligt att svara utan att faktiskt ha påbörjat arbetet. 
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Det är också viktigt att betona att de myndigheter som ingår i undersökningen samtliga räknas 

som små eller medelstora organisationer, den största har cirka 250 medarbetare, den minsta ett 

trettiotal. Det vanligaste är att endast en person är anställd för att arbeta med arkivfrågor. 

Flera av de arkivansvariga har även andra arbetsuppgifter i sina tjänster. Det kan till exempel 

röra sig om samlingsrelaterade frågor, databas- och webbutveckling, receptionsbemanning 

och registratur. 

Det bör noteras att såväl ekonomiska som tidsmässiga resurser till stödjande verksamhet 

är begränsade i den typ av myndigheter som beskrivs. De bedriver alla verksamhet inom 

kultursektorn och har relativt höga krav på att själva generera intäkter för sin verksamhet. På 

flera av myndigheterna finns till exempel ingen eller en mycket begränsad IT-avdelning och i 

flera av fallen finns inget dokument-, ärende- eller arkivhanteringssystem. Det är relevant att i 

perspektiv notera att dessa myndigheter befinner sig långt ifrån de stora ”myndighetsjättarna” 

både vad gäller verksamhet, resurser och utvecklingsförmåga.  

 

4.2.1 Praktiska förutsättningar 

Ingen myndighet är i dagsläget färdig med hela arkivredovisningen. De flesta har kommit 

ungefär lika långt och börjat med att fokusera på samma delmoment, nämligen 

klassificeringsstruktur och definition av handlingar. Alla har behandlat verksamhetens 

processer, men mer eller mindre ingående. Som synes arbetar enstaka eller endast ett fåtal 

personer med arkivredovisningsfrågan och ingen av dem på heltid, vilket naturligtvis medför 

behov av begränsningar i arbetet. I tre fall förväntas uppgiften ske som en del av det löpande 

arbetet, vilket också är en orsak till att arbetet måste avgränsas. Flera deltagare påpekar att 

just arbetet med processanalys känns för omfångsrikt och stort utifrån den tid som finns till 

förfogande och att man därför valt att begränsa verksamhetsanalysen och inte göra den alltför 

detaljerad. Värt att notera är också att samtliga deltagare anser sig ha fått den utbildning de 

varit i behov av för att kunna utföra arbetsuppgiften och att det alltså inte är kompetensen som 

anses saknas utan snarare tiden. 

I Riksarkivets rekommendationer ges exempel på hur verksamhetskartläggning kan gå 

till och det betonas att den också kan bidra till att hela verksamheten, inte bara 

arkivredovisningen, effektiviseras (Riksarkivet 2010). Ju större verksamheten är desto mer 

omfattande bör ju processkartläggningen bli och därför är det intressant att det är just de två 

största myndigheterna i undersökningen som har eller planerar att göra regelrätta 

processkartläggningar för hela verksamheten. I dessa fall har större resurser satsats på arbetet, 

framför allt i form av arbetstid och köp av extern konsultkompetens. Båda har också utarbetat 

officiella planer för arbetet och i ett fall bedrivs arbetet som ett projekt. Till viss del verkar 

arbetet i dessa fall sammanfalla med en större satsning på såväl omorganisation av 

arkivsituationen och översyn av hela verksamheten på myndigheten. Här tycks myndigheterna 

ha sett samordningsvinster med att koppla arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning 

till större strukturförändringar, vilket stämmer väl överens med de effektivitetsvinster som 

beskrivs av Riksarkivet (Riksarkivet 2010). 

 I intervjuerna har det inte framkommit om någon av myndigheterna har börjat arbeta 

med definitionen av förvaringsenheter och kopplingen mellan dessa och handlingarna. 

Uppfattningen tycks dock vara att detta moment är det mest abstrakta och annorlunda från 

tidigare arkivredovisningsarbete. Flera myndigheter menar att det är här som ett IT-stöd för 

arkivredovisningen kommer att vara allra viktigast och det verkar som flera avvaktar inköp 

eller komplettering av redovisningssystem innan de påbörjar den delen av arbetet.  

Intressant är också att ingen omnämner arkivbeskrivning eller dokumentation vid 

redogörelsen för sitt arbete. De flesta, troligen alla, myndigheter har redan i dagsläget en 

översiktlig beskrivning av arkivet och denna bör rimligen vara tillräcklig, möjligen med vissa 

förändringar, även i den nya arkivredovisningen. När det gäller dokumentationen är det troligt 
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att den kommer att upprättas sist, när alla andra delar av arkivredovisningen är färdigställda. 

