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In the democratic process, of discussion and decision making, there is a need of reliable and
authentic information. Archives are authentic and reliable information and also provides long
term accessibility. But the public archives potential isn´t utilized enough at a societal level.
The public archives are organized in a decentralised manner, and there are no common
accesspoint at a national level. In the thesis this issue of accessibility and use at a societal
level, is discussed in terms of collective memory. In a digital environment, these
organizational limits could probably be overcome, but there is a need for new goals,
perspectives and frameworks for the management of public archives. In an e-government
context, interoperability is often mentioned in the discussion of accessibility. Interoperability
could be understood as the ability of diverse organizations to interact together towards
common goals, and include technological, semantic, organizational, legal and political
aspects. The hypothesis like assumption of the thesis is that interoperability could contribute
to making the archives a more significant part of the collective memory.
The thesis uses a case study methodology, and a critical discourse textual analyses. Records
Continuum Model and archival perspective about collective memory, particularly Jimersons
distinction of collective memory from other types of memory, is used as a theoretical frame
for the analyses. The case is the project e-archives and e-diarium, which is a Swedish Edelegation project, driven by the National Archives. Central documents from the project is
analysed, as is important documents for the work on e-government for the contextual
understanding.
The results indicate that interoperability may contribute to making the archives a more
significant part of the collective memory, practically and discursively. Practically, it provides
conditions to share information and remove barriers for interaction. Discursively, it
contributes to an overall perspective of public administration, and switch the view from each
single organization to the citizens and the society as a whole where the information is seen as
a common societal resource. Interoperability is also an important factor in the development
of a common information architecture for the whole of the public administration. This
change in perspective could make the archives, when included in the e-government, change
perspective from the archives creators to the end users and society at large, and give more
effort in making the archives accessible in the collective dimension.

Key words: interoperability, metadata interoperability, interoperability frameworks and
interoperability and access
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1 Inledning
För att möta komplexa samhällsutmaningar är tillgången till information avgörande,
för att bygga kunskap och utgöra underlag för samhällsdebatt och politiska beslut.
Arkiv utgör unik information, eftersom den är autentisk och finns tillgänglig över
långa tidsperspektiv. Med den stora mängd information som förekommer så kan det
utgöra information att lita på och därmed inge större trovärdighet i den demokratiska
processen. Arkiven har genom sin kvalitet att vara autentiska också förutsättningar
att utgöra information som gemensamt accepteras och kritiskt kan diskuteras.
Inom särskilt vissa områden, som exempelvis klimatförändringen, måste samhällets
kapacitet att vidta åtgärder för att möta problemet öka avsevärt. Till stor del handlar
det om att hitta lösningar, skapa trygghet hos beslutsfattare i ett förändringsarbete
och en allmän medborgerlig acceptans för förändringar. Ett led i detta är att sprida
kunskap om positiva exempel som genomförts och ge möjlighet att utvärdera olika
åtgärder. Motivationen för denna uppsats är att bättre ta tillvara arkivens potential för
kunskapsbyggande på samhällsnivå, för att öka kapaciteten att möta
samhällsgemensamma utmaningar.
Problemet är inte bristen på information, utan hur åtkomsten fungerar. I den
demokratiska processen behövs ofta tillgång till information från många olika källor.
Utifrån hur arkivhanteringen, inklusive dess åtkomst, är organiserad finns i dagsläget
begränsningar i möjligheterna att utnyttja arkiven. En anledning är att hanteringen,
inklusive återsökning, utgår från arkivbildarna. Arkivhanteringen i offentlig sektor är
också decentraliserat organiserad. Riksarkivet är arkivmyndighet för statliga
myndigheter och sedan har varje kommun och landsting sina egna arkivmyndigheter
som tar hand om respektive kommuns eller landstings arkiv. Det finns 290
kommuner och 20 landsting i Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2013)
varpå det blir många aktörer som förvarar offentliga arkiv. Dessutom har inte de
statliga myndigheterna någon legal skyldighet att leverera till Riksarkivet (Arkivlag
(1990:782). Det finns därmed inte någon nationellt samlad tillgång till Sveriges
offentliga arkivinformation, utan det är utspritt på många myndigheter. Den som
söker information måste då veta vem som äger den och vända sig till respektive
myndighet med en förfrågan. En verksamhetsnära organisering av arkiven har sina
fördelar för de primärt berörda verksamheterna, men utifrån samhället som helhet är
det en informationsresurs som inte utnyttjas till sin fulla potential.
Övergången till e-arkiv öppnar för att överbrygga dessa organisatoriska gränser och
skapa en bättre tillgänglighet med teknikens hjälp. Men det är inte bara en fråga om
teknik. Det behövs också nya strategier, mål och verktyg inom arkivsektorn som ökar
möjligheterna att utnyttja arkiven på en samhällsgemensam nivå. I och med
övergången till e-arkiv blir arkivhanteringen en del av e-förvaltningen. I detta eförvaltningsarbete är frågan om tillgänglighet framträdande, t.ex. genom arbetet med
öppna data och frågan om interoperabilitet, vilket i detta sammanhang kan förstås
som samverkansförmåga (E-delegationen, 2013a). Interoperabilitet bidrar till att
underlätta informationsutbyte (E-delegationen, 2013b) och är därför centralt för
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tillgänglighet till information från flera olika källor. Utifrån det kan man fråga sig om
interoperabilitet skulle kunna vara till hjälp för att öka den gemensamma
tillgängligheten till arkiven, eftersom det handlar om att hantera information från
många olika organisationer. Interoperabilitet kan också ses som en del i en eförvaltningsdiskurs som kan bidra med nya perspektiv och mål till arkivsektorn vid
dess intåg i e-förvaltningen. Kanske kan det låsa upp de barriärer som hindrar
arkiven från att bli en del av det kollektiva minnet.
Uppfattningen om hur arkiv kan bli del av individers och gruppers kunskap kan
förknippas med begreppet minne, och det kan även illustrera arkivens räckvidd.
Utifrån bland annat Records Continuum Model benämns arkiv som tillgängliggörs
inom en organisation som dess organisatoriska minne och arkiv som tillgängliggörs i
en bredare kontext utanför den egna organisationen blir del av det kollektiva minnet
(Upward, 2005). Kollektivt minne kan också beskrivas som en gemensam kunskap
(Millar, 2006) eller gemensam erfarenhet (Jimerson, 2009) hos en grupp, vilket är av
relevans för diskussionen om arkivens faktiska betydelse på en samhällsgemensam
nivå. Kollektivt minne kan därför användas som koncept för att diskutera arkivens
tillgänglighet.

1.1 Syfte
Ett övergripande syfte, som denna uppsats ämnar bidra till, är att identifiera möjliga
strategier för att offentliga arkiv ska tillvaratas bättre på en samhällsövergripande
nivå. Ett antagande är att detta kan förändras i och med övergången till e-arkiv, och
att det officiella arbete som bedrivs inom utvecklingen av e-förvaltning kommer att
påverka arkivhanteringen i och med att den blir en del av e-förvaltningen. Uppsatsen
ämnar analysera förutsättningarna för en ökad tillgänglighet utifrån koncepten
interoperabilitet och kollektivt minne. Interoperabilitet uppfattas ha en viktig roll för
e-förvaltningsarbetet och konkret förbättra förutsättningarna för att dela information.
Kollektivt minne kan som koncept beskriva den sfär där arkiven är tillgängliga på en
samhällsgemensam nivå och när de blir en faktisk del av människors kunskap.
Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida interoperabilitet kan bidra till att stärka
arkivens roll i det kollektiva minnet. För att undvika en frågeställning som besvaras
med ja eller nej antar uppsatsen en hypotesliknande forskningsfråga. Det bör dock
inte ses som en hypotesprövning i traditionell bemärkelse som ska bekräftas eller
falsifieras, eftersom uppsatsen baseras på en kvalitativ studie. En indirekt följd av
syftet är också att ge en ökad förståelse för konceptet interoperabilitet och dess
kontext.

1.1.1

Avgränsningar

I dimensionen för det kollektiva minnet förekommer information från olika typer av
organisationer, och denna uppsats kommer att avgränsa sig till att omfatta de
7

offentliga arkiven, de som skapas inom kommunal, landstings och statlig
verksamhet.
Den typ av information som syftas till i uppsatsen kan benämnas på olika sätt, t.ex.
arkivinformation eller offentlig information. I alla förekommande fall syftar det dock
till sådan information som på engelska benämns som records.
Record definieras som
”information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or
person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business” (ISO 30300, s. 9, 3.1.7)

Detta innebär också att organisationen ska säkerställa att informationen är äkta,
tillförlitlig, har integritet och är användbar (International Organization for
Standardization, 2011), också över tid.
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2 Metod
Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur konceptet
interoperabilitet kan påverka arkivens möjlighet som kollektivt minne. Viktigt för
undersökningen var också att få en djupare förståelse för konceptet interoperabilitet
och dess kontext. Utifrån detta bedömdes en kvalitativ fallstudie vara lämplig
eftersom det ger just möjligheter att analysera och tolka ett fenomen i sin kontext och
på djupet (Shanks & Bekmamedova, 2013). En fallstudie anses lämplig för att
exempelvis analysera interaktionen mellan IT-relaterad utveckling och
organisatoriska frågor (Shanks & Bekmamedova, 2013). Likaså bör en fallstudie
vara tillämplig för att analysera interaktionen mellan ett diskursivt koncept och en
organisatorisk kontext.
Det var också inom ett projekt angående e-arkiv och e-diarium som begreppet
interoperabilitet påträffades. Ett projekt är avgränsat och har uttalade syften och mål,
varför det skulle kunna ge goda förutsättningar för en fallstudie.

2.1 Forskningsdesign
Inledningsvis gjordes en teoretisk definition av begreppen interoperabilitet och
kollektivt minne, vilket sedan användes i uppsatsens analys. Begreppen definierades
utifrån litteratur för respektive område, där sammanfattningsvis interoperabilitet kan
ses som samverkansförmåga och kollektivt minne som en gemensam uppfattning
eller kunskap om något hos en grupp människor.
Undersökning och analys av fallstudien gjordes stegvist och med olika
analysverktyg. Syftet var att först identifiera kännetecken för diskursen, därefter
analysera interoperabilitets roll i detta och sedan relatera det till kollektivt minne.
I kritisk diskursanalys kan olika företeelser analyseras och olika analysverktyg
användas. Denna uppsats använder sig av två, vilka är nyckelord och perspektiv på
processer och aktörer, så kallad transitivitet. De har använts för både textnivå och
diskursiv praktik. Anledningen till detta var ett antagande om att nyckelorden
respektive det som framkom för transitivitet kunde anses kännetecknande för mål,
värderingar och perspektiv hos en e-förvaltningsdiskurs. Det var relevant för
uppsatsen att se om och hur detta återspeglades både hos projekt eARD och inom
ramen för det officiella e-förvaltningsarbetet, för att se diskursens eventuella
genomslag. Analysen av nyckelord och transitivitet har därför på övergripande nivå
varit en form av analys av intertextuella kedjor, vilket syftar till att tydliggöra hur en
diskurs sprids och eventuellt förändras, genom att undersöka hur olika teman
återkommer eller förändras i olika texter (Fairclough, 1992).
Enligt Fairclough (1992) kan räkning av ord och analys utifrån frekvens vara ett
analysverktyg. Men eftersom det för uppsatsens syfte varit mer relevant att
undersöka vad projektet ska leda till, hur man ska nå dit och vilken roll
interoperabilitet har för detta, så gjordes bedömningen att en mer kvalitativ
identifiering av centrala ord kunde vara mer lämplig. Urvalet av nyckelord har
därmed baserats på dess betydelse i dokumenten och då främst utifrån dess betydelse
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för syfte och mål och hur de ska uppnås. Att fokusera på mål och syfte indikerar vad
avsändaren vill uppnå och förändra och hur problembilden uppfattas. Både mål och
medel för att nå målen kan vara en del i diskursen, då arbetssättet kan utgöra en del
av lösningsbilden. Att analysera centrala aspekter av mål, syfte och medel ger ett
sammanhang till det arbete som ska göras i projekt eARD, vilket kan ge en vidare
förståelse för vad det ska leda till och vilka underliggande värderingar som gett
upphov till arbetet och framförallt vilken roll frågan om interoperabilitet har och på
vilket sätt det bidrar till den övergripande bilden (diskursen).
Efter analys av nyckelord på textnivå respektive diskursiv praktik relaterades
nyckelorden till interoperabilitet respektive kollektivt minne. Under analysen av
nyckelord i den diskursiva praktiken framgick att en central aspekt i dokumenten var
hur olika aktörer framställdes. Därför beslutades att även använda transitivitet för
analysen.
Transitivitet innebär en analys av processer och aktörer. Processerna kan vara av
olika art; de kan indikera ett agerande, en relation eller mental process. Av relevans
är vilka aktörer som lyfts fram och hur de framställs, om de är aktiva eller passiva
(Fairclough, 1992). Detta kan visa på värderingar och perspektiv som är
betydelsefulla för diskursen. Vad som framkom om processer och aktörer relaterades
sedan till interoperabilitet respektive kollektivt minne.
Utifrån de kännetecken för diskursen som identifierats genom undersökningen har
sedan en diskussion om den sociala praktiken utifrån ett ideologi- och
maktperspektiv kunnat föras, utifrån Faircloughs ”social theory of discourse”.

2.1.1

Teoretiskt perspektiv

Två teoretiska perspektiv på kollektivt minne har använts i uppsatsen. Det ena, som
utgörs av Records Continuum Model, används för att illustrera när arkivmaterial går
från att vara organisationsbundet till att bli tillgängligt på en nivå för det kollektiva
minnet. Modellen illustrerar att det är när arkiven hanteras utanför den enskilda
organisationen, som de kan fungera som kollektivt minne. Men för att också
inbegripa perspektivet att arkiven ska komma till större faktisk nytta på en
samhällsgemensam nivå, kommer även ett annat arkivteoretiskt perspektiv på
kollektivt minne att användas. Detta kommer främst att representeras av Jimersons
(2009) definition av kollektivt minne, skiljt från andra typer av minnen som t.ex.
arkivminne. Records Continuum Model och Jimersons (2009) perspektiv kommer
båda att beskrivas närmare under begreppsdefinitionen av kollektivt minne som
kommer efter relaterad forskning.
Den kritiska diskursanalys som förordas av Fairclough (1992) inbegriper även ett
teoretiskt perspektiv på makt, ideologi och social förändring. Detta resonemang,
benämnt ”Social Theory of Discourse”, har använts i diskussionen om den sociala
praktiken. Detta resonemang kommer att beskrivas närmare under berört avsnitt.
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2.2 Undersökningsobjekt
Fallstudiens undersökningsobjekt är projekt e-arkiv och e-diarium, hädanefter kallat
eARD1. Projekt eARD drivs av Riksarkivet på uppdrag av E-delegationen2. Syftet
med projektet är att öka tillgängligheten till arkivinformation för medborgare, företag
och andra organisationer och att förenkla digital arkivhantering. Projektets mål är att
utarbeta förvaltningsgemensamma specifikationer som ska utgöra underlag till
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Specifikationerna ämnas användas
av stat, kommun och landsting samt privata aktörer. Det är en form av
standardisering, men med en mer specifik och informell karaktär. Specifikationerna
är definierade utbytesformat som används vid överföring mellan olika IT-system
(Riksarkivet 2011 a; Riksarkivet 2013).
Projekt eARD är ett konkret exempel på hur arkivhanteringen inordnas i arbetet med
e-förvaltning och där interoperabilitet lyfts som en viktig fråga. Det bedömdes därför
ge goda möjligheter att analysera tillämpningen av konceptet i en arkivkontext.
Projektet är också i ett arkivsammanhang unikt eftersom det omfattar hela offentlig
sektor, dvs. både stat, kommun och landsting. Det kan därför sägas omfatta nivån för
det kollektiva minnet. Att interoperabilitet lyftes som en viktig fråga i ett
arkivprojekt som omfattar hela offentlig sektor och som förordar en ökad
tillgänglighet väckte ett intresse för deras samband och projektet gav en unik
möjlighet att studera frågan.

2.3 Datainsamling
Primärt har dokument tillhörande projekt eARD analyserats, vilket har utgjorts av
projektdirektiv och förstudie till projektet. Däri framgår projektets syfte och mål,
men också problem och förslag till lösningar, vilket kan ge indikationer om
värderingar och inriktning på arbetet.
För den diskursiva praktiken har dokument relaterat till arbetet med e-förvaltning
använts. Detta har utgjorts av SOU-rapporter i form av betänkanden från Edelegationen, regeringsstrategier, EU:s strategi för e-förvaltning samt det officiella
arbetet kring interoperabilitet i Sverige (inom ramen för E-delegationen) respektive
EU. Dessa dokument har valts eftersom eARD är ett projekt inom ramen för Edelegationen och Sveriges officiella arbete kring e-förvaltning, vilket också i sin tur
relaterar till arbetet kring e-förvaltning i EU. Det kan därför ses som viktig kontext
till eARD. Den sociala praktikens analys har sedan baserats på det som framkommit i
de två tidigare stegen.
Det källmaterial som använts har identifierats delvis efter hand. Utgångspunkten har
varit eARD:s projektdokument. Därefter har relevanta dokument identifierats genom
referenser i texter, genom att de omtalats vid möten inom projekt eARD och genom
1

Projektet hette först e-arkiv och e-diarium, men bytte sedan namn till eARD
E-delegationen samordnar och driver arbetet med e-förvaltning i Sverige på uppdrag av regeringen.
Inom ramen för E-delegationen bedrivs ett antal projekt, varav eARD är ett (ref).
2
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sökning på exempelvis E-delegationens webbsida efter betänkanden och andra
dokument de publicerat.
Genom deltagande i gruppen om socialt minne i kursen ARCHIDIS (The Archives
and Records Challenges in the Digital Information Society), identifierades en del av
den litteratur som använts i uppsatsen för att definiera kollektivt minne. För
definition av interoperabilitet har i huvudsak dokument angående det officiella
arbetet med interoperabilitet i Sverige och EU använts.
Vid sökning av relaterad forskning har sökorden interoperability, metadata
interoperability, interoperability frameworks och interoperability and access använts.

2.4 Genomförande
Efter att begrepp definierats utgjordes den första delen av analysen av
nyckelordsanalysen. Det började med en analys på textnivå, av projekt eARDs
projektdirektiv (Riksarkivet, 2011a) och förstudie (Riksarkivet 2011b). Dokumenten
analyserades först var för sig, men då det var så många likheter har materialet
presenterats gemensamt i uppsatsen. Projektdirektivet är också en följd av förstudien,
varför likheterna också kan anses logiska.
För den diskursiva praktiken analyserades SOU-rapporter, regeringsstrategier, EUstrategi och dokument angående interoperabilitet utifrån dess användning av
nyckelorden. De olika typerna av dokument har analyserats var för sig, men eftersom
likheterna var så stora så bedömdes de kunna presenteras gemensamt. E-delegationen
arbetar också på uppdrag av regeringen, varför det är logiskt att deras innebörd är
densamma. Analysen har baserats på hur nyckelorden använts och vilken kontext det
ger till projekt eARD samt vilka underliggande värderingar som förmedlas. Därefter
har nyckelordens relation till interoperabilitet respektive kollektivt minne
analyserats.
Eftersom det var under analysen av den diskursiva praktiken som det framgick att
synen på aktörer var centralt, så påbörjades analysen med transitivitet i den
diskursiva praktiken, för att sedan undersöka hur detta influerat projekt eARD.

2.5 Analysmetod
Fallstudien utgörs av en textanalys, och som analysmetod har kritisk diskursanalys
tillämpats. Metoden är vald för att den även tar hänsyn till textens sociala och
politiska kontext och söker synliggöra dess djupare innebörd (Bergström & Boréus,
2012). Det är också en metod som är lämplig för att analysera sociala förändringar
och omfattar analys av värderingar, relationer och identiteter (Fairclough, 1992).
Relevant i denna uppsats är att undersöka vad den diskurs med interoperabilitet som
centralt fenomen egentligen innebär, vilka värderingar som ligger bakom och vilka
mål och syften som eftersträvas, för att sedan reflektera kring hur detta skulle kunna
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påverka tillgängliggörande av arkiv som kollektivt minne. Varför kritisk
diskursanalys bedöms vara användbar. Eftersom det är värderingar och målsättningar
som kommer in i arkivsektorn utifrån och är del i ett vidare eförvaltningssammanhang är det också relevant att ta hänsyn till kontexten, vilket
kritisk diskursanalys gör.
Enligt kritisk diskursanalys speglar språket sociala strukturer, men påverkar dem
också (Fairclough, 1992). Det innebär att
“Discourse contributes to the constitution of all those dimensions of social structure which directly
or indirectly shape and constrain it: its own norms and conventions, as well as the relations,
identities and institutions which lie behind them. Discourse is a practice not just of representing
the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in meaning.”
(Fairclough, 1992, s. 64)

Diskurs tolkas i uppsatsen som en viss social och politisk-ideologisk inriktning, som
dels påverkas av olika sociala strukturer, men också deltar i att forma dessa
strukturer. Dessa diskurser avspeglas sedan i texter. Texterna kan också ses som en
del i en process att antingen befästa eller förändra diskursen.
Generellt kan kritisk diskursanalys som metod bidra med värdefulla perspektiv till
arkivvetenskapen. Det kan ge verktyg för att analysera arkivens roll, identitet,
värderingar och förhållningssätt till sin omvärld i en föränderlig tid i övergången till
digital dokument- och arkivhantering.
Kritisk diskursanalys utgår från en modell med tre dimensioner; texten, den
diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Det innebär en analys av texten i sig
(text), hur texter skapas, distribueras och används (diskursiv praktik) och slutligen
hur diskursen kommer till uttryck i praktiken (social praktik). Den diskursiva
praktiken kan ses som förmedlare mellan den sociala praktiken och texten och även
som en del av den sociala praktiken (Fairclough, 1992). Den diskursiva praktiken
visar hur den sociala praktiken förs över i en text. Texten utgör ett exempel på
diskursen och är en del av en större helhet som är den sociala praktiken. Både den
diskursiva praktiken och den sociala praktiken kan ses som kontext till texten och ge
en djupare förståelse för dess sammanhang och underliggande innebörd. Genom en
sådan analys kan värderingar som underbygger arbetet för berört analysobjekt
härledas.

2.6 Förförståelse
När uppsatsen påbörjades var min kunskap om vad interoperabilitet är minimal, det
var endast ett begrepp som omnämnts vid några möten inom projekt eARD. Men på
det sätt det presenterades väckte det en nyfikenhet. Min roll i projektet var
inledningsvis perifer som deltagare i delprojektet för utarbetande av FGS:er för earkiv. Därefter var det att fungera som skribent för vägledningar till FGS:erna.
Deltagandet i projektet kan ha påverkat min uppfattning om frågan som behandlas i
uppsatsen, men det har också gett en ökad förståelse och underlättat åtkomsten till
relevant information.
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3 Relaterad forskning
Interoperabilitet är en fråga som kan vara relevant inom flera områden och på olika
nivåer. Detta kan ses som exempel på forskningsområden som är av relevans för
dimensionen för det kollektiva minnet, dvs. i en kontext utanför den ursprungliga
organisationen. Forskning har sökts främst inom arkivvetenskap, biblioteksvetenskap
och datavetenskap . Utifrån förslag från några tillfrågade forskare har också några
forskningsområden där interoperabilitet anses särskilt relevant tagits med.

3.1 Interoperabilitet och arkivvetenskap
Inom arkivvetenskap finns forskning om metadata som tar upp frågan om
interoperabilitet, vilket då syftar till att öka automatiseringen och möjligheten att
överföra och återanvända metadata i olika sammanhang. Cunningham (2001) tar upp
frågan om samordning av metadatascheman för dokumenthantering respektive
publicering på internet. I projektet ”Clever Recordkeeping Metadata Project” (Evans,
Reed och McKemmish, 2008; Evans, McKemmish och Bhoday, 2005) undersöks hur
metadata kan återanvändas mellan olika system mer effektivt. Behovet av att skapa
ramverk för en ökad interoperabilitet påtalas och standarder tas upp som en viktig del
i ett sådant arbete (Evans, Reed och McKemmish, 2008). Med en ökad
interoperabilitet kan man också få mer integrerade arkiv- och
dokumenthanteringsprocesser och underlätta migrering (Evans, McKemmish och
Bhoday, 2005).

3.2 Interoperabilitet och biblioteksverksamhet
Inom biblioteksverksamheten är frågan om interoperabilitet mer diskuterad, vilket
kan bero på att man en tid arbetat med att utveckla digitala system för att samordna
och tillgängliggöra informationsresurser från olika källor (Seadle, 2010; Hider,
2004). Interoperabilitet möjliggör därmed återsökning över flera bibliotek samtidigt
(Innocenti, Vullo & Ross, 2010). Interoperabilitet har exempelvis förklarats som de
processer som säkerställer att system kan återanvända och utbyta data (Bountouri,
Papatheodorou, Soulikias och Stratis, 2009) eller som möjligheten hos system och
organisationer att arbeta tillsammans (Innocenti, Vullo och Ross, 2010). Konkreta
initiativ för att hantera utmaningar relaterat till interoperabilitet har till exempel varit
Open Archives Initiative (OAI), som syftar till att öka tillgängligheten till
publikationer hos digitala bibliotek (Suleman och Fox, 2002) och the Planets
Interoperability Framework och CASPAR som syftar till att öka den gemensamma
tillgängligheten till information inom EU (King, Schmidt, Jackson, Wilson & Steeg,
2009). Inom the Planet berör frågan om interoperabilitet aktiviteter och processer för
att hantera långtidsbevarande (Farquhar och Hockx-Yu, 2008). Även här anses
standarder viktiga för att uppnå interoperabilitet (Hider, 2004; Bountouri,
Papatheodorou, Soulikias och Stratis, 2009; Lim & Liew, 2011).
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3.3 Interoperabilitet och e-förvaltning
Inom e-förvaltning bidrar interoeprabilitet till att utveckla en sömlös överföring av
information mellan olika system och organisationer och slutligen i tjänster gentemot
medborgare och företag (Guijarro, 2004; Cava & Guijarro, 2003). Det finns olika
nivåer för interoperabiliet och för att nå hela vägen med e-förvaltningen förordas en
enterprisearkitektur och interoperabilitetsramverk (Cava & Guijarro, 2003; Guijarro,
2004; Guijarro, 2005; Guijarro, 2007). Van Overeem, Witters och Peristeras (2007)
menar att grunden för arbetet med interoperabilitet inom EU är att möjliggöra för fri
rörlighet. Om medborgare ska kunna röra sig fritt inom EU och ta del av offentliga
tjänster så måste myndigheter i olika länder kunna utbyta information. Varpå frågan
om interoperabilitet, organisatoriskt, semantiskt och tekniskt blir aktuell (Van
Overeem, Witters och Peristeras, 2007).

3.4 Interoperabilitets betydelse för vissa sektorer
Inom vissa verksamheter finns ett behov av att kunna samordna informationsresurser
från olika källor på ett effektivt sätt. Tre sådana exempel är för miljöfrågor, vård och
polisväsende.
3.4.1

Miljöfrågor

För miljörelaterad information finns många informationskällor, men de är mycket
heterogena, varför informationen är svår att relatera till varandra och tillgängliggöra
för användarna. Det finns därför ett behov av att samordna och harmonisera
informationen på både nationell och internationell nivå (Radermacher, Riekert, Page
& Hilty, 1994). Det kan t.ex. vara för att förse beslutsfattare med underlag (Mackay,
1999) och för att hantera naturresurser och förebygga miljö- och naturkatastrofer
(Ecobase project, 2001). Därför blir frågan om interoperabilitet aktuell och
metadatamodeller lyfts som en del av lösningen på problemet (Ecobase project,
2001). Hřebíček och Pillmann (2009) tar upp frågan om tillgången till
miljöinformation och e-environment som en del av e-demokrati. EU-initiativen SEIS
(Shared Environmental Information System) och SISE (Single Information Space in
Europé for the Environment) tas upp som exempel. Inom SEIS ska bland annat en
infrastruktur för interoperabilitet utarbetas för att möjliggöra återsökning av
information över flera olika informationsresurser och därigenom skapa en effektivare
miljöstyrning i Europa (Hřebíček och Pillmann, 2009).
3.4.2

Vårdsektorn

Interoperabilitet är en central fråga inom vårdsektorn, där man ser nyttan av att
kunna dela information på ett bättre sätt (Catley & Fritze, 2002; Brailer, 2005).
Frågan om interoperabilitet måste angripas på flera nivåer, däribland i verksamhet,
teknik och regler (Lesh et al, 2007) och standardisering lyfts åter som en del av
lösningen (Catley & Frize, 2002). Interoperabilitet är aktuellt både vid hantering av
medicinsk utrustning, vid diagnosställande, eller vid behandlingar då det kan
innebära ett komplext utbyte av data. Det är också aktuellt vid katastrof- och
riskhantering som kräver samarbete mellan flera olika organisationer, och för att
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skapa en mer patientcentrerad vård då det kräver bättre koordinering och integrerade
informationsflöden (Togt, Beinat, Zlatanova, & Scholten, 2005).
3.4.3

Polisverksamhet

Inom polisverksamheten anses utbyte av information och interoperabilitet
betydelsefullt, exempelvis mellan federal, statlig och lokal polis (Dethlefs, 2003). De
Hert & Gutwirth (2006) menar dock att frågan om interoperabilitet hos
polisdatabaser inom EU är en politiskt känslig fråga och att teknikutveckling har
bakomliggande värderingar. Interoperabilitet ger ökade möjligheter att mer effektivt
dela exempelvis personuppgifter och kan vara till stor nytta, men kan också bli ett
verktyg i ett övervakningssamhälle. Frågor om makt, tillit och information om
medborgarna är viktiga frågor att beakta (De Hert & Gutwirth, 2006).
3.4.4

Global tillgänglighet

Landsbergen & Wolken (2001) menar att det behövs en infrastruktur för
informationsutbyte för att kunna möta samhällsutmaningar. Stora, distribuerade och
dynamiska informationskällor med semantisk, strukturell och teknisk heterogenitet
gör det allt svårare att få tillgång till relevant och korrekt information, vilket gör
frågan om interoperabilitet central (Ouksel & Sheth, 1999). För utvecklingen av
global tillgänglighet lyfts nätverksteknologi fram som en möjlighet och då är
interoperabilitet centralt (Landsbergen & Wolken, 2001; Lockemann et al., 1997;
Ahlborn, Nejdl och Siberski, 2002). Interoperabilitet är dock inte bara en teknisk
fråga, utan behöver angripas inom fler områden, såsom politik, organisation och
ekonomi. Interoperabilitet kan också ses som en nyckelfaktor i förståelsen av hur
informationsteknologi påverkar offentlig sektor som kan leda till ett helt nytt
arbetssätt (Landsbergen & Wolken, 2001). Att följa standarder ökar
interoperabiliteten. För statistik som det finns stor global efterfrågan på finns
exempelvis en ISO-standard (ISO/TS 17369:2005) och en federerad lösning av
OAIS-baserade arkiv kan vara en möjlighet för global tillgänglighet till flera arkivs
material (Vardigan & Whiteman, 2007).

3.5 Arkitektur
Enligt Chen & Doumeingts (2003) har approachen för arkitektur förändrats från att
handla om integration till interoperabilitet, vilket de menar speglar inte bara en
teknikförändring utan även organisatoriska, ekonomiska och sociala trender och krav
från samhället. Pessoa et al. (2008) menar att SOA (Service Oriented Architecture)
underlättar konstruktionen av flexibla och löst sammanknutna
verksamhetsapplikationer och ses därför möjliggöra en bredare organisatorisk
interoperabilitet. Evans, McKemmish och Bhoday (2005) menar också att SOA
arkitektur är en inriktning mot interoperabilitet. SOA ger ett ramverk för
organisationsövergripande tjänster (Chen, Doumeingts & Vernadat, 2008) som
möjliggör en användning av distribuerade komponenter (Chen & Doumeingts, 2003).
Det kräver att de olika delarna kan samverka och kommunicera med varandra (Chen,
Doumeingts & Vernadat, 2008) vilket gör frågan om interoperabilitet viktig. Enligt
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Chen, Doumeingts & Vernadat (2008) innebär interoperabilitet möjligheten för två
system att förstå varandra och använda varandras funktionalitet. Det kan vara på ITsystemnivå, men även på organisationsnivå, där det innebär att organisationerna kan
interagera med varandra. Enligt Chen, Doumeingts & Vernadat (2008) berör central
forskning kring arkitektur utarbetandet av olika typer av ramverk för
interoperabilitet.
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4 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket syftar till att ge läsaren teoretiska kunskaper om de centrala
koncepten kollektivt minne och interoperabilitet. Det är också en del i processen att
formulera utgångspunkter för genomförandet av analysen.

4.1 Kollektivt minne
Som arkivteoretiskt perspektiv i uppsatsen kommer kollektivt minne att användas.
4.1.1

Arkiv och minne

Arkiv förknippas ofta med minne. Arkivinformation kan ses som spår av något som
hänt, vilket blir som ett minne av detta (McKemmish, 2005). Byggandet av
arkivinstitutioner kan uppfattas som en strävan att bevara minnen för framtiden för
ett kollektiv (McKemmish, Reed & Piggott, 2005). Arkiv betraktas också
internationellt, jämsides bibliotek och museer, som en minnesinstitution (Piggott, s.
308). Arkivarier har använt begreppet minne på både mikro- och makro nivå. Dels
utgör arkiv en form av externt minne för något och dels har de en social funktion och
fungerar som minne för olika sociala grupper. Tillsammans med andra faktorer
representerar, möjliggör och formar arkiven minnen (Piggott, 2005). Den kunskap
och de kollektiva minnen som formas lägger sedan grunden för de visioner och idéer
som skapas om hur man vill forma framtiden (Millar, 2006). Liksom arkiv inom en
organisation kan förknippas med organisatoriskt lärande och organisationsförändring
(Brothman, 2001) så bör det kollektiva minnet kunna förknippas med kollektivt
lärande och samhällsförändring.
4.1.2

Olika typer av minne

Enligt Jimerson (2009) finns fyra typer av minnen; personligt minne, kollektivt
(socialt) minne, historiskt minne och arkivminne. Händelser kan bli ihågkomna på ett
personligt plan av individer (personligt minne). Det kan finnas en gemensam
uppfattning om något som hänt hos en grupp (kollektivt minne). Historiker söker
efter bevis för att objektivt kunna klarlägga historiska skeenden. Arkiv slutligen
fungerar som autentiska bevis (arkivminne). Dessa fyra interagerar med varandra
men skiljer sig också åt (Jimerson, 2009).
Kollektivt minne innebär att en grupp människor delar vissa gemensamma
uppfattningar om det förflutna. Det är inte en exakt beskrivning av vad som hänt utan
är en tolkning och förståelse av tillvaron som också påverkas av den sociala
kontexten. Det kollektiva minnet bidrar till att forma sociala gruppers identitet, från
små grupperingar till nationer och samhällen (Jimerson, 2009), vilket påverkar hur vi
formar våra liv både på personlig och kollektiv nivå. Det kollektiva minnet omfattar
också värderingar och uppfattningar om vad som anses värt att minnas respektive
kunna glömmas. Det kollektiva minnet och de värderingar det omfattar, formas och
omformas genom olika processer och påverkas av olika faktorer och aktörer (Piggott,
2005).
Till skillnad från det kollektiva minnet som baseras på subjektiva upplevelser och
uppfattningar av något, söker det historiska minnesskapandet efter bevis som kan
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klarlägga en objektiv historia (Jimerson, 2009). Arkivminne kan ses som autentiska
bevis för olika händelser och verksamheter som dokumenteras i handlingar och
arkiv. Det kan styrka eller ifrågasätta, komplettera och bekräfta personliga, kollektiva
och historiska minnen. Arkiven kan inte likställas med det mänskliga minnet, men
däremot ger de tillgång till kvalitativ information över lång tid för många människor
att bygga sina minnen på. Arkiven rymmer information som kan användas för att
upprätthålla, skapa eller modifiera minnen på personlig och kollektiv nivå och kan
bli en del av det som människor tar till sig och inkluderar i sin världsbild när de
används (Piggott, 2005).
4.1.3

Användning och tillgängliggörande som centrala aspekter

Arkivens roll kan därmed anses vara att stimulera minnen och minnesskapande. De
hjälper oss att minnas (Millar, 2006) och gör det möjligt att kommunicera
individuella minnen inom ett samhälle. Det kan ses som en dynamisk process, där
minnen måste användas för att vara ”aktiva” och som är under konstant förändring i
takt med att ny information tas in (Brothman, 2001). Genom att återanvändning av
arkiven är en förutsättning för det kollektiva minnet blir också återsökningsaspekter
och möjlighet att dela information centrala och där kan tekniken vara till hjälp. Arkiv
ger också en möjlighet att kommunicera över tid och rum (Foote, 1990) varpå de kan
ses som en resurs för att kommunicera erfarenheter utanför den individuella sfären
till kollektiv nivå.

4.1.4

Från individuellt till kollektivt minne – ett Records Continuum Model
perspektiv

Records Continuum Model illustrerar hur arkiv kan gå från att vara individuella eller
organisatoriska minnen och bevis till att bli kollektiva sådana. Utifrån modellen kan
arkiv fungera som kollektivt minne när de lyfts utanför enskilda organisationers
kontext och placeras i ett större arkivramverk (McKemmish, Reed & Piggott, 2005).
Bevis uppfattas som en pålitlig spegling av den aktivitet som dokumenteras, varför
informationen även kan betraktas som ”minnesbevis”. Beroende på i vilken
dimension man befinner sig, så kan det utgöra ett bevis för en händelse, för en
organisation eller ett kollektiv.
Modellen utgörs dels av fyra dimensioner som speglar arkivprocessen från det att
informationen skapas tills den tillgängliggörs, och dels av fyra axlar som speglar
aktör, aktivitet, bevisvärde och relationer mellan handlingar och arkiv (Upward,
2005).
Modellens dimensioner är:
Create: Arkivinformation skapas som resultat av och fungerar som ett spår av en
aktivitet.
Capture: Arkivinformationen kopplas till de aktiviteter de relaterar till och får
därmed sitt bevisvärde.
Organise: Arkivinformationen sätts in i en kontext hos organisationens arkiv och
hanteras inom det ramverk som gör att de kan fungera som individuellt, grupp eller
organisations minne.
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Pluralise: Arkivinformationen sätts in i ett organisationsövergripande ramverk som
möjliggör att de tillgängliggörs utanför enskilda organisationer och kan fungera som
kollektivt minne (McKemmish, 2001).
Modellens axlar är:
Transactionality: Arkivinformationen är resultatet av aktiviteter och transaktioner.
Identity: Arkivinformationen som skapas relaterar till dem som skapat och förvarat
dem.
Evidentiality: Arkivinformationen fungerar som bevis på olika nivåer i olika
kontexter.
Recordkeeping containers: Arkivinformationens relationer till andra handlingar och
arkiv (Upward, s. 202, recordkeeping in society).