Först då är det egentligen möjligt att beskriva system, kontext och samband etc. 

En aspekt som kan vara relevant är att samtliga intervjuade ingår i det nätverk för 

museiarkivarier som omnämns ovan. Frågan om verksamhetsbaserad arkivredovisning har 

diskuterats flitigt vid nätverkets träffar och deltagarna har naturligtvis hjälpt och påverkat 

varandra. Detta i sig kan vara en anledning till att de flesta myndigheterna har arbetat ungefär 

likadant med uppgiften. 

 

4.2.2 Status 

Svaren som angetts vid intervjuerna tyder på att frågan om verksamhetsbaserad 

arkivredovisning inte har särskilt hög status i myndigheterna. Att arbetet inte prioriterats i god 

tid, utan i de flesta fall satt igång först nyligen fastän frågan varit känd sedan 2009, talar bland 

annat för detta.  Engagemanget och viljan att skapa tid för arbetsuppgiften verkar saknas från 

ledningen. Att en myndighet överhuvudtaget inte börjat med arbetet och heller inte har någon 

plan för det understryker detta. Det tycks finnas en generell uppfattning både hos ledning och 

medarbetare att arbetet med arkivredovisning inte är intressant eller roligt, kanske uppfattas 

det också som svårt och obegripligt. De mest statusfyllda delarna av verksamheten hör av 

naturliga skäl till kärnverksamheten, dit arkivfrågor inte räknas. Det är också i 

kärnverksamheten som de största intäkterna till myndigheterna genereras.  

 Det står klart att myndigheternas ledning är medveten om Riksarkivets föreskrifter om 

ny arkivredovisning och att de skall genomföras innan en viss tidpunkt, men det tycks i de 

flesta fall röra sig om en ytlig förståelse. Uppgiften ses troligen mer som ett måste än som en 

reell nytta. De grundläggande orsakerna till förändringen och vilka vinster i 

verksamhetseffektivisering som kan göras framstår som mer otydligt. Ofta är de chefer som 

direkt berörs av förändringarna i sitt dagliga arbete, exempelvis administrativa chefer, mer 

insatta och positiva.  

Tydliga satsningar har dock gjorts i flera fall. Vid två myndigheter har nya 

arkivarietjänster tillsats nyligen, delvis med hänvisning till den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen. I båda fallen hade arkivarier inte tidigare arbetat vid myndigheterna. 

Riksarkivets krav på implementering av ny arkivredovisning har troligen också öppnat 

ledningens ögon för arkivfrågor generellt och dessa har bedömts vara så viktiga att fasta 

tjänster faktiskt behövt tillsättas. De nya reglerna har antagligen utgjort en påminnelse om att 

statliga myndigheter har särskilda skyldigheter när det gäller ordande och tillgängliggörande 

av allmänna handlingar. Även andra, framförallt personella, resurser har upplåtits till arbetet 

på alla myndigheter som tagits med i undersökningen. Det är dock intressant att notera att det 

bara i ett fall har tillsatts en arbetsgrupp med representanter från flera delar av verksamheten 

inom ramen för ett projekt. Detta trots att Riksarkivet uttryckligen rekommenderar att arbetet 

utförs av flera olika kompetenser inom myndigheten (Riksarkivet 2009, 14). 

Trots uppfattningen att frågan om verksamhetsbaserad arkivredovisning har låg status 

och att alla upplever att de har för lite tid för uppgiften, har flertalet intervjuade angett att det 

tagits tillräcklig hänsyn till arbetet i verksamhetsplanen, vilket förefaller något märkligt. Jag 

tolkar detta som att man anser att det faktum att uppgiften över huvud taget har omnämnts i 

planeringsarbetet räknas som tillräcklig hänsyn och att någon definition av tidsåtgång och 

resursinsatser inte omnämns där. 

Riksarkivet föreskriver att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen skall hållas 

aktuell genom att uppdateras fortlöpande (RA-FS 2008:4, 6 kap., 4§) och att 

arkivredovisningens uppgifter skall knytas till varandra över tiden (3§). Med andra ord kräver 

arkivredovisningen ett mer aktivt förvaltningsarbete än tidigare (Riksarkivet 2009, 24) 

Flertalet av de intervjuade myndigheterna har ingen förvaltningsplan i nuläget. Detta tyder på 

att arbetet (från ledningens sida) ses som ett fristående moment som skall genomföras och 
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slutföras och därefter är färdigt. Detta kan leda till problem i förlängningen, eftersom den nya 

arkivredovisningen är helt beroende av versionshantering och korsreferenser för att fungera. 