Figur 1: Records Continuum Model (Upward, 2005, s. 202)

I denna uppsats kommer modellens dimensioner att användas för att illustrera det
kollektiva minnet jämfört med det individuella/organisatoriska. Axlarna för
bevisvärde och transaktioner/aktiviteter kommer att utgöra en utgångspunkt i
antagandet om arkivens värde för det kollektiva minnet. Identitetsaxeln visar att
arkiv som fungerar som kollektivt minne hanteras av en nivå utanför enskilda
organisationer.
En records continuum approach innebär en helhetssyn på arkivprocessen och en
proaktiv och aktiv hantering, från det att informationen skapas till dess att den
tillgängliggörs utanför den egna organisationen (McKemmish, Reed & Piggott,
2005).
”The records continuum approach to recordkeeping and archiving illuminates the weaving of the
patterns of recordkeeping from initial frameworks to ensure that records are created, through
processes that ensure selected records are made accessible to others through broadening of the
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reach of the record within and beyond organizations, and its capacity to be understood and be
meaningful in contexts other than the initial creating environment.” (McKemmish, Reed &
Piggott, 2005, s. 185)

4.1.5

Unika arkiv

Arkiv har en unik roll i minnesskapandet. I arkivprocesser skapas handlingar som ett
spår av något och de fångas in och relateras till annan dokumentation. Därefter
organiseras de in i ett organisatoriskt eller individuellt arkiv som gör att de fungerar
som organisatoriskt eller individuellt minne. Slutligen kan de placeras i ett
övergripande ramverk som möjliggör för dem att fungera som kollektivt minne
(McKemmish, 2001). I denna process finns ett samband mellan en händelse, dess
dokumentation, sammanhang och ansvar, vilket gör att informationen fungerar som
bevis. Det är därmed information som uppfattas som pålitlig när minnen ska
bekräftas eller ifrågasätts. Arkiven kan ses som en motpol till falska minnen (Millar,
2006), men ger dock inte en total ”sanning”. De är inte neutrala bärare av fakta, utan
speglar maktrelationer – i händelser, personer och idéer både genom dokumenten i
sig och i dess hanteringsprocesser (Jimerson, 2009). Arkiven är också resultatet av
subjektiva bedömningar av vad som är värt att bevara och speglar därför endast vissa
perspektiv på tillvaron. Bevarande av arkiv är en maktfaktor genom att det
kontrollerar det förflutna (Schwartz & Cook, 2002). Likaså är tillgången till arkiv en
maktfaktor genom att den information som används påverkar det kollektiva minnet,
människors kunskap och värderingar och idéer om framtiden.

4.1.6

Sammanfattningsvis om kollektivt minne

Utöver det som tagits upp finns flera andra aspekter och perspektiv på kollektivt
minne och arkiv, t.ex. arkivens roll i att skapa en social identitet, maktperspektiv och
mångfald. Det är intressanta frågor, men uppsatsens inriktning är att betrakta arkiv
och kollektivt minne utifrån perspektivet att det möjliggör en kunskaps- och
erfarenhetsförmedling på samhällsnivå och att det förutsätter en aktiv användning av
arkiven. Arkivens värde ligger här i att bidra med pålitlig information som kan
utgöra bevis som kritiskt kan diskuteras i samhällsdebatt och användas som underlag
vid beslutsfattande och formandet av visioner om framtiden. Eftersom det är när
arkiven används som de kan komma att utgöra en del av det kollektiva minnet blir
frågan om tillgänglighet och användning avgörande. Med hjälp av teknik skulle
organisatoriska gränser mellan olika myndigheter kunna överbryggas, vilket skulle
kunna hjälpa till att dela informationen från den individuella nivån till en kollektiv.
Det är här frågan om interoperabilitet kommer in i bilden, för att underlätta
möjligheten att sprida information över organisatoriska, tekniska och andra gränser.
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4.2 Interoperabilitet
Interoperabilitet diskuteras i olika sammanhang och verksamheter. I ett eförvaltningssammanhang har det definierats i den strategi och ramverk för
interoperabilitet som arbetats fram inom EU, vilket sedan har påverkat den svenska
uppfattningen. Frågan om interoperabilitet tas upp i regeringens strategi för eförvaltning (Regeringskansliet, 2012) och arbete med frågan bedrivs inom ramen för
E-delegationen. Eftersom det är de offentliga arkiven som omfattas i uppsatsen, bedömdes
den definition av interoperabilitet som används av E-delegationen och regeringen vara
lämplig eftersom den relaterar till e-förvaltning.

På europeisk nivå har strategi; European Interoperability Strategy for European
public services (European Commission, 2010a), ramverk; European Interoperability
Framework (EIF) for European public services (European Commission, 2010b) och
arkitektur; European Interoperability Architecture (EIA) (European Commission,
2011) utarbetats, vilka alla påverkas av den digitala agendan för Europa. I respektive
medlemsland utarbetas sedan motsvarande dokument. I Sverige har bland annat
Nationell strategi för interoperabilitet, NSI, (Digital samverkan) och Vägledning för
digital samverkan (motsvarande nationellt ramverk för interoperabilitet) utarbetats
och det bedrivs ett arbete med en interoperabilitetsarkitektur. Utöver detta finns
initiativ inom vissa sektorer (t.ex. vården) och inom organisationer inom respektive
sektor (E-delegationen, 2013b). Ett interoperabilitetsramverk omfattar bland annat
begrepp, principer, policys, vägledningar, rekommendationer, standarder,
specifikationer och praxis (European Commission, 2010b).
Det arbete som bedrivs inom EU, Sverige och flera andra länder syftar till att
offentlig förvaltning nationellt och inom EU, kan samverka på ett effektivare sätt för
att kunna ge medborgare, företagare och andra organisationer bättre service (Edelegationen, 2013a; European Commission, 2010a). Vilket ofta inkluderar
överföring och delande av information. Det långsiktiga målet med interoperabilitet
kan därför ses som möjligheten att säkert och effektivt utbyta information mellan
organisationer inom och utom offentlig sektor (E-delegationen, 2013b).
Interoperabilitet är en förutsättning för målen som uttrycks i regeringens strategi, att
det ska bli en enklare, öppnare och mer innovativ statsförvaltning (Regeringskansliet,
2012). Det är även en förutsättning för EU:s övergripande mål om europeisk
integration och fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital och är en politiskt
prioriterad fråga. Förväntade effekter av en ökad interoperabilitet är också högre
kvalitet, besparingar av resurser och ökad effektivitet i förvaltningen (European
Commission, 2010b).
4.2.1

Definition av interoperabilitet

Interoperabilitet har ofta betraktats som en teknisk fråga vid utbyte av information
mellan olika IT-system, men i ett e-förvaltningssammanhang omfattar det flera
nivåer för att samverkan ska fungera på ett effektivt sätt. I Nationell strategi för
interoperabilitet definieras interoperabilitet som
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”Förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera
tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.” (Edelegationen, 2013b, s. 9)

I Vägledning för digital samverkan beskrivs interoperabilitet som
”Interoperabilitet handlar om att möjliggöra samverkan med andra parter. Med digital samverkan
menar vi vår förmåga att knyta samman både verksamhet och teknik till digitalt samverkande
tjänster för våra användare (medborgare och näringsliv).” (E-delegationen, 2013a, s. 6)

I European Interoperability Framework (EIF) for European public services definieras
interoperabilitet som
“Interoperability, within the context of European public service delivery, is the ability of disparate
and diverse organisations to interact towards mutually beneficial and agreed common goals,
involving the sharing of information and knowledge between the organisations, through the
business processes they support, by means of the exchange of data between their respective ICT
systems.” (European Commission 2010b, s. 2)

Vidare uttrycks att
“Interoperability is multilateral by nature and is best understood as a shared value of a
community.” (European Commission, 2010b, s. 2)

Inom ramen för e-förvaltning behöver interoperabilitet beaktas på fyra nivåer:
-

-

-

-

Juridiskt; vilket omfattar rättsliga frågor kring utbytet av information, dels
förutsättningar för själva utbytet och dels upprätthållande av den juridiska
giltigheten hos informationen. Lagstiftningen måste beaktas både hos
avsändande och mottagande parter (European Commission, 2010b). Ett
nationellt mål är att IT-arkitekturen integreras med en juridisk modell som
leder till en infrastruktur som följer rättsliga principer (E-delegationen,
2013b).
Organisatoriskt; berörda organisationer måste kunna samarbeta, vilket kan
innebära att deras processer samordnas. Det handlar också om att göra
information och tjänster tillgängliga och användarcentrerade (European
Commission, 2010b). Ett nationellt mål är att det finns ett tydligt
informations- och begreppsansvar liksom ansvarsroller inom respektive
organisation (E-delegationen, 2013b).
Semantiskt; det måste finnas en gemensam förståelse av informationen och
innebörden av begrepp, för att information från olika källor ska kunna
bearbetas på ett meningsfullt sätt. Med tanke på att de kulturella, språkliga,
rättsliga och administrativa miljöerna skiljer sig åt i de olika länderna inom
EU kan detta innebära stora utmaningar (European Commission, 2010b).
Nationella mål är t.ex. att det finns en gemensam begreppsförståelse och
informationen ska vara tillgänglig och uppfylla krav på säkerhet, riktighet,
spårbarhet och integritet (E-delegationen, 2013b).
Tekniskt; innebär en förmåga att tekniskt kunna utbyta information och
tjänster och omfattar bland annat tekniska specifikationer och standarder.
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Teknisk interoperabilitet är inte som juridisk, organisatorisk och semantisk
interoperabilitet specifik för offentlig förvaltning. Därför kan även standarder
och specifikationer från privat sektor användas (European Commission,
2010b). Ett nationellt mål är t.ex. att skapa ett tekniskt ramverk med tekniska
specifikationer för informationsutbyte, en gemensam testmiljö och produkter
och tjänster via ramavtal (E-delegationen, 2013b).
Kring detta finns även en politisk kontext att ta hänsyn till, som måste stödja
samverkan. Det behövs för att skapa en gemensam vision, mål och prioriteringar och
säkerställa resurser (European Commission, 2010b). För att nå målen för
interoperabilitet krävs en förståelse, kompetens och vilja att samarbeta och det
behövs en förvaltningsgemensam styrning där alla myndigheter tillämpar strategin
och vägledningen för digital samverkan (E-delegationen, 2013b).
Sammanfattningsvis kan interoperabilitet definieras som samverkansförmåga, vilket
dels innebär konkreta förutsättningar inom olika områden att samverka, men det är
också en gemensam värdering och gemensamma mål.

4.2.2

Arbete med interoperabilitet

Tidigare har man i huvudsak fokuserat på teknisk interoperabilitet, men på senare år
har semantiken fått en central betydelse och det har gjorts olika initiativ på området
både nationellt och inom EU (European Commission, 2010b). En tendens är också
att fokusera på standardiseringar av överföringsformat och semantik för att inte låsa
sig vid någon specifik teknisk lösning (SOU 2013:22). Tanken är att ha enhetliga
lösningar för offentlig förvaltning med enhetliga arbetssätt och
informationsstrukturer och det tas t.ex. fram gemensamma specifikationer, begrepp
och processer (European Commission, 2010b). Konkret arbete som ökar
interoperabiliteten är t.ex. framtagandet av eID och eSignatur (European
Commission, 2010a) och ett antal projekt inom ramen för E-delegationen, t.ex.
eARD.
Vid informationsutbyte måste tre roller samverka med varandra; konsumenten som
använder informationen, producenten som tillhandahåller och ansvarar för
informationen (däribland dess kvalitet) samt begreppsägaren som ansvarar för att
definiera begreppen (E-delegationen, 2013a).
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5 Nyckelordsanalys
Detta avsnitt presenterar den första delen av uppsatsens undersökning i form av en
textanalys. Som beskrevs i metodavsnittet utgörs den ena delen av textanalysen av
identifiering och analys av centrala begrepp, så kallade nyckelord. Det kommer att
ske på två nivåer, först på textnivå för dokument tillhörande projekt eARD och
därefter i den diskursiva praktiken för att ge en kontextuell förståelse. Analys av
nyckelord är ett led i att ge förståelse för den diskurs som underbygger arbetet med eförvaltning. Inbyggt i metoden som används för textanalys är en pågående
diskussion, varför resultat också presenteras löpande i alla delar av undersökningen
(kapitel 5-8).

5.1 Nyckelord textstudien (dimension 1)
Som beskrevs i metodavsnittet används analys av centrala begrepp i form av
nyckelord för att ge en förståelse för underliggande diskurs och dess relation till
interoperabilitet och kollektivt minne. I denna första analysdel som utgörs av
textnivån omfattas dokument tillhörande projekt eARD; projektdirektiv (Riksarkivet,
2011a) och förstudie (Riksarkivet 2011b).
De nyckelord som har identifierats kan delas in i två kategorier; mål och syfte
respektive medel för att nå dit. Ord som representerar mål och syfte kan också ses
som lösning på en uppfattad problembild. De ord som identifierats som centrala för
arbetets mål och syfte är tillgänglighet och effektivitet. De ord som identifierats som
centrala för arbetets medel att uppnå syftena är samverkan, gemensam och
förvaltningsgemensam specifikation (FGS).

Tillgänglighet & effektivitet
Samverkan

Gemensam

FGS:er

Tabell 1: Illustration över de nyckelord som identifierats i texterna.

5.1.1

Tillgänglighet och effektivitet

I mål för projektet och arbetet med framtagandet av FGS:er är effektivitet och
tillgänglighet centralt. Först i förstudiens mål;
”Förstudien har haft som uppdrag att utreda om gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och ediarium kan säkerställa förvaltningens långsiktiga informationsförsörjning så att myndigheternas
resurser istället kan ägnas åt kärnverksamheten och servicen gentemot medborgarna. Det främsta
målet har varit att bidra till ökad effektivisering.
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Förstudien skulle även ta ställning till om en ökad tillgänglighet till informationen i
myndigheternas e-arkiv och e-diarium på längre sikt skulle kunna kopplas samman med Mina
sidor för privatpersoner för att möjliggöra tillgång till ärenden oberoende av om de finns hos
myndigheterna eller har överlämnats till en arkivmyndighet.” (Riksarkivet, 2011b, s. 1)

Förstudiens uppdrag var således att utreda förutsättningarna för gemensamma
verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium, för att öka effektivitet och tillgänglighet
till informationen. Förstudien skulle också föreslå hur processen för överlämnande av
arkiv från en myndighet till en annan kan underlättas (Riksarkivet, 2011b), vilket
också tyder på att man vill öka effektiviteten i processerna.
Därefter anges i effektmål i projektdirektivet, som sätter ramarna för eARD:s arbete
och mål att man effektivt ska kunna nå information, vilket rymmer både effektivitet
och tillgänglighet;
”Medborgare, företag och organisationer ska på ett säkert och effektivt sätt kunna nå relevant
information inom den offentliga sektorn oavsett om den finns i ett verksamhetssystem, har
överförts till en mellanarkivlösning eller till en arkivinstitution för tillgänglighet i evighet.”
(Riksarkivet, 2011a, s. 5)

Exempelvis finns önskemål om att skapa förutsättningar för utvecklingen av etjänster som riktar sig till medborgarna för åtkomst till offentlig information, bland
annat nämns möjligheten att koppla e-arkiv och e-diarium till ”Mina sidor” för att få
åtkomst till både aktuella och tidigare ärenden (Riksarkivet, 2011b).
Visionen som slås fast i förstudien är att
”Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man söker och
återanvänder information.” (Riksarkivet, 2011b, s. 1)

Att det ska vara lätt att göra rätt kan tyda på att det blir en effektiv process och att det
ska bli lätt att hitta rätt relaterar till tillgänglighet till informationen.
Som nyttor med gemensamma verksamhetsstöd baserade på
förvaltningsgemensamma specifikationer, förväntas de främsta vara en effektivare
intern och extern informationsförvaltning. Internt förväntas det bidra till en mer
sammanhängande informationsförvaltning och att information som inte längre
efterfrågas frekvent av den egna verksamheten kan lyftas ur verksamhetssystemen.
Externt kan respektive myndighets information göras mer tillgänglig för andra
myndigheter och andra intressenter. Det antas också förenkla utbytet av information,
dels genom utvecklingen av tjänster som kan underlätta överföringen av information
mellan myndigheter och dels genom att förenkla processen för överföring
(Riksarkivet, 2011b). Detta tolkar jag vara förknippat med en ökad effektivitet och
tillgänglighet.
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5.1.2

Samverkan

Behovet av samordning och samverkan lyfts ett flertal gånger som centralt för att
uppnå uppsatta mål med e-förvaltningen och att det kan ge stora nyttor (Riksarkivet
2001a; Riksarkivet, 2011 b). I slutet på förstudiens vision står bland annat att
”För att uppnå målen för e-förvaltningsarbetet behöver myndigheternas utvecklingsarbete utgå
från den gemensamma nyttan istället för att enbart fokusera på den egna effektiviteten. Om
myndigheterna samverkar och skapar gemensamma lösningar kan större resurser frigöras för
kärnverksamheten. Sådan samverkan kan även leda till höjd kompetens hos myndigheterna och en
ökad kvalitet till lägre kostnader.” (Riksarkivet, 2011b, s. 1)

En del av problemet som lyfts är att det saknas samordning för hanteringen av
elektronisk information, t.ex. i vilka krav som ska ställas på e-arkivsystem, vilket
leder till stora kostnader då varje myndighet utvecklar egna lösningar och försvårar
utbytet av information mellan myndigheter (Riksarkivet, 2011b).
Även för arbetet med projekt eARD förordas samverkan mellan olika delar av
offentlig förvaltning (stat, kommun och landsting) och FGS:erna är tänkt att
användas av hela offentlig sektor. Utarbetande och förvaltning av FGS:erna ska
också göras i samverkan med statliga myndigheter, kommuner och landsting
(Riksarkivet, 2011a; Riksarkivet 2011b).
5.1.3

Gemensam

Centralt i arbetet med eARD är att hitta gemensamma lösningar för att öka
effektiviteten och därmed kunna förbättra servicen till medborgarna.
”Förstudien har haft som uppdrag att utreda möjligheten att skapa gemensamma verksamhetsstöd
för e-arkiv och e-diarium som säkerställer ett bevarande av den digitala informationen för framtida
generationer så att myndigheterna istället kan ägna sina resurser åt kärnverksamheten och åt
servicen gentemot medborgarna.” (Riksarkivet, 2011b, s. 8)

I projektdirektivet står också att
”Regeringen ger Riksarkivet i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter.” (Riksarkivet, 2011a,
1.1, s. 3)

Man menar att stora effektivitetsvinster kan göras om man kan enas om
gemensamma specifikationer för utveckling av e-tjänster för e-arkiv och e-diarium.
Som nämns ovan i stycket om samverkan anges också att det kan göras stora vinster
med gemensamma lösningar. (Riksarkivet 2011a)
Som nämnts om problembild i stycket ovan om samverkan, har det efterfrågats
gemensamma krav att ställa på e-arkivsystem och även gemensamma
verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium (Riksarkivet 2011b). Förstudien lyfter
också behovet av en bättre samordning inom området för registrering och
ärendehantering, och Riksarkivet föreslås få föreskriftsrätt på området. Avsaknaden
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av gemensamma rutiner och specifikationer anses försvåra återsökning och förståelse
av informationen och medföra höga kostnader (Riksarkivet, 2011b).
Samverkan och gemensamma lösningar är också en inriktning för den offentliga
förvaltningen
”Införande av gemensamma verksamhetsstöd inom staten överensstämmer med den inriktning som
valts för svensk statsförvaltning, mot en ökad samverkan mellan myndigheter och en helhetssyn på
verksamheten.” (Riksarkivet, 2011b, s. 15).