 

4.2.3 Skillnader mellan traditionell och verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen upplevs generellt som en förbättring i 

förhållande till den traditionella arkivredovisningen. I synnerhet anses den vara bättre 

anpassad för en modern statsförvaltning med elektronisk informationshantering. Den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen bedöms vara mer logisk och flexibel för en modern 

museiorganisation. Vissa delar framstår dock fortfarande som otydliga och svåra att helt 

förstå. I en övergångsfas krävs insatser för att organisationen skall kunna lära sig det nya 

systemet. Eventuellt kommer delar av redovisningen också att behöva göras om när det börjar 

användas skarpt i den faktiska dagliga verksamheten. Det är först då som det visar sig om 

systemet verkligen fungerar.  

  På ett generellt plan diskuteras också den verksamhetsbaserade arkivredovisningens 

betydelse för myndigheter i framtiden. Tendenser till att arkivverksamheten lyfts fram och på 

ett tydligare sätt än idag blir en del av den dagliga verksamheten syns redan nu. På samma 

gång som den nya arkivredovisningen ses som mer relevant för modern statsförvaltning och 

kanske som ett enklare sätt att bedriva arkivhantering framkommer också tankar om att den 

kan uppfattas som mer komplicerad på flera plan. Så som den beskrivs och förklaras i RA-FS 

2008:4 med tillhörande arbeten, står den för ett betydigt mer komplext system, där 

versionshantering och korsreferenser är av avgörande betydelse. Detta är också något som 

speglas i Records Continuum-modellens förhållande mellan axlar och dimensioner. I det 

sammanhanget kommer IT-stöd i arbetet med ordnande, förtecknande och redovisning att få 

en allt mer central roll. I sammanhanget är det viktigt att betona att dessa resonemang 

naturligtvis baserar sig på uppskattningar, eftersom implementeringsarbetet fortfarande pågår. 

Det är tydligt att de deltagande anser att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

har konstruerats med stora organisationer i åtanke och att det är sådana som får det bästa 

stödet i rekommendationer och utbildningsverksamhet. Däremot finns mindre information om 

hur systemet skall tillämpas vid små myndigheter. Kärnverksamhetens beskaffenhet upplevs 

som central: i organisationer med stor andel traditionell ärendehantering lämpar sig 

arkivredovisning i processtrukturer bra, i museal verksamhet är arbetet i kärnverksamheten 

ofta organiserad på annat sätt. Detta gör att utgångspunkten i processer ibland känns 

tvingande och som en något krystad mall. På så sätt blir arkivredovisningskostymen både för 

trång och för stor. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är att museimyndigheter 

inte ägnar sig åt myndighetsutövning. Detta medför att kraven på tillgänglighet, användbarhet, 

sökmöjligheter och e-tjänster är betydligt mindre än för större myndigheter som har rätt att ta 

beslut för enskilda. 

Intressant i sammanhanget är att den myndighet som ännu inte börjat med arbetet tycks 

ha en mer negativ syn på den verksamhetsbaserade arkivredovisningens konsekvenser och 

nytta. 

 

4.2.4 Records Continuum 

Tankarna om Records Continuum kan anses ha uppstått som ett svar på utvecklingen av den 

elektroniska informationshanteringen och den ger uttryck för ett behov av att se arkivfrågor på 

ett nytt sätt. Därför är det intressant att sätta den i relation till den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen i Sverige. Den senare kan i någon mån sägas vara en praktisk 

implementering av en ny arkivsyn och utvecklad för att hantera arkiveringen av elektroniska 

handlingar, på samma sätt som Records Continuum-modellen är ett hjälpverktyg för att förstå 

och tillämpa Records Continuum-teorin. 
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Det finns en samsyn om att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer att påverka 

den elektroniska arkivhanteringen på ett positivt sätt. Den nya redovisningen upplevs som mer 

modern och bättre anpassad för dagens förvaltningssystem. Ingen av de intervjuade 

myndigheterna uppger att de har fullt ut genomförda e-arkivslösningar idag. I praktiken 

bevaras dock handlingarna i en blandning mellan analogt och elektroniskt arkiv, något som 

kan vara riskabelt när det gäller att garantera arkivhandlingars autenticitet och tillförlitlighet. 

Det är lätt att handlingar antingen faller mellan systemen och inte bevaras alls, eller att de 

bevaras i både elektroniskt och pappersformat. Vid undersökningen har det framkommit att 

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan fungera som en grundstruktur för hur den 

elektroniska informationshanteringen byggs upp på myndigheterna. På så sätt utgör den en 

praktisk grund för ett nytt, modernare sätt att hantera arkivfrågor och relaterar till hur records 

continuum-modellen beskriver att information skapas, fångas och organiseras i en verksamhet 

(Upward 1996, 11f). 

Det är i sammanhanget också intressant att Riksarkivet har framlagt förslag om att ett 

gemensamt verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium inom staten skall tas fram (Riksarkivet 

2011, 3). Här syns spår av Records Continuum-modellens fjärde dimension, pluralisera. 

Upward skriver att pluraliseringsdimensionen innefattar ”archives systems” (Upward 2005, 

201), vilket skulle kunna tolkas som motsvarande nationella system. 

Det finns stora möjligheter att tillgängligheten till myndighetens handlingar kommer att 

förbättras, framför allt externt, vid implementeringen av den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen. I förlängningen kan den därmed medverka till och underlätta att 

myndigheternas handlingar blir en del av samhällets kollektiva minne, som det beskrivs i 

Records Continuum-modellens fjärde dimension (Reed (2005a, 178ff). Även den interna 

tillgängligheten, vilket skulle kunna motsvaras av organize-dimensionen, kommer att 

påverkas, troligen till det bättre. 

Riksarkivet beskriver att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen skall fungera 

som ett nav i informationshanteringen på myndigheten (Riksarkivet 2009, 6). Records 

Continuum-modellen kan på liknande sätt sägas vara ett sätt att hålla samman och 

åskådliggöra den komplexa informationshanteringen i en verksamhet. Deltagarna i intervjun 

menar dock att det kommer att bli svårt att ge arkivredovisningen en sådan central status i en 

för övrigt kärnverksamhetscentrerad organisation. Det är rimligt att det i realiteten kommer att 

vara arkivredovisningen som styr ärende- och dokumenthantering implicit, men troligen inte 

officiellt. Det är viktigt att påpeka att det troligen är lång tid kvar innan den typ av 

myndigheter som uppsatsen behandlar har genomfört ett övergripande system för 

informationshantering som integrerar dokumenthantering, diarium och e-arkiv och på så sätt 

skapat förutsättningar för arkivredovisningen som ett nav i informationshanteringen. Detta har 

både med direkta resursfrågor och med incitament och synen på behov från ledningen att 

göra. 

Den arkivansvarigas roll påverkas på flera sätt av den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen. För det första kommer arbetet med arkiv att flyttas ut i verksamheten på 

ett nytt sätt. Om den nya arkivredovisningen skall fungera som det är tänkt måste 

handlingarnas arkivegenskaper beaktas redan när de skapas. På så sätt får arkivarien större 

inflytande över dokumentflöden etc. Detta stämmer väl överens med Records Continuum-

teorins synsätt på arkivarien som proaktiv och delaktig där handlingarna uppstår (Upward 

2005,  220). 

I de arkivansvarigas roll kommer också nya moment av exempelvis undervisning och 

vägledning att införlivas. Stöd från ledningen kommer att vara centralt för om 

arkivredovisningen blir ett system som används av alla, utvecklas och förvaltas, eller en 

pappersprodukt utan reell betydelse. Arkivarierna kommer kanske av den anledningen att 

behöva arbeta mer som ”lobbyister” för sitt eget område. 
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4.3 Fallstudie – Myndigheten LSH 

 

För att ge exempel på hur ett genomförande av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

kan se ut i praktiken har jag valt att mer i detalj beskriva myndigheten LSH:s arbete med 

uppgiften.   

LSH påbörjade i september 2011 en större omorganisation av verksamheten, i vilken en 

av de större förändringarna är att samlingskompetensen (intendenter och konservatorer) har 

samlats i en enhet, i stället för att som tidigare vara utspridd på vart och ett av de tre 

museerna. I samband med omorganisationen sågs ett behov av en ny arkivarietjänst, som 

placerades vid samlingsenheten. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen var en av 

anledningarna till att tjänsten tillsattes. Dessutom såg man ett behov av att samla 

arkivverksamheten till en gemensam funktion för hela myndigheten. Tidigare har varje 

museum har haft en egen arkivhandläggare för de egna ämbetsarkiven och myndighetens 

arkiv har de senaste åren skötts av myndighetens registrator. Myndighetens arkiv är 

förhållandevis väl ordnade, med undantag för de senaste åren. Någon dokumenthanterings-

plan finns inte. 

Arkivarietjänsten tillsattes 1 februari 2012 och arbetet med den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen satte igång i mars. Någon officiell arbetsgrupp är inte tillsatt i nuläget och 

arbetet räknas inte som ett projekt, arkivarien äger själv frågan. Resurser utöver arkivariens 

tid utgörs huvudsakligen av arbetstid från andra medarbetare. 