Inriktningen mot gemensamma verksamhetsstöd ger förutsättningar för att samverka
och därigenom öka effektiviteten.
”Med gemensamma verksamhetsstöd behöver myndigheterna inte längre avsätta resurser för att
bygga upp egna lösningar, resurser som istället kan användas för kärnverksamheten. Genom
införande av gemensamma verksamhetsstöd åstadkoms stordriftsfördelar. Det gäller såväl
utnyttjande av resurser som en stärkt upphandlingsposition gentemot externa leverantörer.”
(Riksarkivet, 2011b, s. 13)

Gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv bedöms kunna underlätta för många
myndigheter, både inom stat, kommun och landsting, och öka säkerheten i
hanteringen av allmänna handlingar (Riksarkivet, 2011b).

5.1.4

Förvaltningsgemensam specifikation (FGS)

Förstudien föreslår att ett första steg mot gemensamma verksamhetsstöd är
framtagandet av förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium
(Riksarkivet, 2011b), vilket också är målet för projekt eARD. Förvaltningsgemensam
specifikation kan förklaras som:
”En förvaltningsgemensam specifikation är en strukturerad beskrivning av funktionella och
tekniska krav som speglar ett behov som delas av hela eller delar av förvaltningen.
Specifikationerna syftar till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet såväl inom
förvaltningen som vid kontakter med medborgare och företag. De behövs som underlag för
införande av tjänstebaserade lösningar och gemensamma verksamhetsstöd, och utgör en
förutsättning för uppbyggnad av ett myndighetsövergripande system för informationsutbyte och
långsiktig informationsförsörjning.” (Riksarkivet, 2011b, s. 4)

Syftet är att säkerställa interoperabilitet, som i sin tur ska möjliggöra för
gemensamma lösningar och myndighetsövergripande tillgänglighet till informationen
och utgår från ett helhetsperspektiv på offentlig förvaltning.
”De förvaltningsgemensamma specifikationerna kan antingen bestå av egna specifikationer eller
referera till andra självständiga och frivilliga standarder, Standarder är inte heller alltid tillräckligt
detaljerade för att fungera som utvecklingsspecifikation eller för att säkerställa fullständig
interoperabilitet mellan oberoende implementeringar. (---) Begreppet specifikation används i
formella standardiseringssammanhang som beteckning på ett dokument som innehåller
standardliknande information utan att vara en beslutad standard.
Den informella karaktären anges av beteckningen specifikation. De förvaltningsgemensamma
specifikationerna är i grunden frivilliga (i likhet med standarder), men de kan ges styrande eller
bindande status genom hänvisning från andra dokument, t.ex. upphandlingsunderlag, vägledningar
eller föreskrifter.” (Riksarkivet, 2011a, 1.1, s. 4)
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FGS:erna kan därmed ses som en form av standardisering och syftet är att förenkla
och öka tillgängligheten.
”Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer är att förenkla utveckling, upphandling och
införande av enhetliga lösningar, att minska kostnaderna samt att skapa förutsättningar för att
underlätta sökning och återanvändning av information i handlingar och ärenden.” (Riksarkivet,
2011b, s. 14)

Att förenkla, minska kostnader och underlätta återsökning och återanvändning av
information, kan anses vara detsamma som att öka effektivitet och tillgänglighet.
Enhetliga lösningar stärker interoperabiliteten och en ökad interoperabilitet
underlättar återsökning och återanvändning av information. I arbetet med FGS:erna
finns ett stort fokus på tillgänglighet.
”Specifikationerna bör omfatta krav på gränssnitt för informationsutbyte, t.ex. avseende metadata
och utbytesformat, så att informationen kan göras tillgänglig genom e-tjänster som Mina Sidor och
Diarium/arkiv på internet. Informationen bör även kunna överföras mellan olika
verksamhetssystem, e-arkiv och e-diarium. För e-arkiv och e-diarium har specifikationerna en
särskilt stor betydelse då de ska kunna nyttjas under mycket lång tid, dvs. även när de ursprungliga
systemen för länge sedan ersatts, utan att förlora i nödvändig funktionalitet. Detta gäller i
synnerhet när informationen överförts till en arkivmyndighet.” (Riksarkivet, 2011b, s. 14)

FGS:erna är därmed centrala för att möjliggöra tillgängliggörande av information på
olika sätt, och även för användning av informationen över längre tidsperioder.
FGS:erna är ett stöd vid överföring av information och kan exempelvis användas
mellan system hos olika organisationer/avdelningar, mellan olika system i
hanteringsprocessen (t.ex. från diarium till arkiv) men även vid byte av system
(lagring över tid).
FGS:erna är tänkt att användas som underlag för gemensamma tjänstebaserade
lösningar, med syfte att underlätta utbytet av information mellan olika system och
olika parter, t.ex. statliga myndigheter, landsting och kommuner (Riksarkivet, 2011a;
Riksarkivet 2011b). Syftet med FGS:erna kan således sägas vara att skapa
förutsättningar för ett smidigt utbyte av information.

5.1.5

Sammanfattning nyckelordsanalys textnivå

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en ambition att samverka mer för att
kunna ta fram gemensamma lösningar och tjänster för e-arkiv och e-diarium för att
öka effektivitet och tillgänglighet till offentlig information. Grunden för att kunna
göra det är förvaltningsgemensamma specifikationer. Samverkan och gemensam är
centrala ord både för att beskriva lösningen på en problembild, men också för hur
arbetet som sådant bedrivs.
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5.2 Nyckelorden i en diskursiv praktik (dimension 2)
Detta är den andra delen av nyckelordsanalysen, för den diskursiva praktiken. Som
angetts i metodavsnittet innebär den diskursiva praktiken en analys av hur texter
tillkommer och används (Fairclough, 1992), vilket ger en kontextuell förståelse för
det som analyseras. Detta avsnitt syftar därmed till att ge en kontext till dokumenten
för projekt eARD och förståelse för hur de centrala begreppen behandlas i denna
kontext.
5.2.1

Tillgänglighet och effektivitet

Enligt den av riksdagen beslutade förvaltningspolitiska propositionen (Prop.
2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt) är det
övergripande målet för e-förvaltning
”en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och eﬀektiv, har väl utvecklad
kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett
eﬀektivt EU-arbete. Elektronisk förvaltning ska bidra till detta mål.” (Regeringskansliet, 2011, s.
22)

Effektivitet och tillgänglighet är således viktiga målsättningar för eförvaltningsarbetet som helhet. Regeringen vill öka öppenhet, transparens och insyn i
förvaltningens verksamhet, privatpersoner och företag ska kunna delta i
policyprocesser och det ska bli enklare att få tillgång till offentlig information (SOU
2010:62, s. 27). I E-delegationens första betänkande anges också effektivitet som ett
centralt mål för e-förvaltningen
”E-förvaltning är en form av verksamhetsutveckling genom vilken myndigheter kontinuerligt
förbättrar sin kärnverksamhet med hjälp av informationsteknologi (IT). Att kontinuerligt bli mer
produktiv och effektiv är en central och naturlig del av myndigheternas uppdrag. IT är ett viktigt
verktyg för att uppnå det målet. Produktivitet och effektivitet är också centrala ämnen i
delegationens strategi och leder även till positiva effekter för samhället.” (SOU 2009:86, s. 31)

I utgångspunkterna för den strategi för e-förvaltning som E-delegationen fick i
uppdrag att utarbeta i samband med att den bildades är tillgänglighet framträdande
”Enligt direktivet ska strategin baseras på bl.a. följande utgångspunkter. Förenklad kontakt mellan
förvaltning och medborgare som präglas av tillgänglighet och användbarhet. Förenklingar i
företagens vardag avseende former för uppgiftslämnande och möjlighet att ta del av data ur
offentliga register.” (SOU 2009:86, s. 25)

Övergripande mål för e-förvaltningen är att förenkla för medborgare och företag. Att
offentlig information är tillgänglig bidrar till det (SOU 2012:68). I den strategi som
regeringen presenterade 2012 (Regeringskansliet, 2012) formuleras de värden som
offentlig förvaltning ska bygga på för att uppnå detta mål
”förvaltningen ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det måste
framtidens offentliga förvaltning bygga på tre centrala värden:
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Enkelhet. De lösningar som utvecklas ska vara användarvänliga och enkla att använda.



Öppenhet. Vi ska ta hjälp av det digitala för att stärka demokratin och, öka transparensen och
bidra till mer tillväxt genom öppna data.



Innovationskraft. Myndigheter ska samverka mer med varandra och med kommuner, företag
och andra organisationer för att låta fler delta i utvecklingen av innovativa digitala tjänster.”
(Regeringskansliet, 2012, s. 4)

Arbetet med e-förvaltning har utvecklats efter hand, men E-delegationens
betänkanden (SOU 2009:86, SOU 2010:20, SOU 2010:62, SOU 2011:27, SOU
2012:18 och SOU 2012:68) hänvisar till samma övergripande mål för eförvaltningen. Under arbetets gång sedan E-delegationen tillsattes har två strategier
för e-förvaltning från regeringen och en från EU presenterats. Utöver det har ett antal
initiativ inom e-förvaltning gjorts som påverkat inriktningen på arbetet. Arbetet med
e-förvaltning pågick innan E-delegationen bildades och redan i handlingsplanen för
e-förvaltning från 2008 fastslås att målet är att det ska vara så enkelt som möjligt för
så många som möjligt, att förvaltningen ska ge god service med hög kvalitet, öka
effektiviteten för att spara skattemedel och utgå från medborgares och företagares
behov (Regeringskansliet, 2008). Detta visar att det är en politisk process där de
politiska målen återkommer.
Att det ska vara enkelt, både för förvaltning, medborgare och företagare, skulle
implicit kunna vara ett uttryck för effektivitet. Genom att det blir enklare kan man ha
en effektivare process, oavsett vem man är. Likaså kan tillgänglighet ses som ett led i
att skapa effektivare processer. Genom att informationen är lättåtkomlig kan man
förenkla processerna. Med en effektiv informationshantering blir informationen
också mer tillgänglig. De förstärker varandra. Det stärker också möjligheten till
samverkan då det skapar bättre förutsättningar för delaktighet.
Målen för e-förvaltning om ökad tillgänglighet, effektivitet och att möta
medborgarnas behov förekommer också inom EU:s arbete med e-förvaltning. Den
strategi som utarbetats, Digital Agenda for Europe, har dock ett starkare fokus på
ekonomisk tillväxt.
”The overall aim of the Digital Agenda is to deliver sustainable economic and social benefits from
a digital single market based on fast and ultra fast internet and interoperable applications.”
(European Commission, 2010c, s. 3)

I arbetet med att skapa en gemensam digital marknad ser man dock vissa hinder.
”It is time for a new single market to deliver the benefits of the digital era.
The internet is borderless, but online markets, both globally and in the EU, are still separated by
multiple barriers affecting not only access to pan-European telecom services but also to what
should be global internet services and content.” (European Commission, 2010c, s. 7)

Detta kan tolkas som bakgrunden till arbetet med interoperabilitet, med målet att
undanröja dessa hinder för ökad tillgänglighet och gemensam åtkomst. För att kunna
skapa en gemensam digital marknad som kan öka tillväxten och tillgängligheten till
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offentlig information. Med effektivitet som mål för e-förvaltningsarbetet är det också
logiskt att hitta sätt att automatisera informationshanteringen och interoperabilitet
kan nästan ses som en förutsättning för det.

5.2.2

Samverkan

Anledningen till att E-delegationen tillsattes var att man såg ett behov av bättre
samordning av e-förvaltningsarbetet (SOU 2009:86). Tidigare har man uttryckt att
samordningen syftar till en ökad samverkan
”Den ökade samordningen av e-förvaltningsarbetet inom Regeringskansliet syftar till en högre
grad av samverkan och integration mellan myndigheter inom e-förvaltningsområdet.”
(Regeringskansliet, 2008, s. 7)

Myndigheterna har också själva uttryckt ett behov av att kunna samverka lättare.
”Svensk e-förvaltning har en relativt lång historia och är i dag bland de främsta i världen.
Myndigheterna har dock fört fram krav på en tydligare styrning, finansiering och koordinering av
e-förvaltningsprojekten samt ökade möjligheter för automatiserad samverkan och samverkan med
tredje part.” (SOU 2009:86, s. 11)

5.2.2.1 Samverkan utifrån medborgarnas behov

En viktig anledning till behovet av samverkan är att skapa förutsättningar för ett
effektivare utbyte av information vid handläggning av myndighetsärenden och kunna
utgå från medborgares behov (2009:86).
”Många av de som behöver ha kontakt med flera olika myndigheter upplever väldigt konkret, i sin
egen vardag, att det behövs en långt bättre samordning mellan våra myndigheter. Och att vi måste
bli bättre på att sätta medborgaren i centrum.” (Regeringskansliet, 2012, s. 2)

För att kunna möta medborgarnas behov av enkla och användarvänliga tjänster måste
förvaltningen
”bli mer transparent och bjuda in till samverkan kring innovativ utveckling av digitala tjänster.
Samtidigt som vi måste driva på effektiviseringsarbetet, bland annat genom att ställa krav på våra
myndigheter att dela tjänster och ramverk med varandra.” (Regeringskansliet, 2012, s. 2)

Genom att förorda samverkan mellan myndigheter inom offentlig sektor, som ska
verka som en enhet gentemot medborgarna, skapas en helhetssyn på förvaltningen.
Samverkan motiveras också med att utgå från den totala nyttan för offentlig
förvaltning ur ett ekonomiskt och effektivitetsmässigt perspektiv. Detta medför en
förändring i perspektiv, från den egna organisationen till en helhetssyn där den egna
organisationen är en del.
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5.2.2.2 Samverka för att realisera e-förvaltningsmålen

För att nå målet som uttrycks i It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
(Regeringskansliet, 2011), att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter krävs det också en bred delaktighet;
”För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så har alla en
roll att spela såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner, landsting och
samverkansorgan. Om var och en bidrar, och om alla arbetar tillsammans, är det möjligt att på
allvar få saker och ting att hända.” (Regeringskansliet, 2011, s. 18)

Begreppet samverkan används inte, men att arbeta tillsammans skulle kunna sägas
innebära detsamma. Digitala agendan relaterar även det svenska e-förvaltningsarbetet
till ett internationellt arbete på området, främst till EU och Digital agenda för Europa,
där man strävar efter att skapa en gemensam digital marknad (Digital agenda, s. 12).
Det lyfter frågan om samverkan ytterligare ett steg - över nationsgränser. I den
senaste regeringsstrategin (Regeringskansliet, 2012) betonas också värdet av att
arbeta tillsammans;
”Med en statsförvaltning som blir bättre både på intern och extern samverkan kan vi både jobba
mer effektivt samtidigt som vi kan bidra till ökad innovationskraft och mer tillväxt i hela
samhället.” (Regeringskansliet, 2012, s. 2)

Samverkan förväntas leda till förenklade kontakter mellan medborgare och
myndigheter och öka delaktigheten. Det finns också ett behov av att styra
utvecklingen av e-förvaltningen i en gemensam riktning och komma bort från en
tendens där utvecklingen bedrivits i stuprör hos enskilda myndigheter
(Regeringskansliet, 2012).

5.2.2.3 Förstärkt samordning

2012 inrättade E-delegationen ett program för förvaltningsgemensamma tjänster med
syfte att öka samordningen mellan olika delar av e-förvaltningsarbetet inom ramen
för E-delegationen, däribland projekt eARD. Det ska stödja arbetet med att utveckla
en förvaltningsgemensam infrastruktur för e-förvaltning (SOU 2012:68).
Parallellt med E-delegationens arbete och framtagandet av olika politiska strategier,
har också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utvecklat Strategi för
eSamhället och bildat programkontoret Center för eSamhället (CeSam) som ska
omfatta kommuner och landstings arbete. Strategins målsättningar ligger i linje med
regeringens målsättningar och E-delegationen ska verka för en samlad utveckling av
e-förvaltningsarbetet i samverkan med CeSam (SOU 2012:18). I och med det tar man
ett steg för att samverka bättre mellan stat, kommun och landsting.
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5.2.3

Gemensam

Hur begreppet gemensam används verkar kunna ha både en politisk underton, men
också vara av mer praktisk karaktär. Det kan vara en politisk vilja att arbeta
gemensamt och det kan vara av rationaliseringsskäl. Ofta söker man gemensamma
lösningar för att effektivisera och uppnå målen med e-förvaltning.
5.2.3.1 Politik för en gemensam digital marknad

Inom EU verkar man för att skapa en gemensam digital marknad, vilket är syftet med
den digitala agendan för Europa (European Commission, 2010c). Det kan ses som ett
led i att underlätta för fri rörlighet inom EU (Van Overeem, Witters och Peristeras,
2007), vilket kan ses som fundamentalt för EU. Den främsta utmaningen för
förverkligande av agendan anses vara att försäkra implementation och då anses en
gemensam vision vara avgörande för att lyckas (European Commission, 2010c).
Den svenska regeringen verkar också för att etablera en gemensam uppfattning om
målen för e-förvaltning genom att formulera strategier med uttalade syften och mål. I
Sverige arbetar man också med att skapa förutsättningar för gemensamma lösningar
för hantering av och åtkomst till offentlig information, även om man inte talar om det
i termer av en gemensam digital marknad utan att det mer handlar om att förenkla
och göra informationen mer tillgänglig.
5.2.3.2 Gemensamma verksamhetsstöd och förvaltningsgemensamma
specifikationer

E-delegationen lyfter vinsterna med så kallade gemensamma verksamhetsstöd, att det
ökar effektiviteten och sparar resurser. I ett första skede diskuterades det främst för
ekonomi- och personalområdet (SOU 2009:86).
”Utvecklingen inom IT-området har skapat förutsättningar att effektivisera stödprocesser genom
att låta flera myndigheter med likartade behov tillsammans nyttja tjänster från ett gemensamt
verksamhetsstöd.” (SOU 2009:86, s. 75)

Senare lyfts e-arkiv och e-diarium som möjligt område att införa gemensamma
verksamhetsstöd med syfte att förenkla återsökning och arkivhantering (SOU
2010:62). 2011 föreslår E-delegationen att
”Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att leda ett stegvis upplagt arbete med inriktning mot
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter.” (SOU 2011:27, s. 21)

Motivering är bland annat att gemensamma verksamhetsstöd och samverkan kan
medföra stora besparingar och förenklingar för offentlig sektor som helhet. Man
menar att det medför stora kostnader om varje myndighet ska upphandla egna
lösningar (SOU 2011:27). I projekt e-arkiv och e-diarium har man utarbetat
förvaltningsgemensamma specifikationer, vilka anses vara en förutsättning för
gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium.
”Regeringen ska ge Riksarkivet i uppdrag att ha övergripande ansvar för de
förvaltningsgemensamma
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specifikationer som ska utgöra underlag för de gemensamma tjänsterna för e-arkiv och e-diarium.
(…) Specifikationerna syftar till att säkerställa önskad funktion och interoperabilitet såväl inom
förvaltningar som mellan förvaltningar, samt vid förvaltningarnas kontakter med medborgare och
företag.” (SOU 2011:27, s. 23)

FGS:erna är en förutsättning för gemensamma verksamhetsstöd (vilka även
omnämns som gemensamma tjänster). FGS:erna syftar också till att säkerställa
interoperabilitet, varför interoperabilitet kan tolkas vara en förutsättning för att skapa
sådana gemensamma tjänster.
5.2.3.3 En gemensam mjuk infrastruktur för en gemensam offentlig
informationsresurs

Uppfattningen om offentlig information kan också påverka dess hantering. I detta
sammanhang ses det som en gemensam resurs för samhället.
”Oﬀentlig information och e-tjänster är samhällsgemensamma resurser som kan användas av andra
aktörer och därigenom bidra till samhällets tillväxt.” (Regeringskansliet, 2011, s. 7)

Genom att se offentlig information som en samhällsgemensam resurs är det också
logiskt att sträva efter en god och bred tillgänglighet. För att öka tillgängligheten till
denna gemensamma resurs och för att effektivisera informationshanteringen behövs
en gemensam infrastruktur.
”Vid sidan om den hårda infrastrukturen, t.ex. kommunikationsnät, så behövs resurser i form av
tillgängliggjord information, grundläggande tjänster och funktioner. Den mjuka infrastrukturen
utgör ett fundament för att uppnå interoperabilitet, dvs. att få system, organisationer eller
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att
överenskomna regler följs.” (Regeringskansliet, 2011, s. 42)

Utvecklingen av en mjuk infrastruktur är ett steg mot en ökad interoperabilitet och
möjlighet för myndigheternas informationssystem att kommunicera med varandra.
Varpå samverkan mellan myndigheterna underlättas så att servicen till medborgare
blir bättre. Det är också ett steg mot att bygga en infrastruktur för nationell
informationshantering. E-delegationen verkar för att etablera en sådan nationell mjuk
infrastruktur som grund för utveckling av e-förvaltningstjänster (SOU 2012:18).
Syftet är att myndigheterna inte ska behöva utveckla alla lösningar individuellt och
att man i och med det kan göra besparingar för offentlig sektor som helhet. Det är
också en förutsättning för att kunna erbjuda EU-gemensamma tjänster (SOU
2012:18).