Arbetet började med studiebesök på fyra myndigheter med liknande verksamhet i 

närområdet, dessa gav en allmän uppfattning om rimlig storlek på arbetet och ett möjligt 

tillvägagångssätt. Därefter togs en modell för arbetets första fas, samt en stomme till 

klassificeringssystem, fram. Eftersom myndighetens organisation är helt ny ansågs detta vara 

ett bra tillfälle att genomföra en processkartläggning för verksamheten generellt. Arbetet har 

dock begränsats till de processer som genererar handlingar. För att detta skulle vara möjligt att 

genomföra på relativt kort tid har merparten av medarbetarna involverats i arbetet. 

Vid inledande seminarier med varje enhet har medarbetarna getts en introduktion till 

processkartläggning. I samband med detta har också en grundläggande utbildning rörande 

offentlighetsprincipen, statliga myndigheters ansvar vad gäller insyn i verksamheten, samt 

begreppet allmän handling genomförts. Med detta som grund arbetar varje enhet med att 

definiera de processer de själva deltar i, under ledning av arkivarien. I samband med detta 

kartläggs och namnges också handlingsslag och handlingstyper. Ett första utkast till slutgiltig 

klassificeringsstruktur beräknas vara färdig för officiellt beslut av ledningen i augusti. 

Parallellt med processkartläggningen sker en nulägesanalys av handlingarnas nuvarande 

förvaring. Denna skall ligga till grund för definitionen av förvaringsenheter, som kommer att 

ske under hösten. Detsamma gäller för arkivbeskrivning och dokumentation. Myndigheten har 

sedan tidigare en arkivbeskrivning för det myndighetsgemensamma arkivet. Denna kommer 

att återanvändas, med vissa korrigeringar för att innefatta myndighetens hela arkivbildning. 

Dokumentationen om hur arkivredovisningen skall användas kommer att utformas när de 

övriga delarna är färdigställda. 

Kopplingen av klassificeringsstruktur och handlingar till förvaringsenheter ses som ett 

stort arbetsmoment och beräknas medföra flera nya arbetsuppgifter. Myndigheten har i 

nuläget inget regelrätt e-arkiv och frågan om hur elektroniskt material skall hanteras har inte 

tidigare behandlats i någon större utsträckning. Någon strategi för långsiktigt bevarande av 

elektroniska handlingar, enligt Riksarkivets föreskrifter i RA-FS 2009:1, finns till exempel 

inte. Officiellt skall de allmänna handlingar som skall sparas skrivas ut på papper och bevaras 

i de fysiska arkiven. Trots detta förvarar myndigheten i realiteten stora delar av sina allmänna 

handlingar elektroniskt idag, mer eller mindre ordnat i mappsystem i den gemensamma IT-

miljön. En del av materialet sparas i PDF-format, men det finns inga rutiner kring vad som 
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skall sparas på detta sätt eller var det skall sparas. Allt mer av myndighetens 

informationshantering sker också i databassystem. Med andra ord bör en 

dokumenthanteringsplan med tillhörande rutiner utformas som ett komplement till 

arkivredovisningen.  

Myndigheten har inget IT-stöd för dokumenthantering. Just nu pågår införandet av en 

ny intranätslösning och i samband med detta görs en utredning huruvida den kan kompletteras 

med dokumenthanteringsstöd. Om så blir fallet är det naturligt att tänka sig att den framtagna 

klassificeringsstrukturen kommer att ligga till grund för strukturen av dokumenthanteringen. 

Målet är också att den nuvarande diarieplanen skall ersättas av klassificeringsstrukturen. 

Något arkivredovisningssystem finns heller inte i myndigheten i dag. Tillförande av nytt 

material till arkivet har tidigare varit så begränsat att det inte ansetts nödvändigt med något 

annat än manuellt arkivförtecknande. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

föreskriver dock att vid ändringar i och byte av klassificeringsstruktur skall samband mellan 

gamla och nya processer upprätthållas och versionshanteras. Dessutom skall aktualitet och 

samband mellan uppgifter upprätthållas i alla delar av arkivredovisningen. Utan ett IT-stöd för 

arkivredovisning riskerar detta arbete att bli mycket svårt att genomföra. Med hjälp av ett 

arkivredovisningssystem skulle också en dokumenthanteringsplan kunna integreras i arkiv-

redovisningen. 
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5. Slutsatser 

 
Den stora förändring som skett på relativt kort tid avseende uppkomsten och utvecklingen av 

informationsteknik, elektroniska handlingar och (delvis som ett resultat av detta) den ständigt 

ökande informationsmängden har medfört att arkivdisciplinen ställts inför nya utmaningar. De 

traditionella begreppen har börjat ifrågasättas. I den digitala världen har handlingsbegreppet 

förändrats från att representera något beständigt och konkret till något betydigt mer abstrakt 

och flyktigt.  Bilden av arkiven som den fysiska plats där bevisen för samhällets verksamheter 

bevaras har blivit föråldrad. I ett elektroniskt sammanhang är arkiven snarare logiska enheter, 

oberoende av fysisk placering. 

Synen på arkivhantering har på motsvarande sätt förändrats, från att fokusera på ett 

statiskt bevarande av slutprodukter till att dokumentera aktiviteter och samband i själva 

verksamheten och att tydliggöra verksamhetens processer. I förlängningen har detta 

förändrade synsätt också lett till en förskjutning i synen på arkivens övergripande syfte, från 

bevarande av information som källor för framtidens forskningsbehov till en mer aktiv roll i 

den samtida samhällsutvecklingen, där arkiven utgör en viktig del av samhällets identitet och 

grunden till det kollektiva minnet. Arkiven är del i ett skeende, inte enbart förvaltare av 

resultaten av skeenden. På så sätt kan också arkiven utnyttjas som maktinstrument, vilket 

skapar en ny typ av ansvar för arkivinstitutionerna.  

Sammantaget har de senare årtiondenas problematisering av och diskussioner kring 

arkivdisciplinens övergripande syften, och dess plats i en föränderlig teknisk värld medfört ett 

nytt förhållningssätt till arkivredovisning, vilket också har medfört utvecklingen av nya 

standarder och regelverk. Det nya sättet att redovisa arkiv i Sverige, den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen, är ett sådant exempel. 

 

Denna uppsats har behandlat frågor rörande arkivredovisningens förändring, kopplat till 

elektronisk informationshantering och Records Continuum. Syftet med uppsatsen har varit att 

undersöka hur implementeringen av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen genomförs 

vid statliga myndigheter i Sverige, med fokus på mindre organisationer med begränsad 

ärendehantering. Syftet har också varit att analysera i vilken utsträckning verksamhetsbaserad 

arkivredovisning är förenligt med teoribildningen kring Records Continuum. 

Uppsatsens frågeställningar berör det praktiska genomförandet av den verksamhets-

baserade arkivredovisningen i Sverige. För att tydliggöra och begränsa arbetet har jag valt att 

särskilt undersöka ett antal mindre myndigheter, som arbetar med samma typ av verksamhet: 

förvaltning av museer. De undersökta myndigheterna har kommit ungefär lika långt i arbetet 

hittills, de flesta arbetar med eller är klara med kartläggningen av klassificeringsstrukturen i 

nuläget (maj 2012). Ingen är ännu helt klart med arbetet.  

Utifrån undersökningen tycker jag mig kunna se att frågan om verksamhetsbaserad 

arkivredovisning har en varierande status på myndigheterna. Ledningen har uppmärksammat 

frågan på olika sätt och tillsatt resurser i varierande grad. Generellt tycks dock förståelsen för 

frågan från ledning och medarbetare ligga på ett relativt ytligt plan: de förstår att förändringen 

av arkivredovisningen skall göras men inte varför. Detta förklaras bland annat med att 

arkivfrågor traditionellt inte ses som en central del av verksamheten inom museimyndigheter. 

Trots att riktade insatser skett vad gäller utbildning och i vissa fall nytillsättningar upplever de 

arkivansvariga generellt att frågan fått för lite resurser, huvudsakligen vad gäller tidsåtgång. 

De personer som arbetar med frågan på de undersökta myndigheterna är förhållandevis få 

men de har alla rätt kompetens utifrån profession och de utbildningsinsatser de fått.  

Merparten av de tillfrågade upplever förändringen av arkivredovisningen som något 

positivt. Aspekter som ett mer modernt arbetssätt, relevans för arkivhanteringen och att 

arkivfrågor synliggörs på ett nytt sätt lyfts fram. Inställningen till huruvida den 



 31 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer att fungera som ett centralt nav för 

arkivhanteringen är mer splittrad. Det är dock rimligt att anta att den nya arkivredovisningen 

kommer att ligga som en implicit, underliggande struktur för myndigheternas 

informationshantering i framtiden.  