5.2.3.3.1 Standardisering som en central del av infrastrukturen

Utvecklingen av en mjuk infrastruktur påverkas av den decentraliserade
förvaltningsorganisation som finns i Sverige. Här finns en inriktning mot en
tjänstebaserad arkitektur som bygger på att myndigheternas system kan
kommunicera med varandra på ett standardiserat sätt, i stället för att vara fast
kopplade till varandra;
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”Myndigheterna behöver en grundläggande infrastruktur där utgångspunkten är att samverkan ska
ske mellan oberoende enheter. Delegationens förslag leder till att myndigheterna i hög grad själva
ska kunna bestämma sina egna processer och arkitekturer samtidigt som den föreslagna
standardiserade och meddelandebaserade lösningen anger tydliga ansvarsgränser för
informationsutbyte.” (SOU 2009:86, s. 14)

Standardisering blir centralt för att underlätta samverkan och informationsutbyte,
t.ex. genom sektorsvisa gemensamma informationsstrukturer (Regeringskansliet,
2011, s. 42). FGS:erna för e-arkiv och e-diarium kan ses som en del i inriktningen
mot standardisering.
”De förvaltningsgemensamma specifikationerna kan antingen bestå av egna specifikationer eller
referera till andra självständiga och frivilliga standarder, Standarder är inte heller alltid tillräckligt
detaljerade för att fungera som utvecklingsspecifikation eller för att säkerställa fullständig
interoperabilitet mellan oberoende implementeringar. Det kan därför behövas särskilda
anpassningar av existerande standarder för att passa den svenska förvaltningens behov. (…)
Begreppet specifikation används i formella standardiseringssammanhang som beteckning på ett
dokument som innehåller standardliknande information utan att vara en beslutad standard. (…) De
förvaltningsgemensamma specifikationerna är i grunden frivilliga (i likhet med standarder), men
de kan ges styrande eller bindande status genom hänvisning från andra dokument, t.ex.
upphandlingsunderlag, vägledningar eller föreskrifter.” (Riksarkivet, 2011a, s. 4)

Standardisering är också ett sätt att öka interoperabiliteten, och skapar förutsättningar
för att höja samverkansförmågan. Det är också viktigt för att möjliggöra samverkan i
ett bredare sammanhang och underlätta för fler aktörer än myndigheter.
”Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att nya och innovativa digitala tjänster ska kunna
utvecklas i samhället. Genom att tillhandhålla statsförvaltningens information och digitala tjänster
i standardiserade format ges möjlighet till företag och organisationer att kunna använda
informationen och tjänsterna för utveckling av egna tjänster.” (Regeringskansliet, 2012, s. 9-10)

5.2.4

Skillnader mellan Svensk och Europeisk användning av nyckelorden

Det finns en viss skillnad i användningen av nyckelorden i EU och Sverige. I den
Europeiska digitala agendan är begrepp som syftar till gemenskap starka och
interoperabilitet lyfts fram som centralt för att öka gemenskapen. I den digitala
agendan för Sverige betonas samverkan i högre grad och digital samverkan används
som begrepp för interoperabilitet.
5.2.4.1 Digital samverkan - interoperabilitet

I Sverige tenderar interoperabilitet att benämnas som digital samverkan, t.ex. heter
det nationella ramverket för interoperabilitet Vägledning för digital samverkan (Edelegationen, 2013a) och strategin heter Nationell strategi för interoperabilitet NSI
(digital samverkan) (E-delegationen, 2013b). Den nationella strategin för
interoperabilitet beskriver
”hur en ökad grad av digital samverkan, interoperabilitet, ska nås i den svenska statsförvaltningen
samt i samverkan med privata aktörer. Strategin bygger på regeringens strategi för en digitalt
samverkande statsförvaltning, SKL:s strategi för eSamhället och den europeiska strategin för
interoperabilitet” (E-delegationen, 2013b, s. 7).
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Det är samverkan som är centralt och interoperabilitet beskrivs också som
samverkansförmåga.
”Interoperabilitet, från engelskans interoperability, är den internationellt mest använda termen för
samverkansförmåga.” (E-delegationen, 2013b, s. 12)
”Interoperabilitet handlar om att möjliggöra samverkan med andra parter. Med digital samverkan
menar vi vår förmåga att knyta samman både verksamhet och teknik till digitalt samverkande
tjänster för våra användare (medborgare och näringsliv). Vägledningen lägger tonvikten på frågor
som möjliggör informationsdelning och informationsutbyte.” (E-delegationen, 2013a, s. 6)

Det långsiktiga målet med interoperabilitet är att skapa förutsättningar för ett enkelt
och säkert informationsutbyte mellan organisationer inom och utom offentlig sektor
(E-delegationen, 2013b).
Frågan om digital samverkan har funnits med sedan E-delegationen bildades och
återkommer i flera betänkanden (SOU 2010:20; SOU 2010:62; SOU 2011:27; SOU
2012:68; SOU 2013:22). Tendensen verkar vara att från att tidigare ha fokuserat på
en tekniskt orienterad samverkan går man nu mot att i allt högre utsträckning lägga
tyngden på semantiska frågor (SOU 2013:22). Det svenska arbetet kring
interoperabilitet relaterar till det arbete som görs inom EU, där man uttrycker mål om
att varje medlemsland ska tillämpa det europeiska ramverket för interoperabilitet
senast 2013 (European Commission, 2010c). 2013 presenterades det svenska
nationella ramverket för interoperabilitet, dvs. Vägledning för digital samverkan. I
vägledningen beskrivs interoperabilitet utifrån de fyra perspektiven som även
används i det Europeiska ramverket. Frågan om interoperabilitet och samverkan
betonas också tydligare på regeringsnivå i och med att den nationella strategin Med
medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning publicerades.
”Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning ställer tydliga krav på att
statsförvaltningen behöver utveckla sin förmåga att samverka över befintliga gränser (geografiska,
organisatoriska, juridiska, funktionella, tekniska, administrativa, kulturella). (…) Av avgörande
betydelse är de förutsättningar och krav som myndigheterna ges vad gäller möjligheter till
samverkan för att använda gemensamma lösningar i stället för att lösningar utvecklas av var och
en för sig.” (SOU 2013:22, s. 15)

Regeringens strategi är styrande för statlig förvaltning, men intentionen är att den ska
tillämpas i övriga delar av offentlig förvaltning och SKL står också bakom strategin
(SOU 2013:22). Frågan om interoperabilitet är prioriterad då den anses vara central
för att leva upp till målen för e-förvaltning, där informationsutbyte ses som en viktig
del. Det utgör en viktig del i ett större sammanhang av styrande dokument (Edelegationen, 2013b).
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Figur 2: Relationen mellan olika styrande och vägledande dokument på Europeisk, nationell,
sektorsvis och organisatorisk nivå (E-delegationen, 2013b, s. 11).

5.2.4.2 Interoperabilitet i EU

I den digitala agendan för Europa lyfts Interoperability Framework (EIF) for
European public services och European Interoperability Strategy (EIS) for European
public services som centrala och ett antal åtgärder föreslås för att öka
interoperabiliteten. Agendan riktar också uppmaningar till varje medlemsland att
tillämpa EIF på nationell nivå (European Commission, 2010c, s. 16). Enligt EIF är
interoperabilitet förmågan att samverka mot gemensamma mål.
”Although the provision of European public services almost always involves exchanging data
between ICT systems, interoperability is a wider concept and encompasses the ability of
organisations to work together towards mutually beneficial and commonly agreed goals”
(European Commission, 2010b, s. 2)

Beskrivningen av interoperabilitet relaterar till de nyckelord som identifierats. Orden
samverkan och gemensam är centrala, liksom utbyte av information, vilket skulle
kunna sägas relatera till tillgänglighet. På politisk nivå måste man dela gemensamma
visioner och mål, organisatoriskt måste alla samarbeta för att nå målen, semantiskt
måste det finnas en gemensam förståelse och tekniskt bör gemensamma standarder
och specifikationer användas (European Commission, 2010b, s. 21-24).
Interoperabilitet beskrivs vidare som gemensamma värderingar;
”Interoperability is multilateral by nature and is best understood as a shared value of a
community.” (European Commission, 2010b, s. 2)

EIF omfattar även principer för offentliga tjänster, vilka jag uppfattar som
övergripande målsättningar som alla bör sträva mot. Det anses också vara
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förutsättningen för att kunna tillhandahålla Europeiska offentliga tjänster (European
Commission, 2010b, s. 2).
”Interoperability is both a prerequisite for and a facilitator of efficient delivery of European public
services. Interoperability addresses the need for:
• cooperation among public administrations with the aim to establish public services;
• exchanging information among public administrations to fulfil legal requirements or political
commitments;
• sharing and reusing information among public administrations to increase administrative
efficiency and cut red tape for citizens and businesses.” (European Commission, 2010b, s. 2)

Interoperabilitet innebär också en ökad öppenhet och vilja att dela med sig av
information och kunskap.
”In the context of the EIF, openness is the willingness of persons, organisations or other members
of a community of interest to share knowledge and stimulate debate within that community, the
ultimate goal being to advance knowledge and the use of this knowledge to solve problems. While
respecting data protection and privacy, interoperability involves sharing information among
interacting organisations, and hence implies openness.” (European Commission, 2010b, s. 11)

Utöver de områden (politisk, juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk) som
identifierats som avgörande för interoperabilitet, vilket kan ses som ett praktiskt
perspektiv – så skulle interoperabilitet kunna ses utifrån ett värderingsmässigt och
strategiskt perspektiv. Det kan ses som en gemensam värdering och innebär även ett
strategiskt ställningstagande för ökad samverkan och delande av information.

5.3 Nyckelordens samband
De nyckelord som identifierades i texterna tillhörande projekt eARD har visat sig
vara mycket centrala även i övergripande arbete kring e-förvaltning, inom ramen för
det som regeringen och E-delegationen, och till viss del även EU publicerat. Det blir
tydligt att projekt eARD är del av ett arbete kring e-förvaltning i en nationell och
Europeisk kontext. I detta arbete är det vissa värderingar och mål som är
genomgående och de hör också ihop. För att nå målen om en enklare vardag för
medborgare och företag, ökad innovation och ökad öppenhet så behöver
myndigheterna samverka med varandra och tillgängligheten till information öka. För
att det ska vara möjligt måste olika hinder för att överföra information undanröjas.
Interoperabilitet är ett koncept som identifierar och hanterar hinder för samverkan på
olika nivåer. Det visar att det krävs en politisk och värdemässig samsyn, en juridisk
möjlighet, tekniska förutsättningar, gemensam förståelse och samordning av
verksamhetsprocesser för att organisationer ska kunna arbeta mot gemensamma mål
och information ska kunna utbytas på ett effektivt sätt mellan olika parter. Det skapar
ett effektivare informationsflöde med större tillgänglighet och ger förutsättningar för
att skapa gemensamma lösningar som kan spara resurser att använda till
kärnverksamheten som syftar till att ge medborgarna god service. Interoperabilitet
medför också ett synsätt och perspektiv. Ett arbete för en ökad interoperabilitet
innebär också att ta större hänsyn till omgivande organisationer och miljöer, och ha
helheten som utgångspunkt i stället för den enskilda organisationen.
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Figur 3: Illustration över samband mellan nyckelorden. FGS:er är en del i att skapa en gemensam
infrastruktur för en myndighetsövergripande informationshantering som ska underlätta samverkan.
Vilket i sin tur förväntas leda till ökad tillgänglighet och effektivitet så att servicen till medborgarna
kan förbättras.

5.4 Nyckelordens relation till interoperabilitet och kollektivt
minne
Detta avsnitt syftar till att relatera nyckelorden till interoperabilitet och kollektivt
minne, som ett led i att relatera diskursen till dessa fenomen. Dels för att identifiera
vilken roll interoperabilitet har i diskursen och dels relatera det till kollektivt minne.
5.4.1

Nyckelorden och interoperabilitet

De nyckelord som lyfts fram har en stark koppling till interoperabilitet, utifrån hur
det definierats i en e-förvaltningskontext. Interoperabilitet har definierats som
samverkansförmåga och likställs ofta med digital samverkan (E-delegationen, 2013a,
s. 3). I de dokument som analyserats har även hinder för samverkan identifierats,
exempelvis finansiella, organisatoriska, rättsliga och tekniska delar
(Regeringskansliet, 2008). Dessa hinder skulle kunna placeras in i modellen för
interoperabilitet med de olika nivåerna (politisk, juridisk, organisatorisk, semantisk
och teknisk) och man skulle kunna tänka sig att identifieringen av dessa
samverkanssvårigheter bidragit till att sedan formulera aspekterna av
interoperabilitet.
En central ambition i de analyserade dokumenten är ökad tillgänglighet till offentlig
information. Den ska bli lättare att återsöka och myndigheterna ska i större
utsträckning utbyta information sinsemellan för att ge bättre service till medborgarna.
Det långsiktiga målet med interoperabilitet har också uttryckts som möjligheten att
säkert och effektivt utbyta information mellan organisationer inom och utom
offentlig sektor (E-delegationen, 2013b, s. 8). Det skapar även förutsättningar för
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effektivare återsökning, exempelvis genom att det finns gemensamma specifikationer
för metadata.
Ett led i att öka interoperabiliteten och skapa förutsättningar för samverkan är
utvecklingen av en gemensam infrastruktur för en myndighetsövergripande
informationshantering (Regeringskansliet, 2011). En del av en sådan infrastruktur är
de så kallade förvaltningsgemensamma specifikationerna, FGS:erna, vilka också har
till syfte att öka interoperabiliteten (Riksarkivet, 2011b).
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en tydlig koppling mellan nyckelorden
och interoperabilitet. Interoperabilitet handlar om att förbättra möjligheterna att
samverka. Med en gemensam informationsarkitektur och gemensamma
specifikationer ökas interoperabiliteten, vilket skapar förutsättning för utvecklingen
av gemensamma tjänster som kan öka effektiviteten och tillgängligheten. Samtidigt
som interoperabilitet också kan ses som en förutsättning i utvecklingen av
gemensamma specifikationer och en gemensam infrastruktur.
5.4.2

Nyckelorden och kollektivt minne

Analysen av eventuella samband mellan nyckelorden och det kollektiva minnet har
gjorts på två nivåer, först en begreppslig nivå och därefter en mer kontextuell nivå.
Dels kan analysen göras utifrån hur orden i sig kan relateras till det kollektiva minnet
och dels kan det relateras till nyckelordens kontextuella innebörd i just detta fall,
utifrån vad man vill uppnå.
5.4.2.1 Begreppsnivå

Tillgänglighet; I diskussionen om kollektivt minne lyfts betydelsen av användningen
av arkiven. Det är när arkiven används som de kan komma att bli en del av det
kollektiva minnet och inte bara existera som arkivminne (Jimerson, 2009). Arkiv är
inte minnen i sig, utan snarare som ”triggers” för minnen (Millar, 2006), vilket
innebär att arkiven kan stimulera, väcka och skapa minnen. En ökad tillgänglighet till
arkiven är då centrala för att stimulera dessa processer för minnesskapande. Utifrån
ett records continuum model perspektiv omfattar arkivprocesserna även att aktivt
göra arkiven tillgängliga i en bredare kontext utanför den ursprungliga
organisatoriska eller individuella dimensionen, dvs. för det kollektiva minnet
(McKemmish, Reed & Piggott, 2005). I diskussionen om det kollektiva minnet
påtalas också behovet av att skapa ramverk3 för tillgänglighet som går över
organisatoriska gränser;
”we might also build pluralizing frameworks that provided integrated access to records and
archives across jurisdictions and institutional boundaries” (McKemmish, Reed & Piggott, 2005, s.
191)

3

Sådana ramverk kan exempelvis omfatta hantering av informationsägarskap, förvaring,
åtkomsträttigheter och ansvar för informationen (McKemmish, Reed & Piggott, 2005, s. 160) men det
bör även kunna utvidgas till att omfatta mer arkitekturella frågor.
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Effektivitet; Att underlätta överföring av information och särskilt metadata kan leda
till effektivare arkivprocesser och möjliggör för att informationen blir mer tillgänglig
(Evans, McKEmmish & Bhoday, 2005). Behovet av en ökad förståelse för
interoperabilitet har också påtalats i detta sammanhang (Evans, McKemmish &
Bhoday, 2005).
Gemensam; Det kollektiva minnet är upplevelser eller uppfattningar som är
gemensamma för en grupp (Jimerson, 2009). Det är en gemensam tolkning och
förståelse av något och bidrar till att forma gruppens gemensamma identitet
(Jimerson, 2009). Det kollektiva minnet omfattar gemensamma värderingar om vad
som anses värt att bevara och minnas (Jimerson, 2009). Därmed kan man säga att
inbyggt i det kollektiva minnet är att det är något gemensamt för en grupp. Att
information går från att utgöra en del av individuellt eller organisatoriskt minne till
att bli del av det kollektiva minnet, innebär också att det är information som är
gemensam och delas av flera aktörer.
Samverkan; För att skapa ramverk för arkivhanteringen på en kollektiv samhällsnivå
krävs samordning och samverkan (McKemmish, 2001). Det är också en logisk
slutledning att om det ska utvecklas strukturer för att hantera information över
organisationsgränser så behöver berörda parter samverka med varandra.
Förvaltningsgemensam specifikation (FGS); Begreppet FGS har inte träffats på i
samband med diskussioner om kollektivt minne, men däremot metadatastandarder. I
arbetet med ökad tillgänglighet till offentlig information, särskilt där flera olika
aktörer ansvarar för utlämnande av information, får metadata en stor betydelse
(McKemmish, Reed & Piggott, 2005). Detta tas upp mer nedan.
5.4.2.2 Kontextuell nivå

Tillgänglighet och effektivitet:
Mål för e-förvaltningsarbetet är en öppnare och mer innovativ förvaltning, med
bättre tillgänglighet till informationen, där det ska bli lättare att söka och hitta
information och lättare att utbyta mellan myndigheter för att förenkla för medborgare
(Regeringskansliet, 2012). På sikt ser man också möjligheten att utveckla e-tjänster
för återsökning i e-arkiv och e-diarium som ska öka tillgängligheten (Riksarkivet,
2011b). Syftet med förstudien var att utreda förutsättningar för gemensamma
verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium för att öka effektivitet och tillgänglighet
till informationen (Riksarkivet, 2011b).
”Medborgare, företag och organisationer ska på ett säkert och effektivt sätt kunna nå relevant
information inom den offentliga sektorn oavsett om den finns i ett verksamhetssystem, har
överförts till en mellanarkivlösning eller till en arkivinstitution för tillgänglighet i evighet.”
(Riksarkivet, 2011a, s. 5)

Syftet med projektet är att få effektivare och tillgängligare informationsprocesser
både internt och externt hos myndigheterna, där informationen inte längre ska vara
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låst till specifika verksamhetssystem (Riksarkivet, 2011b). Man strävar också efter
en helhetssyn på offentlig förvaltning, där information ses som en gemensam resurs
(Regeringskansliet, 2011 ). Sammantaget handlar det om att göra informationen mer
tillgänglig – för enskilda, för samhället som helhet och mellan myndigheter. Det
omfattar nivån för det kollektiva minnet utifrån ett records continuum perspektiv,
dvs. en nivå utanför enskilda organisationer/personer. Uppfattningen om offentlig
information som en resurs, påminner också om synen på minne, där man ser arkiv
som ”triggers” för minnen, dvs. något som ska användas för att stimulera
minnesskapandet. En effektivare intern informationshantering där informationen
lättare överförs internt och externt och enklare kan lyftas ur verksamhetssystemen
bidrar till att underlätta för att informationen tillgängliggörs och används i ett bredare
sammanhang. En ökad tillgänglighet kan i sin tur bedömas ge förutsättningar för att
arkiven integreras som kollektivt minne, eftersom det är när arkiven används som de
faktiskt blir en del av minnet.
Samverkan
Syftet med en ökad samverkan är dels att öka effektiviteten, men också att skapa en
mer medborgarcentrerad förvaltning, där myndigheterna anpassar sitt arbete efter det
som är bäst för medborgarna (Regeringskansliet, 2012). En viktig del i arbetet med
ökad samverkan är att myndigheterna underlättar utbytet av information sinsemellan
och delar information i högre utsträckning. Vilket innebär att informationen lyfts från
tredje till fjärde dimensionen enligt records continuum modellen. Bättre
förutsättningar att ta del av samma information ger också förutsättningar för
skapandet av gemensamma minnen. En ökad samverkan och delaktighet skulle också
kunna stimulera en ökad gemenskap på samhällsnivå, vilket kan lägga grunden för
formandet av gemensamma minnen. I diskussionen om samverkan förordas också en
ökad förvaltningsgemensam styrning (SOU 2009:86), vilket skulle kunna innebära
utveckling av tydligare ramverk för arkivhantering på en samhällsgemensam nivå.
Frågan om samverkan innebär också ett perspektivskifte, där myndigheterna utgår
från offentlig sektor som helhet i stället för den egna organisationen. Det är ett
perspektivskifte från dimension tre till dimension fyra enligt records continuum
modellen. Utarbetande av den mjuka infrastrukturen kan ses som ett uttryck för detta
perspektivskifte, vilket också tenderar att intensifieras. Exempelvis har det i de
senare SOU-rapporterna (SOU 2012:18; SOU 2012:68) varit tydligare formuleringar
om att det är en förvaltningsövergripande arkitektur som håller på att utarbetas och
interoperabilitet tenderar att få en viktig betydelse för denna arkitektur (SOU
2013:22, s. 22).
Gemensam
Perspektivet som förmedlas är en utgångspunkt i det samhällsgemensamma i stället
för hos respektive myndighet. En del i det är synen på offentlig information som en
gemensam resurs
”Oﬀentlig information och e-tjänster är samhällsgemensamma resurser som kan användas av andra
aktörer och därigenom bidra till samhällets tillväxt.” (Regeringskansliet, 2011, s. 7)
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Ett sådant perspektiv utgår från den fjärde dimensionen enligt records continuum
modellen, dvs. det samhällsgemensamma. Ett sådant synsätt innebär också att man
strävar efter att underlätta tillgängliggörande och användning av information på
denna nivå, vilket stimulerar processer för det faktiska kollektiva minnesskapandet.
Utvecklingen av en gemensam mjuk infrastruktur för e-förvaltningen skulle kunna
ses som ett uttryck för att lyfta offentlig informationshantering från dimension tre till
dimension fyra enligt records continuum modellen. Man går från att varje myndighet
hanterar sin information för sig, till att skapa strukturer för hantering på
samhällsnivå. Det skulle kunna jämföras med de ramverk för arkivhantering som
förordas av McKemmish, Reed & Piggott;
”Is it time for … archivists working within continuum frameworks to take up this challenge, to
complement the considerable achievements in establishing accountable recordkeeping regimes in
the third dimension by building fourth-dimensional frameworks that enable records to realise their
full potential as accessible collective memory and ‘enablers of democratic empowerment’?”
(McKemmish, Reed & Piggott, 2005, s. 193)

För att åstadkomma detta behöver det skapas förutsättningar för att hantera och
tillgängliggöra arkiv över organisatoriska och juridiska gränser och då är
gemensamma metadataramverk4 och scheman en viktig del. Det blir en förutsättning
för att garantera att arkiv skapas, kontextualiseras, tillgängliggörs och förstås utanför
sitt ursprungliga sammanhang (McKemmish, Reed & Piggott, 2005). Detta skulle
kunna jämföras med FGS:erna som bland annat är specifikationer för metadata. Den
diskussion som McKemmish, Reed och Piggott för påminner om samma mål som
eftersträvas i diskussionen om interoperabilitet och skulle kunna tolkas som ett led i
att bygga en infrastruktur för en organisationsövergripande informationshantering,
liknande den som utvecklas inom e-förvaltning och där FGS:erna är en del.
FGS:erna
Målen med FGS:erna är dels att underlätta arkivhanteringen i samband med
informationsöverföringar och dels att underlätta återsökning och återanvändning av
information. Tanken är att FGS:erna t.ex. kan komma att användas som underlag för
utveckling av söktjänster (Riksarkivet, 2011b). Genomförande av
myndighetsövergripande söktjänster skulle leda till att informationen blir mer
tillgänglig på en samhällsövergripande, kollektiv, nivå. Likaså är syftet med
FGS:erna att underlätta överföring av information mellan myndigheter, vilket lyfter
informationen från dimension tre till dimension fyra (det kollektiva minnet) enligt
records continuum modellen.
Målet med FGS:erna att förenkla arkivhanteringen blir också ett led i att säkerställa
en sammanhängande och långsiktig informationsförvaltning, genom att förenkla
överföring av information mellan olika system (Riksarkivet, 2011b). Dels handlar det
om att kunna lyfta information ur verksamhetssystem och ha en sammanhängande
4

Sådana ramverk omfattar exempelvis hantering av metadata och metadatascheman som specificerar
de metadata som ska finnas med (recordkeeping in society, s. 185).
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informationsprocess, och dels att kunna överföra informationen i samband med
teknikförändringar och systemskiften över tid. Säkerställande av den långsiktiga
tillgången till informationen, är också förutsättningen för att upprätthålla minnen
över tid.
Arbetet med FGS:er och utvecklingen av en gemensam infrastruktur för en
myndighetsövergripande informationshantering skulle kunna ses som ett led i att
bygga en struktur för hantering av information för det kollektiva minnet. Det har
också en proaktiv ansats, då man tidigt i processen planerar för att dela information
utanför den egna organisationens gränser, på en kollektiv nivå. Det blir en strategisk
inriktning att skapa förutsättningar för att dela med sig av information, så att den
lättare kan användas och därmed bli del av det kollektiva minnet. I stället för att
stanna som ett organisatoriskt minne eller arkivminne. Arbetet inom EU med att
skapa en gemensam digital informationsmarknad (European Commission, 2010c)
lyfter informationen ytterligare ett steg, till en nationsövergripande nivå.

Figur 4: Illustration över samband mellan nyckelord, interoperabilitet och kollektivt minne. FGS:er
ger förutsättningar för en ökad interoperabilitet, som i sin tur ger förutsättningar för gemensamma
lösningar och samverkan. Vilket bidrar till en ökad tillgänglighet och effektivitet. Detta bidrar alltihop
också till att stärka det kollektiva minnet.
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6 Aktörer och processer
Detta är den andra delen i textanalysen och utgörs av en analys av aktörer och
processer, så kallad transitivitet. Det utgör också kännetecken för diskursen som
sedan kommer att relateras till kollektivt minne. Som beskrivits i metodavsnittet
innebär undersökning av transitivitet vad texten har för typ av processer (om de
indikerar ett agerande, en relation eller en mental process), vilka aktörer som lyfts
fram och om de är aktiva eller passiva (Fairclough, 1992). Det finns även andra
aspekter man kan titta på, men i denna uppsats är det avgränsat till dessa. Dessa tre
aspekter kommer att analyseras tillsammans då de i flera fall hör samman.
I de dokument som analyserats är det ett antal aktörer som framkommit; regeringen,
E-delegationen, myndigheter samt medborgare, företagare och andra organisationer.
Sammanfattningsvis kan sägas att regeringen sätter upp mål för e-förvaltningen, Edelegationen samordnar och driver arbetet och myndigheterna arbetar för att realisera
målen. Det är medborgarna och företagarna som är de centrala aktörerna som lyfts
fram, varför uppfattningen om dem och deras relation till offentlig förvaltning
kommer att vara i fokus.

6.1 Aktörer och processer i den diskursiva praktiken
Denna analys kommer att ta sin utgångspunkt i den diskursiva praktiken.
Anledningen är att det var under analysen av den diskursiva praktiken som processoch aktörsperspektivet uppfattades som centrala. Därför inleds denna analys i dessa
dokument och undersöker sedan om dessa perspektiv återfinns i projekt eARD.
6.1.1

Medborgarcentrerad e-förvaltning

I de texter som analyserats ses medborgare dels som mottagare av offentlig service
och dels som en aktör. Myndigheterna ska tillhandahålla offentlig service till
medborgarna och i denna relation ses medborgarnas behov som det centrala. Det är
medborgarnas behov som ska vara styrande i utvecklingen av e-förvaltningen.
”Vi i offentlig sektor måste bli bättre på att arbeta tillsammans, som ett. Vi måste sätta
medborgaren i högsätet, och tillsammans bli bättre på att möta dennes behov, utifrån den
personens egna förutsättningar. Jag vill tillsammans med er bygga en offentlig förvaltning som
sätter den enskilde medborgarens behov och önskemål i centrum.” (Regeringskansliet, 2012, s. 4)

Detta indikerar både en process för ett agerande, de ska bygga en offentlig
förvaltning, och reflekterar även relationen mellan myndighet och medborgare där
det är medborgarens behov som är i centrum. Kommande stycke ger också uttryck
för en mental process, genom den uppfattning om statens verksamhet som förmedlas.
”Detta är ett nytt sätt att se på statens verksamhet och är en ny utgångspunkt för uppdraget. Där vi
som privatpersoner, företag och andra organisationer, inte systemen, står i centrum. Där det är
självklart att det offentliga arbetar på ett transparent och innovativt sätt, istället för i självvald
avskildhet.” (Regeringskansliet, 2012, s. 4)

Genom att bearbeta både uppfattningar, relationer och konkret agerande indikerar det
en process för att förändra förvaltningens arbete mot bestämda mål. Målet är att
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förenkla för medborgare och företag i deras kontakter med myndigheter, att
myndigheterna ska ge god service och att det är förvaltningen som anpassar sig efter
medborgarnas behov
”Medborgare efterfrågar kundorientering, enkelhet, tidsbesparing och tillgänglighet i sina
kontakter med förvaltningen. Det finns en efterfrågan på att förvaltningen ska agera sömlöst och
myndighetsövergripande utifrån medborgarnas process och att det ska vara lättare att identifiera
vägen in till förvaltningen.” (SOU 2009:86, s. 47)

6.1.2

Medborgarsyn i tredje generationens e-förvaltning

Synen på medborgaren har förändrats i takt med att teknik och e-förvaltning
utvecklats. Till att börja med sågs medborgaren som i huvudsak skattebetalare och
målet för förvaltningen var att leverera mer för mindre. I ett andra skede utvecklades
e-tjänster och 24-timmarsförvaltningen i samband med att internet introducerades
under 1990-talet. Syftet var då att öka effektivitet och tillgänglighet och medborgare
betraktades som kunder. Målet var då att leverera användarcentrerade och interaktiva
e-tjänster (SOU 2009:86). Därefter har utvecklingen gått mot att allt mer sätta
medborgarnas behov i centrum.
”Allt eftersom fler e-tjänster presenterades höjdes röster för att myndigheterna borde koppla ihop
sina e-tjänster och utforma dessa efter medborgarnas livssituationer, en s.k. medborgarcentrerad
eller förvaltningsdriven strategi för e-förvaltning.” (SOU 2009:86, s. 33)

Det är ett förändrat synsätt på medborgaren, där man tar större hänsyn till dess behov
i sin verksamhet, men också där man ser deras potentiella kreativitet och bidrag till
samhället. Där man ämnar bjuda in samhällets aktörer för att utveckla olika e-tjänster
i samverkan med förvaltningen som kan vara till nytta för samhället som helhet. Man
värdesätter den potentiella kreativitet som olika aktörer har som ett komplement till
förvaltningens arbete (SOU 2009:86). Denna nya syn på medborgare och företagare
påverkar relationen mellan dem och myndigheter till att bli mer partners än
avsändare och mottagare och blir därigenom mer jämlika. Genom att ges möjlighet
att delta mer aktivt, så får externa aktörer också större möjligheter att påverka
förvaltningens arbete, vilket kan ses som en demokratisering av förvaltningen.
”I en sådan utveckling ses medborgare och företagare inte bara som ”skattebetalare” eller ”kunder”
utan som kompetenta medborgare – i samma betydelse som medarbetare eller medverkare. (…)
Genom att medborgare, företagare och organisationer agerar medskapare i eller vidareutnyttjare av
myndigheternas information och e-tjänster kan deras och samhällets samlade utvecklingskraft och
innovationsförmåga förstärkas. (…) Konsekvenserna av den tredje generationens e-förvaltning
sträcker sig bortom myndigheternas verksamhetsutveckling och kan komma att förändra hur
relationen mellan staten och det omgivande samhället utformas i framtiden.” (SOU 2009:86, s. 3738)

E-tjänster och offentlig information ses som gemensamma resurser som kan
återanvändas av flera olika aktörer och förvaltningen ska se till att möjliggöra för en
potentiell utvecklingskraft (SOU 2009:86). Detta speglar en mental process för synen
på offentlig information och en relationsprocess i förhållandet mellan myndigheter
och andra aktörer. Det är en del i den utveckling av offentlig förvaltning som kan
benämnas tredje generationens e-förvaltning
”I ett internationellt perspektiv kan denna utveckling beskrivas som att förvaltningen är på väg in i
en tredje utvecklingsfas där e-förvaltning inte längre är fokuserat på intern nytta i form av
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produktivitet och effektivitet utan att fokus också omfattar den samlade nytta för samhället som
helhet – en ”whole-of-societyapproach”.
Målet med verksamhetsutvecklingen är att skapa största möjliga total nytta för samhället i
samverkan med andra aktörer och inte bara att öka den interna nyttan eller nyttan för användare av
e-tjänsterna.” (SOU 2009:86, s. 36)

Den tredje generationens e-förvaltning kan sägas kännetecknas av att fokus har
flyttats från myndigheternas eget arbete till samhället som helhet, där medborgares
och andra samhällsaktörers behov som mottagare av offentliga tjänster är i fokus,
men också deras kapacitet att bidra som aktörer.
Som en följd av en helhetssyn på offentlig förvaltning, synen på medborgare som
medskapare och som ett led i att utgå från medborgarnas behov, så ökar också
behovet av samverkan mellan olika aktörer (SOU 2009:86).

6.1.3

Samverkan för en medborgarcentrerad och behovsdriven e-förvaltning

I nyckelordsanalysen var samverkan ett av begreppen som var centrala, vilket visar
på en medvetet driven utveckling av relationer mellan olika parter i samhället. En
viktig orsak till att samverka är för att det finns ett behov hos medborgarna.
”Många av de som behöver ha kontakt med flera olika myndigheter upplever väldigt konkret, i sin
egen vardag, att det behövs en långt bättre samordning mellan våra myndigheter. Och att vi måste
bli bättre på att sätta medborgaren i centrum. De myndigheter vi har är och ska vara till för
medborgarna. Vår uppgift, som huvudmän för statsförvaltningen, är att se till så att medborgarna
får den service de vill ha och behöver.” (Regeringskansliet, 2012, s. 3)

Samverkan är centralt i relationen mellan olika parter för att driva utvecklingen av eförvaltning framåt. Utöver att möta medborgarnas behov är orsaken att spara resurser
och samverka kring innovationer av digitala tjänster för att hitta nya smarta lösningar
(Regeringskansliet, 2012, s. 3). Det kan vara samverkan mellan myndigheter, men
också mellan myndigheter och andra parter.
”Strategins nyckelord är behovsdriven och flexibel utveckling i samverkan. Utgångspunkten är att
utvecklingen av e-tjänster ska utgå från samhällets behov och produceras i samverkan med en rad
olika aktörer. Främst bör medborgarnas och företagarnas behov fångas för att säkerställa att rätt etjänster utvecklas på rätt sätt så att de också används och skapar de nyttor som antas.” (SOU
2009:86, s. 38)

Regeringen ställer också krav på att myndigheterna ska samverka för att uppnå de
politiska målen med e-förvaltning. Samtidigt måste det också finnas förutsättningar
för samverkan och användningen av gemensamma lösningar och det finns behov av
en styrmodell för att underlätta samverkan mellan olika parter (SOU 2009:86). I
arbetet med att utveckla en gemensam mjuk infrastruktur behövs också en gemensam
styrning av arbetet. För att fördjupa samordningen inrättade E-delegationen ett
programråd och programkontor för att samordna de tjänster E-delegationen initierat,
där bland annat eARD ingår (SOU 2012:68). Det är en aktiv process att samordna
myndigheterna och verka för samverkan utifrån politiskt uppsatta mål (SOU
2012:68), där man också ämnar öka delaktigheten i samhällsutvecklingen. Man anser
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att en stor del av utvecklingen av e-förvaltningen bedrivits i stuprör och det har
funnits hinder för samverkan, vilket regeringen vill förändra, vilket indikerar en
process för agerande.
”Den öppna, enkla och innovativa statsförvaltning vi nu ska bygga måste riva de hinder för
samverkan som finns inbyggda i dagens system, samtidigt som vi med öppna data och andra öppna
lösningar ska höja innovationstakten i myndigheterna, och mellan myndigheterna och det
omgivande samhället. Denna öppna, enkla och innovativa statsförvaltning ska vi bygga
tillsammans. Tillsammans i det offentliga. Tillsammans mellan det offentliga och det privata. Och
i ständig dialog med de medborgare och företagare som ska ha nytta och glädje av de tjänster och
den service vi utvecklar.” (Regeringskansliet, 2012, s. 3)