 Möjligheten att arbeta med arkivfrågor i ett elektroniskt sammanhang underlättas 

avsevärt med den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Samtidigt börjar frågan om e-

arkiv bli allt mer akut. Ett sätt att ta sig an arbetet med elektroniskt bevarande är att börja med 

den verksamhetsbaserade arkivredovisningen och låta den bli utgångspunkten för det fortsatta 

arbetet med myndigheternas elektroniska informationshantering. Av de myndigheter som 

intervjuats svarar bara en att de troligen kommer att skapa ett eget e-arkiv, de andra bedömer 

att kostnader och arbetsinsatser för att genomföra egna e-arkivslösningar är för stora. 

Riksarkivet har föreslagit gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv inom staten. En 

förutsättning för att sådana skall komma till stånd bör vara en hög grad av standardisering, 

något som den verksamhetsbaserade arkivredovisningen har goda förutsättningar för. Detta 

skulle kunna medföra att den nya arkivredovisningen kommer att styra 

informationshanteringen mer än vad myndigheterna tidigare trott. 

 Vidare ses den nya arkivredovisningen både som en förenkling och som ett mer 

komplicerat system än det traditionella systemet. Genom sin flexibilitet och ökade relevans 

för modern arkivering upplevs den som väl anpassad för dagens statliga 

myndighetsförvaltning. Samtidigt uppfattas den verksamhetsbaserade arkivredovisningen som 

betydligt mer komplex och som ett mer abstrakt förhållningssätt till det faktiska innehållet i 

arkivet. 

 En kritik mot reglerna kring verksamhetsbaserad arkivredovisning är att den upplevs 

vara framtagen med större myndigheter i åtanke. Den processinriktade strukturen lämpar sig 

bäst för organisationer med en stor andel standardiserad ärendehantering, något som endast 

utgör en mindre del av museimyndigheternas verksamhet.  

 Det är påfallande att ingen av myndigheterna i nuläget utvecklat en förvaltningsplan för 

arkivredovisningen. Jag uppfattar detta som en bristande insikt från myndigheternas ledning, 

när det gäller en av de grundläggande aspekterna av den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen, nämligen att den inte skall vara statisk, utan skall spegla verksamheten 

oavsett förändringar. Det är troligt att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer 

att behöva en mer omfattande förvaltning än tidigare redovisningssystem, för även om den 

övergripande verksamheten är förhållandevis fast så kan de underliggande processerna vara 

rörliga, komma till, ändras och försvinna. Framförallt är detta viktigt när det gäller 

versionshantering och tydliggörande av samband, exempelvis till äldre klassificeringssystem. 

Det är också uppenbart att IT-stöd blir allt för viktigare arkivhanteringen. Arkiv-

redovisningssystem anses nödvändigt för att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 

skall vara praktiskt genomförbar. Vissa faror kan förknippas med att verksamheten blir alltför 

beroende av system som ägs och styrs av externa vinstdrivande företag. I sammanhanget blir 

utvecklingen av öppna format och öppen programkod allt mer intressant. Detta är en typ av 

lösning som blir allt viktigare att bevaka. 

Slutligen har jag redogjort för det praktiska arbetet med genomförande av 

verksamhetsbaserad arkivredovisning vid myndigheten LSH. Det bör tydliggöras att arbetet 

inte är slutfört ännu utan att myndigheten befinner sig mitt i processen. Vissa resultat av den 

nya arkivredovisningen kan dock redan nu definieras. Syftet är som tidigare nämnts att 

sambandet mellan myndighetens verksamhet och dess handlingar skall tydliggöras och 

därmed underlätta insyn och tillgänglighet. Det är tydligt att så även är fallet för LSH:s del. 

Arkivredovisningen kommer troligen också att få en mer central roll för myndighetens hela 

dokumenthantering och även förenkla för såväl medarbetare som allmänhet att enkelt hitta rätt 

bland myndighetens handlingar. Med den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer 
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arkivhanteringen slutligen att centraliseras. Ordningen med ett gemensamt myndighetsarkiv 

och fristående delarkiv, ämbetsarkiv, för varje museum frångås. Detta stämmer väl överens 

med myndighetens arbete mot att kompetenser skall utnyttjas myndighetsövergripande. Häri 

finns naturligtvis tydliga effektivitetsvinster. 

 

Slutsatsen av ovanstående resultat visar att tankar kring Records Continuum till viss del är 

förenliga med den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. De primära principerna i den nya 

arkivredovisningen, om handlingar som representanter för verksamhetens processer med 

varierande betydelse beroende på plats i verksamheten, stämmer väl överens med Upwards 

grundläggande idéer. Även om detta inte framgår uttalat i Riksarkivets RA-FS och dess 

regelkommentarer finns det tydliga implicita beröringspunkter. 