6.2 Aktörsperspektiv i projekt eARD
Det synsätt på medborgare och en medborgarcentrerad förvaltning som framkommit
återfinns även i projekt eARD. Servicen till medborgare ska bli bättre genom att
myndigheterna utvecklar gemensamma enhetliga lösningar; i detta fall genom de
FGS:er som ska kunna utgöra underlag för gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv
och e-diarium (Riksarkivet, 2011b, s. 3).
Vad som påtalas flertalet gånger är att myndigheterna måste skifta synsätt och utgå
från den gemensamma nyttan och samverka (Riksarkivet, 2011a; Riksarkivet,
2011b).
”För att uppnå målen för e-förvaltningsarbetet behöver myndigheternas utvecklingsarbete utgå
från den gemensamma nyttan istället för att enbart fokusera på den egna effektiviteten. Om
myndigheterna samverkar och skapar gemensamma lösningar kan större resurser frigöras för
kärnverksamheten.” (Riksarkivet, 2011a, s. 3)

Tillgängligheten till information är högt prioriterad, där offentlig information ses
som en resurs (Riksarkivet, 2011b) och det är de externa aktörernas behov som är
framträdande.
”Enskilda medborgare samt företag och andra organisationer behöver tillgång till information om
myndigheternas ärendehandläggning och verksamhet för att kunna utnyttja sina demokratiska
rättigheter och för att kunna göra rätt val i olika situationer.” (Riksarkivet, 2011b, s. 1)

För den långsiktiga arkivhanteringen är det också främst tillgänglighetsaspekten för
externa aktörer, snarare än bevarandeaspekten som lyfts fram.
”Medborgare, företag och organisationer ska på ett säkert och effektivt sätt kunna nå relevant
information inom den offentliga sektorn oavsett om den finns i ett verksamhetssystem, har
överförts till en mellanarkivlösning eller till en arkivinstitution för tillgänglighet i evighet.”
(Riksarkivet, 2011a, s. 5)

Uppfattningen att det är medborgarnas behov som ska vara i centrum och att
myndigheterna ska samverka för att förenkla för medborgarna, innebär ett
perspektivskifte från arkivbildare till slutanvändare. I den västerländska
arkivtraditionen är det arkivbildarna och deras perspektiv, sammanhang och
värderingar som dominerat (McKemmish, Reed & Piggott, 2005). Arkiven ordnas
också efter arkivbildarnas organisation och verksamhet, varför det är logiskt att
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arkivverksamheten lägger stor vikt där. Därför kan det i ett arkivsammanhang
medföra en utmaning att ändra perspektiv och utgå från slutanvändarnas behov. Å
andra sidan stämmer det överens med ett records continuum perspektiv som förordar
en proaktiv hantering, där man redan i början av processen har i åtanke att
tillgängliggöra informationen utanför den egna organisationen och där det blir en
naturlig del av arkivprocessen. Kanske är det också just det perspektiv som krävs för
att arkivhanteringen ska anta en sådan records continuum approach fullt ut.

6.3 Sammanfattande kännetecken aktörer och processer
Sammanfattningsvis ges en bild av en tydlig inriktning mot att det är medborgare
som ska stå i centrum för förvaltningens arbete. Dels genom att förvaltningen ska ge
så god service som möjligt och vid behov samverka sinsemellan, men också genom
att medborgare ses som medskapare och aktiva aktörer som bidrar till
samhällsutvecklingen. I detta sammanhang ses offentlig information som en
gemensam resurs och dess tillgänglighet och vidare användning är högt prioriterat.
För att skapa en medborgarcentrerad förvaltning så arbetar man på tre plan, vilket
speglas i tre typer av processer som förekommer i texterna. Mentala processer
förmedlar synsätt och värderingar. Relationsprocesser speglar hur relationen mellan
myndigheter och medborgare bör vara, men också relationen mellan olika delar av
offentlig förvaltning som helhet. Slutligen har processer för agerande identifierats,
vilka speglar vad som ska göras för att nå målen.

6.4 Interoperabilitet och medborgarperspektivet
Det synsätt på aktörer och den medborgarcentrerade förvaltningsmodell som
förespråkas har också ett samband med interoperabilitet. Ett led i att skapa en mer
medborgarcentrerad förvaltning är att skapa en myndighetsövergripande
informationsarkitektur. I arbetet med att bygga en gemensam arkitektur och
möjliggöra myndighetsövergripande samverkan har interoperabilitet en viktig roll
(SOU 2013:22). Det har på europeisk och nationell nivå utvecklats ramverk och
strategier för interoperabilitet.
”Som en del i realiseringen av Regeringens vision och målbild – ”Med medborgaren i centrum” –
har E-delegationen fått i uppdrag att fokusera på samverkan kring myndighetsgemensamma
lösningar och verksamhetsöverskridande processer (…). Utifrån detta perspektiv har det vuxit
fram ett behov av att utveckla ett ramverk för digital samverkan.” (E-delegationen, 2013c, s. 4)

Den senaste strategi som regeringen presenterade har också ett tydligt fokus mot
interoperabilitet, eller digital samverkan som det kallas. Titeln på regeringens strategi
för digital samverkan är exempelvis mycket talande
”Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning”
(Regeringskansliet, 2012)

Den poängterar dels att det är medborgaren som är viktig, och det särskilt mycket
genom att ordet medborgare är skrivet med fetstil. Därefter sätts frågan om
samverkan i fokus och då digital samverkan, nämligen interoperabilitet. Tillsammans
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kan det tolkas som att regeringens strategi för att sätta medborgaren i centrum är
genom digital samverkan. Interoperabilitet kan därmed ses som en förutsättning för
att skapa en medborgarcentrerad förvaltning. Därmed har det en nyckelroll i den
diskurs som kan sägas kännetecknas av en medborgarcentrerad och samverkande
förvaltning.

6.5 Kollektivt minne och medborgarperspektivet
Vilka perspektiv och utgångspunkter arkivhanteringen har påverkar också dess
utförande, exempelvis hur åtkomsten till informationen är organiserad. Olika
anledningar, som exempelvis proveniensprincipen, lagstiftning om utlämnande av
allmänna handlingar och en decentraliserad myndighetsförvaltning har förmodligen
bidragit till en utpräglat arkivbildarcentrerad arkivhantering, där medborgarna
betraktas som ganska passiva. Därigenom är exempelvis åtkomsten till handlingar
också planerad utifrån arkivbildarnas organisation.
”Archival science and practice as they have evolved in European/Western traditions, privilege the
records creators, their contexts, world view and value systems. Although the records creator is just
one of the parties to the transactions captured in the records, current practice tends to treat other
parties to the transaction as objects of the activities and subjects of the record, rather than as
parties to transactions, in its appraisal, description and access activities and processes.”
(McKemmish, Reed & Piggott, 2005, s. 190)

Återanvändningen blir då också begränsad utifrån andra perspektiv och behov, t.ex.
om man utgår från övergripande samhällsutmaningar (Upward, McKemmish &
Reed, 2011). Frågan är om man kan ha ett annat perspektiv, som utgår från records
continuum modellens fjärde dimension och om informationen i sådant fall skulle
beskrivas, värderas och kunna sökas på andra sätt (McKemmish, Reed & Piggott,
2005). Ett sådant perspektiv ligger i linje med det medborgarcentrerade synsättet där
tillgänglighet prioriteras. Om arkivhanteringen i högre grad styrdes av detta
medborgarcentrerade synsätt skulle det därför förmodas leda till att den fjärde
dimensionen där tillgänglighet och återanvändning på kollektiv nivå existerar, blir
högre prioriterat. Det skulle dels kunna ge förutsättningar för att informationen är
tillgänglig på kollektiv nivå, men också stimulera det kollektiva minnesskapandet så
att arkiven faktiskt influerar det kollektiva minnet i praktiken.
I strävan efter en mer medborgarcentrerad förvaltning ingår att myndigheter utbyter
information med varandra och samverkar för att underlätta handläggning, vilket
innebär att informationen rör sig in i records continuum modellens fjärde dimension.
För att underlätta informationsutbyte på en samhällsgemensam nivå vidtas olika
åtgärder. Ett led i detta är att utarbeta en arkitektur för en samhällsgemensam
informationshantering. Det innebär att man skapar ramverk och strukturer för den
fjärde dimensionen, det kollektiva minnet. FGS:erna kan ses som en del i ett sådant
ramverk.
Uppfattningen att medborgare är aktiva och kan bidra till samhällsutvecklingen
(SOU 2009:86), innebär en ambition att öka deltagandet och öppenheten. Ett ökat
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deltagande kan leda till att stärka den kollektiva sammanhållningen och stimulera det
kollektiva minnet, vilket utgörs av gemensamma upplevelser av något (Jimerson,
2009). Ambitionen att öka samverkan och deltagande, innebär också att information
delas utanför myndigheter och kan användas tillsammans med utomstående aktörers
information. Det kan leda till att offentlig information integreras i fler processer i
samhället och används i högre utsträckning. Det ökar möjligheterna för att
arkivmaterial blir en faktisk del av det kollektiva minnet, då en förutsättning är att
informationen används (Millar, 2006). Det finns också en uttalad ambition att
offentlig information ska användas vidare och olika åtgärder vidtas för att underlätta
det, t.ex. genom standardisering och publicering som öppna data. Därigenom
stimulerar man en aktiv användning av offentlig information och underlättar för
människor att återanvända den. Genom att betona tillgänglighet och innovationskraft,
så har man valt en tydlig inriktning mot att underlätta återanvändning av offentlig
information.
Övergången till den tredje generationens e-förvaltning flyttar fokus från
myndigheternas interna nytta, till nytta för samhället som helhet. Målet är största
möjliga nytta för samhället som helhet, i samverkan med olika aktörer (SOU
2009:86). En sådan samverkan förutsätter att informationen blir mer tillgänglig på en
samhällsövergripande nivå. Genom att dels ha perspektivet att syftet med
förvaltningens arbete är att leverera något utanför dess egna gränser samt att
medborgarna bidrar i olika processer, förflyttar fokus till den fjärde
samhällsgemensamma dimensionen enligt records continuum modellen. Liksom
prioriteringen av den samhällsgemensamma nivån är att prioritera den fjärde
dimensionen i arkivprocessen.
En del i detta är också att se offentlig information och e-tjänster som offentliga
resurser, där offentlig information ska tillgängliggöras i så hög utsträckning som
möjligt för att möjliggöra innovation, öka öppenheten och stärka demokratin.
”E-förvaltning bör alltså inte längre betraktas som en intern angelägenhet för myndigheterna.
Förvaltningen och dess resurser bör i stället betraktas som en gemensam resurs som bör ställas till
förfogande för den övergripande samhällsutvecklingen.” (SOU 2009:86, s. 35)

Med ett medborgarperspektiv flyttas fokus från arkivbildaren till slutanvändare
utanför myndighetens gränser på ett mentalt plan. Man går från att se till behoven
som finns inom myndighetens ramar, till att blicka utanför myndighetsgränserna,
vilket ger förutsättningar för att informationen ska delas vidare utanför den egna
organisationen. Att anta ett helhetsperspektiv på samhället i stället för att begränsa
sig till den egna organisationens behov, kan man anta kunna leda till en större vilja
att bidra med sin organisations erfarenheter och information till det gemensamma.
Genom att relationen mellan olika parter kännetecknas av samverkan och delaktighet
kan det leda till ett ökat delande av information och skapandet av gemensamma
uppfattningar och kollektiva minnen. Genom att vidta åtgärder, som exempelvis att
utveckla en gemensam informationsarkitektur skapas förutsättningar för att stimulera
det kollektiva minnesskapandet.
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7 Att lära känna bakomliggande diskurs
Enligt Faircloughs ”social theory of discourse” så kombineras en lingvistisk analys
med ett socialt och politiskt perspektiv för att studera samhällsförändringar
(Fairclough, 1992, s. 62). Den tredimensionella modell för diskursanalys som
utvecklats omfattar först studiet av en text, vilket sedan relateras till en social praktik
med fokus på ideologi och makt. Däremellan finns den diskursiva praktiken som en
brygga mellan dessa, vilken också är en del av den sociala praktiken (Fairclough,
1992). Den diskursiva praktiken kan ses som en process där diskursen befäster eller
förändrar rådande strukturer, med innehållande ideologi och maktrelationer. Alla tre
dimensioner manifesterar diskursen. Hittills har textnivån och den diskursiva
praktiken analyserats och kvar är den sociala praktiken, vilket kommer att tas upp i
detta avsnitt. Men först kommer den teoretiska utgångspunkten för analysen av den
sociala praktiken att tas upp.
Utifrån det dialektiska förhållandet mellan diskurs och samhällsstruktur, sätter
strukturerna ramarna för diskurserna, men diskurser bidrar också till att upprätthålla
eller förändra strukturerna (Fairclough, 1992). Denna process kan ses som en
kontinuerlig ideologisk och politisk strävan. Det är särskilt framträdande för den
sociala praktiken, där samhällsstrukturer både är en förutsättning för och resultatet av
en social praktik. Det påverkar de sociala identiteter, sociala relationer och
värderingar som formas. Det avspeglas också i språkets motsvarande tre funktioner,
vilka förekommer i alla diskurser. Dessa funktioner benämns som ”identity,
relational and ideational” (Fairclough, 1992, s. 64).
I Faircloughs teori är det diskurs som en viss politisk och ideologisk praktik som är
centralt. Den politiska praktiken etablerar, upprätthåller eller förändrar
maktrelationer och den ideologiska praktiken formar, naturaliserar, upprätthåller och
förändrar uppfattningar om världen. Den ideologiska och politiska praktiken relaterar
till varandra, ideologier påverkas av maktrelationer varför den politiska praktiken är
överordnad (Fairclough, 1992).

7.1 Ideologi och hegemoni
Ideologier finns inbyggda i samhällsstrukturer och diskurser. Ideologiska spår
förekommer i texter, men de måste tolkas i ett bredare perspektiv eftersom de är en
del i processer mellan människor. Det förekommer hela tiden en ideologisk strävan
inom och över en diskurs genom den diskursiva praktiken, vilken kan bidra till att
antingen skapa, upprätthålla eller förändra maktrelationer.
”I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the physical world,
social relations, social identities), which are built into various dimensions of the forms/meanings
of discursive practices, and which contribute to the production, reproduction or transformation of
relations of domination.” (Fairclough, 1992, s. 87)

Ideologin är inbyggd i den diskursiva praktiken, men den diskursiva praktiken bidrar
också till att upprätthålla, skapa eller förändra maktrelationer. Mest effektiva är
ideologier som naturaliserats och uppfattas som allmänt vedertagna. Genom att
53

analysera den diskursiva praktiken kan också tendenser i den sociala praktiken spåras
(Fairclough, 1992).
För analys av maktrelationer används begreppet hegemoni, och utvecklingen av
maktrelationer betraktas som en hegemonisk strävan, vilket förekommer inom olika
domäner i samhället såsom t.ex. ekonomi och politik. Hegemoni kan ses som
dominans, men också som ledarskap. Syftet är inte att dominera över andra, utan
snarare att vinna deras förtroende. Det kan ses som en process där ideologier formas,
uttrycks och omformuleras och bidrar till att upprätthålla eller förändra befintliga
strukturer och maktrelationer. Den sociala praktiken kan således analyseras utifrån
huruvida den upprätthåller, förändrar eller utmanar den befintliga hegemonin. Den
diskursiva praktiken kan då ses som den hegemoniska strävan (Fairclough, 1992).

7.2 Diskursiv förändring
Diskursiv förändring kan relateras till en bredare social och kulturell förändring. För
att kunna göra det behövs en förståelse för förändringsprocesserna i de diskursiva
händelserna, dvs. förändringen i diskursen. Men också hur processer påverkar
samhällsstrukturer (Fairclough, 1992).
När människor ställs inför olika typer av problem anpassas befintliga konventioner
på nya sätt och bidrar därigenom till diskursiv förändring. Detta avspeglas i texter,
genom att se hur texter förändras i nya sammanhang. Olika konventioner kan
kombineras på nya sätt, eller användas i sammanhang de vanligtvis inte förekommer
i (Fairclough, 1992). Nya influenser till ett område kan t.ex. bidra till att naturalisera
vissa värderingar och bidra till att etablera nya hegemonier. Sådana förändringar
speglas i texter men har sitt ursprung på samhällsnivå. Beroende på den sociala
praktikens natur kommer dessa processer att befästa det befintliga eller bidra till
diskursiv förändring (Fairclough, 1992).
I och med att det sker en förändring i diskursiva händelser följer också en förändring
för diskursen som sådan, och nya diskursiva hegemonier uppstår. Det kan vara
förändring för en avgränsad del eller på samhällsnivå. Olika diskurser kan också
förekomma parallellt. Förutsättningarna för diskursen, vad Fairclough kallar ”orders
of discourse” formar och omformas av diskursiva händelser (Fairclough, 1992).