Riksarkivet anger att utvecklingen av elektronisk informationshantering och ökade krav 

på tillgänglighet till myndigheter har medfört att det traditionella arkivredovisningssystemet i 

Sverige är otillräckligt för en modern statsförvaltning. Syftet med den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen är att tydliggöra sambanden mellan myndigheters verksamhet och dess 

handlingar och på så sätt förbättra insyn och transparens i det offentliga. Synen på 

arkivhantering generellt är relativt pragmatisk i Sverige och baserar sig i första hand på lagar 

och regler. Riksarkivets föreskrifter måste dock i någon mån också sägas vara baserade på 

idéer om handlingar och arkiv som föränderliga och delar av ett processrelaterat förlopp. Det 

tydliggörande av handlingarnas förhållande till verksamheten som beskrivs i RA-FS 2008:4 

har kopplingar till Records Continuum-modellens definition av handlingar som del av att 

skeende och produkter av en verksamhets processer (transactionality). Tyngdpunkten ligger 

egentligen inte på handlingarna i sig och deras fysiska förvaring, utan på det sammanhang och 

de processer där de uppstår. Kontexten beskrivs med metadata, som har till uppgift att 

säkerställa handlingarnas bevisvärde, autenticitet och tillförlitlighet på logisk väg 

(evidentiality). Det är detta som redovisas i klassificeringsstrukturen och dess koppling till 

handlingsslagen. De centrala delarna av arkivredovisningen kan på detta sätt också sägas vara 

förenliga med Records Continuum-modellens dimensioner capture och organize, där 

uppkomsten av ”officiella” handlingar sker och verksamhetens samlade dokumentation hör 

hemma.  

IT-stöd är en förutsättning för att kontrollera och hålla ordning på de komplexa 

strukturer som beskrivs, något som både Records continuum-teorin och regelverket kring den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen föreskriver. 

Tillgängliggörandet av handlingar och arkivinformation förbättras med den 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen, i synnerhet vad gäller tillgänglighet för 

allmänheten. Detta motsvaras i Records Contiuum-modellen av den fjärde dimensionen 

(pluralization). På så sätt ökas både statens transparens för medborgarna och möjligheten att 

låta myndigheternas arkiv ingå som en del av det kollektiva minnet. 

Vidare har det framkommit att de arkivansvarigas roll i och med implementeringen av 

den nya arkivredovisningen förskjuts inåt, mot den dagliga verksamheten. Synen på 

arkivarien som en proaktiv bevakare av handlingarnas bevarandeaspekter stämmer väl 

överens med vad som föreskrivs i Records Continuum-teorin. En slutsats blir följaktligen att 

det är till fördel för den som skall arbeta med verksamhetsbaserad arkivredovisning att känna 

till grunderna i Records Continuum-teorin och hur den tar sig uttryck i Records Continuum-

modellen. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
 

1. Praktiska förutsättningar 

Har din myndighet påbörjat arbetet med verksamhetsbaserad arkivredovisning? När började 

ni? 

 

Vilka arbetar med arkivredovisningen och hur stor andel av tjänsten ägnas åt arbetet? 

 

Bedrivs arbetet i projektform eller är det en del av de löpande arbetsuppgifterna? 

 

Finns det en beslutad plan för hur arbetet skall genomföras? 

 

Har du fått utbildning inför arbetet?  

 

Har du tagit in extern hjälp, ex. via konsult eller stödmyndigheter? 

 

Har ni eller skall ni införskaffa IT-stöd särskilt för arkivredovisningen? 

 

2. Status 

Hur uppfattar du att arbetet prioriteras av ledningen? 

 

Har det tagits tillräcklig hänsyn till arbetet i verksamhetsplan och budget? 

 

Är även de övriga medarbetarna på myndigheten delaktiga i arbetet på något sätt? Hur? 

 

Finns en plan för förvaltningen av arkivredovisningen? 

 

3. Skillnader mellan traditionell och verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Anser du att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen förändrar arkivhanteringen på din 

myndighet? Varför? 

 

Hur tror du övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att påverka och 

förändra arkivhanteringen för svenska myndigheter i framtiden generellt?   

 

Uppfattar du att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen lämpar sig väl för din 

myndighets organisation? 

 

4. Records Continuum 

Hur anser du att övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att påverka: 

 

Den elektroniska arkivhanteringen? 

 

Tillgängligheten till handlingarna, internt och externt? 

 

Arkivredovisningen som ett nav i informationshanteringen på myndigheten? 

 

Din roll i organisationen? 