7.3 Analys av den sociala praktiken
Den analys som gjorts tar upp olika aspekter som kan indikera maktrelationer och
ideologi. Utifrån de tre funktioner som språket har i att spegla sociala identiteter,
sociala relationer och värderingar; kallade ”identity, relational and ideational”
(Fairclough, 1992, s. 64) så har analysen främst berört aspekter gällande värderingar
och relationer, men vissa iakttagelser kan göras angående identitet. Dessa tre kan
vara svåra att skilja eftersom de alla strävar åt samma håll, men för analysens skull
kommer de här att delas upp.
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7.3.1

Värderingar

Värderingar som förespråkas kan utläsas genom de mål och syften som beskrivs,
liksom problembild. Övergripande mål som eftersträvas är en medborgarcentrerad
förvaltning med bland annat ökad tillgänglighet. För att komma dit förespråkas
samverkan och gemensamma lösningar och en gemensam infrastruktur för offentlig
e-förvaltning är under uppbyggnad. Samverkan uppfattas inte bara som ett medel,
utan blir som en strategisk ståndpunkt i sig som ska leda till ökad öppenhet. Om man
utgår från att tillgång till information kan ses som ett maktmedel, dels genom ökade
möjligheter för granskning av dem som har makt och hur en verksamhet bedrivs, och
dels genom att få tillgång till information som kan bli del i att formulera egna
lösningar och idéer. Det kan bli underlag i den ideologiska hegemoniska strävan för
hur man vill ha samhället och hur man kan argumentera för att komma dit. Om den
diskursiva praktiken (vilket kan ses som processer för produktion, konsumtion och
tolkning av texter) ger uttryck för den hegemoniska strävan, så bör en ökad
tillgänglighet till och bättre förutsättningar för återanvändning av offentlig
information stimulera sådana processer. Vilket ger förutsättningar för att förändra
maktrelationer. Beroende på hur informationen sedan används och av vilka aktörer så
kan nya maktrelationer och hegemonier uppstå. Uppfattningen om att offentlig
information är en samhällsgemensam resurs, bidrar till att förvaltningen inte längre
”äger” informationen och det skapas en inställning att dela med sig av informationen
till det gemensamma.
Det andra övergripande målet är en ökad effektivitet, vilket syftar till att offentlig
förvaltning ska ge medborgarna bättre service för mindre resurser, samt att
resurserna ska lokaliseras till kärnverksamheterna – dvs. de verksamheter som möter
medborgarna. Detta, tillsammans med inriktningen att utvecklingen av eförvaltningen ska styras av medborgarnas behov, sätter medborgarnas behov i
främsta rummet. Det kan också ses som en maktposition.
7.3.2

Sociala relationer

Vad som framkommer tydligt är att det finns en vilja att förändra relationerna mellan
olika aktörer; mellan offentlig förvaltning och externa aktörer, men också mellan
olika delar av offentlig förvaltning. Alla relationer ska kännetecknas av samverkan.
Därigenom höjs externa aktörers status från endast mottagare av offentlig service till
medskapare, vilket är en mer jämlik position med förvaltningen. Samverkan mellan
myndigheter kan också bidra till att respektive myndighet ser sin egen verksamhet
som ett bidrag till något större i stället för som ett mål sig. Vilket skulle kunna ses
som att varje enskild del av offentlig förvaltning förlorar lite av sin avgränsade makt
till förmån för det gemensamma. Inriktningen om en ökad samverkan bör ge
förutsättningar för ökat deltagande och användning av offentlig information, och
därmed bättre förutsättningar för att den levandegörs till kollektivt minne.
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7.3.3

Arkivens identitet

Sociala identiteter för arkiv, offentliga myndigheter och andra aktörer har egentligen
inte behandlats i uppsatsen, men vissa iakttagelser kan göras utifrån de roller som
tillskrivs olika parter. I de värderingar och relationer som uttrycks att offentliga
myndigheters roll är att ge service till medborgarna och de ska tillhandahålla resurser
i form av information och e-tjänster. Eftersom offentliga arkiv är en del av offentlig
förvaltning, gäller detta även dem. En sådan uppfattning om arkivens uppdrag skulle
kunna medföra att det läggs större vikt vid den verksamhet där man möter
medborgarna, nämligen i tillgängliggörandet av arkiven. Tillsammans med
uppfattningen om samverkan och information som en samhällsgemensam resurs kan
det leda till ett ökat fokus på tillgänglighet för det kollektiva minnet.
Sammanfattningsvis förmodas en så kallad medborgarcentrerad förvaltning leda till
en demokratisering av förvaltningsarbetet där medborgare och andra aktörer får ett
ökat inflytande och en förstärkt maktposition, där de är mer jämlika med
förvaltningen. Samt en inriktning där offentlig information ägs av samhället, med
alla dess aktörer – det är inte förvaltningens ägodel. Detta förmodas leda till att
tillgängliggörandet i dimension fyra, för det kollektiva minnet, prioriteras högre.
7.3.4

En diskursiv förändring för det kollektiva minnet

I analys av den diskursiva praktiken utifrån transitivitet förekommer tre typer av
processer; agerande-, relations- och mentala processer. Relationen mellan
myndigheter och medborgare och företag är mycket centralt. Det finns också starka
uppmaningar till myndigheterna att agera utifrån uppsatta mål. För de mentala
processerna kan syfte, mål, värderingar och synsätt inkluderas. Utifrån perspektivet
om hegemonisk strävan kan därför sägas att denna strävan förekommer på flera plan;
genom att argumentera för en viss ideologisk inriktning, genom att uppmana till
aktiva handlingar och genom att tala om vad de sociala relationerna ska
kännetecknas av. Det framgår också tydligt att det är en politiskt driven process för
att nå en viss förändring. I regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning framgår att utvecklingen av e-förvaltning kännetecknas av en vilja
att förändra.
”Just nu har vi ett gyllene tillfälle att bygga bort de gamla välfärdsfabrikerna, att göra oss kvitt
storebrorssamhället och att avveckla krångel-Sverige. Låt oss ta vara på den möjligheten. Genom
att öppna upp, genom att driva på för innovationer och genom att effektivisera statsförvaltningen.
Sverige ska, precis som riksdagen beslutat, ha en innovativ och samverkande statsförvaltning. Det
här är regeringens strategi för hur vi ska kunna nå dit.” (Regeringskansliet, 2012, s. 4)

Därigenom blir det tydligt att det är en process för att driva en viss diskurs. I och
med att e-arkiv är en del av e-förvaltning och dess arbete bedrivs inom ramen för det,
så förs denna diskurs in i arkivsektorn. Utifrån Faircloughs resonemang om
samhällsförändring, där diskursiva förändringar leder till strukturella förändringar, så
bör detta rimligtvis leda till en viss förändring inom arkivsektorn.
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Den diskurs som förordas stärker också förutsättningarna för att arkiven
tillgängliggörs för det kollektiva minnet. Utifrån uppfattningen om diskursiv
förändring så talar det för att arkivsektorn i och med intåget i e-förvaltningen
kommer att påverkas av denna diskurs som kan kallas en medborgarcentrerad
förvaltning. Denna diskursförändring innebär att det är medborgarnas behov som ska
stå i centrum för förvaltningens, och härmed arkivens, verksamhet.
Ideologiskt går man från att utgå från de enskilda organisationerna och säkerställa
den interna organisationens verksamhet, till att utgå från ett samhällsgemensamt
perspektiv med dess medborgare, vilket myndigheterna får anpassa sin verksamhet
efter. I arkivsektorn innebär det ett skifte från den tredje till fjärde dimensionen i
Records Continuum modellen. Genom att utgå från medborgarna blir det också
tillgänglighetsaspekten, sökperspektivet och användningen av informationen som
sätts i fokus till förmån för ett arkivbildarperspektiv. Genom att öka tillgängligheten
och skapa förutsättningar för ökad användning av offentlig information, skapas också
bättre förutsättningar för att den integreras i det som blir det kollektiva minnet. Detta
förstärks ytterligare av ett förändrat maktperspektiv, där makten över informationen
till viss del förändras genom att offentlig information ses som en samhällsgemensam
resurs i stället för respektive myndighets egendom. Det förstärker ytterligare
incitamenten för att dela informationen vidare till en kollektiv nivå från den
organisationsspecifika nivån, dvs. från dimension tre till fyra enligt records
continuum modellen. Med värderingar som prioriterar medborgares behov, där
förvaltningen ska verka för en hög service och se medborgare och olika externa
aktörer som medskapare till samhällsutvecklingen talar diskursen ideologiskt för att
offentlig information ska tillgängliggöras till det samhällsgemensamma, dvs. det
kollektiva minnet.
Genom sin status som politiskt dokument, vilket t.ex. regeringsstrategierna har, så
finns också ett mandat att ge direktiv om konkreta åtgärder som ska vidtas. Det
förstärker ytterligare möjligheten för en diskursiv och strukturell förändring, som
också förstärker arkivens roll i det kollektiva minnesskapandet. Myndigheternas
agerande att skapa konkreta förutsättningar för de e-förvaltningsmål som satts upp
ger förutsättningar för att underlätta spridning av information utanför den
ursprungliga organisationens gränser till en samhällsgemensam nivå. Arbetet med att
bygga en samhällsgemensam myndighetsövergripande arkitektur för
informationsutbyte medför att man lyfter informationen från dimension tre för
respektive organisation, till dimension fyra för en samhällsgemensam nivå. Projekt
eARD kan ses som en del av detta arkitekturbyggande. Utifrån ett records continuum
perspektiv så bör det finnas ramverk för hantering av handlingar över alla
dimensioner, från det att de skapas till de tillgängliggörs inom den ursprungliga
organisationen och på en samhällsgemensam nivå (McKemmish, Reed & Piggott,
2005). Pågående arkitekturbygga bör därför analyseras utifrån arkivbehov på ett
sådant organisationsövergripande ramverk, men det bör kunna utgöra en del av det.
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7.3.5

Interoperabilitets roll i den diskursiva förändringen

I denna diskurs som framträder, vilken skulle kunna benämnas som en
medborgarcentrerad förvaltning, har interoperabilitet en nyckelroll. Det säkerställer
att samverkan fungerar så effektivt som möjligt och information kan delas, oavsett
organisatoriska gränser. Samverkan ses som en förutsättning för att leverera bra
service till medborgarna och är också kännetecknande för myndigheternas relation
med medborgare, företag och andra organisationer. Det ger också förutsättning för att
fler ska kunna återanvända informationen, och bidra till en positiv
samhällsutveckling och innovationer.
Interoperabilitetsaspekterna tydliggör vad man måste arbeta med konkret. Men det
innebär också ett strategiskt och ideologiskt ställningstagande eftersom det innebär
ett ställningstagande för arbete i samverkan i stället för att arbeta på egen hand, för
att man med gemensamma krafter ska möta medborgarnas behov. Det är också ett
ställningstagande för öppenhet och tillgänglighet, då det inbegriper ett ökat delande
av information. Innebörden av konceptet har också jämsides juridisk, organisatorisk,
semantisk och teknisk nivå även en politisk dimension.
Genom alla de aspekter som interoperabilitetskonceptet står för, där hänsyn tas till
politik, juridik, verksamhetsprocesser, teknik och semantik så blir det ett pågående
ideologiskt och praktiskt arbete som jag tror ger förutsättningar för ett mer proaktivt
tanke- och arbetssätt i informationshanteringen, där målet är att tillgängliggöra
informationen på en samhällsgemensam nivå. Genom att flytta fokus från
arkivbildare till den kollektiva samhällsnivån så skapar man också en proaktiv attityd
för tillgängliggörande eftersom man redan i organisationerna har inställningen att
information ska kunna delas vidare.
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Figur 5: Illustration av relationen mellan interoperabilitet, diskurs och kollektivt minne. Diskursen kan
sägas kännetecknas av toppen, den ”medborgarcentrerade förvaltningen” och underliggande två rutor
(tillgänglighet och effektivitet respektive samverkan och gemensamma lösningar) kan ses som mer
konkreta delar av denna diskurs. Alla nivåer bidrar på sitt sätt till att stärka det kollektiva minnet.
Interoperabilitet praktiskt genom att ge förutsättningar för effektiva informationsflöden och på ett
strategiskt plan. Samverkan och gemensamma lösningar genom en gemensam informationsarkitektur
och förutsättningar för ökat deltagande (minnesskapande). Tillgänglighet genom ökad användning och
större ambition att tillgängliggöra informationen utanför den egna organisationen och effektivitet
genom mer effektiva informationsflöden. Interoperabilitet kan sägas utgöra grunden för att allt detta
ska fungera, så att målen inom diskursen förverkligas.
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8 Interoperabilitet och kollektivt minne
Efter den analys som gjorts av projekt eARD, där aspekter av interoperabilitet
respektive kollektivt minne diskuterats, kan reflektioner göras kring relationen
mellan interoperabilitet och kollektivt minne. Det kan betraktas utifrån ett praktiskt
respektive diskursperspektiv.

8.1 Praktiskt
Praktiskt ger interoperabilitet förutsättningar för ett smidigt flöde i hela arkivkedjan,
eftersom det bland annat syftar till att underlätta överföringar mellan olika system. I
arkivprocessen, från det att informationen skapas till den tillgängliggörs kan det vara
ett antal överföringar, liksom över tid. Interoperabilitet omfattar även samverkan i
verksamhetsprocesser, varför även överlämnande av arkiv mellan verksamhet och
arkivmyndighet bör underlättas. Interoperabilitet ger också förutsättning för
samverkan och utbyte av information mellan olika organisationer. Vilket ger
förutsättningar att sprida information från enskilda organisationer i en bredare
kontext till en kollektiv nivå, dvs. från den tredje till fjärde dimensionen, enligt
Records Continuum modellen.
Som ett led i arbetet med interoperabilitet är en organisationsövergripande
infrastruktur för informationshantering, så kallad mjuk infrastruktur under
utveckling. Utifrån en sådan arkitektur skulle t.ex. olika söktjänster kunna utvecklas
som gör informationen hos respektive organisation tillgänglig på kollektiv nivå.

8.2 Diskursivt
Ett viktigt syfte med interoperabilitet är att bidra till en medborgarcentrerad
förvaltning. En medborgarcentrerad förvaltning kännetecknas av samverkan mellan
myndigheter för att förbättra servicen till medborgarna och även samverkan med
externa aktörer som uppfattas som medskapare till en positiv samhällsutveckling
(SOU 2009:86). Interoperabilitet bidrar till att befästa ett perspektiv som tar sin
utgångspunkt i det samhällsgemensamma och hos medborgarna. I ett
arkivsammanhang flyttar det perspektivet från arkivbildare till den kollektiva nivån
och slutanvändarna, där också tillgängliggörande och återanvändning prioriteras.
Vilket stimulerar användningen av arkiven och det faktiska kollektiva
minnesskapandet. Interoperabilitet är också ett strategiskt ställningstagande att
prioritera det gemensamma och dela med sig av sin information och erfarenhet till
andra. I ett arkivsammanhang innebär detta synsätt att verka för att tillgängliggöra
informationen från respektive organisation till att den kan bli del av en gemensam
informationsresurs som ger förutsättningar att skapa, upprätthålla och modifiera
kollektiva minnen.
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9 Diskussion och slutsatser
Uppsatsen avslutas genom detta avsnitt med en diskussion och slutsatser utifrån de
resultat som framkommit i undersökningen.

9.1 Diskussion
För att möta kritiska samhällsutmaningar behöver vi agera på en samhällsgemensam
nivå. I en sådan demokratisk process utgör information ett viktigt underlag för
diskussion och beslutsfattande och ofta behövs information från många olika källor,
tillgängliga på ett snabbt och enkelt sätt, också den på en samhällsgemensam nivå.
Tillgång till information ger kunskap, vilket ger trygghet i en förändringsprocess. Att
öka kunskapen kring en fråga, kan ur ett diskursperspektiv ses som en del i den
ideologiska strävan som hela tiden förs. Där information kan ses som ett maktmedel
och pålitlighet blir en maktfaktor. Den gemensamma kunskap och uppfattning
människor har som kollektiv kan ses som kollektiva minnen. Det omfattar också
värderingar, identitetsuppfattningar och visioner om framtiden och påverkar
därigenom inriktningen på de värderingar och samhällsutveckling som människor
strävar efter. I denna dimension, för det kollektiva minnet, där många olika aktörer
med olika intressen driver sina frågor och baserar sina argument på olika källor, kan
tillgången till pålitlig och (relativt) opartisk information ses som en demokratifråga.
Det kan också ses som verktyg i en diskursiv förändring. Mot bakgrund av det kan
arkivens roll för det kollektiva minnet diskuteras, där det både är en fråga om
förutsättningar för tillgänglighet på kollektiv nivå och dels en fråga om faktisk
användning. En utgångspunkt har varit att en ökad tillgänglighet också främjar
återanvändning, vilket kan leda till att stimulera det faktiska kollektiva
minnesskapandet.
Offentliga arkiv innehåller en stor mängd information som kan utgöra en viktig
resurs för att analysera, diskutera och fatta beslut angående åtgärder på samhällsnivå
då den är pålitlig och spänner över längre tidsperioder. Men som hanteringen av dem
fungerar i dagsläget utnyttjas inte potentialen hos informationen. Det är en
arkivbildarcentrerad hantering, där den som söker information måste vända sig till
respektive organisation. På grund av bl.a. tekniska och organisatoriska gränser finns
det också svårigheter att överföra information mellan olika organisationer och
system, vilket också kan bidra till att den går förlorad för framtiden i takt med
teknikförändringar.
För att öka arkivens roll för det kollektiva minnet och möjliggöra för den potential i
form av informationsresurs den är, krävs både konkreta åtgärder och
perspektivförändringar. Något som interoperabilitet skulle kunna bidra med. Ett
arbete för en ökad interoperabilitet och med detta en samhällsgemensam mjuk
infrastruktur för informationshantering ger konkreta förutsättningar för att
tillgängliggöra offentlig information på ett effektivare sätt. Utifrån ett
diskursperspektiv medför det också värderingar och perspektiv som främjar ökad
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tillgänglighet och delande av information. Där det är den som söker information, inte
den som skapar den som står i fokus. Vilket rimligtvis bör leda till att större tyngd
läggs vid frågor angående återsökning och tillgängliggörande. I och med att arkiven
införlivas i arbetet med e-förvaltning, är en trolig följd att också de värderingar och
mål som driver det arbetet förs in i arkivsektorn. Med de konkreta och
värderingsmässiga verktyg som interoperabilitet medför, där det ämnar överbrygga
de hinder som finns för att dela information, kanske det kan ses som en nyckel som
låser upp de barriärer som finns för att arkiven ska lyftas från respektive organisation
till en kollektiv nivå.

9.1.1

Vidare forskning

Frågan om interoperabilitet väcker frågor för ytterligare forskning. Som första fråga
är det intressant att se vilket genomslag det får inom arkivsektorn och hur det
påverkar tillgängliggörandet av arkivmaterial.
En viktig fråga är också de risker det medför, för den personliga integriteten och
totalitär kontroll av antingen offentliga eller privata aktörer. Man bör också reflektera
över förändrade maktrelationer i samband med övergången till den tredje
generationens e-förvaltning. I samband med att offentlig information blir mer
tillgänglig för bearbetning av olika aktörer, kommer förmodligen nya maktrelationer
att uppstå. Vilka möjligheter finns att skapa insyn i informationsprocesserna och
säkerställa autenticiteten? Skulle interoperabilitetsbegreppet med de olika
dimensionerna behöva utvidgas med ett autenticititetsperspektiv? Det skulle också
vara intressant att se hur en ökad tillgänglighet leder till en faktisk ökning av
användningen av arkiv och hur den användningen ser ut. I förlängningen skulle det
vara av intresse att undersöka hur tillgänglighet till information påverkar den
demokratiska processen.

9.2 Slutsatser
En övergripande hypotes för uppsatsen var att interoperabilitet kan stärka
förutsättningarna för att arkiven blir en del av det kollektiva minnet. I
undersökningen har det visat sig att ett sådant samband finns. Interoperabilitet kan i
sig bidra till att stärka möjligheterna för arkiv att bli del av det kollektiva minnet,
men också att dess diskurs i en e-förvaltningskontext kan bidra till detta.
Praktiskt skapas förutsättningar för att dela information mellan organisationer, och
till en allmän kollektiv nivå och därigenom öka tillgängligheten. Interoperabilitet är
av central betydelse i att bygga en samhällsgemensam infrastruktur för
informationshantering. Det syftar till att lyfta informationen från
ursprungsorganisationerna så att den kan användas bredare på ett effektivt sätt, som
en samhällsgemensam informationsresurs.
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Diskursivt bidrar interoperabilitet med mål och perspektiv och är en förutsättning för
en medborgarcentrerad diskurs där samverkan ses som nyckeln till framgång.
Interoperabilitet syftar just till att skapa förutsättningar att samverka. Den
medborgarcentrerade diskursen har ett helhetsperspektiv på offentlig förvaltning,
som flyttar perspektivet från den enskilda organisationen till samhället i stort, dvs.
från dimensionen för det organisatoriska minnet till det kollektiva minnet. I ett
arkivsammanhang har det också visat sig bidra till att fokusera på slutanvändarna.
Det är också en diskurs som kännetecknas av tillgänglighet till information, där
offentlig information ses som en gemensam resurs som ska vara fri att använda för
medborgarna. Interoperabilitet bidrar till en viljeinriktning att dela den egna
organisationens information vidare.
Det framgår också att det är en ideologisk och hegemonisk strävan, där man på olika
plan; mentalt/ideologiskt, i relationerna mellan olika parter och identitet/roll som
offentlig förvaltning inbegripet arkiven har. Genom att vara en politiskt driven
process finns också ett mandat att driva fram en förändring. Vilket talar för att det
kan leda till konkreta förändringar även inom arkivsektorn. Projekt eARD har också
visat sig utgöra en del i denna diskurs och framför de värderingar och mål som
diskursen representerar. Där projektets mål är att utarbeta förvaltningsgemensamma
specifikationer, vilka ska säkerställa interoperabilitet och utgör en del av den
gemensamma mjuka infrastrukturen.
Utöver detta har uppsatsen även inneburit en definition av begreppet
interoperabilitet, vilket kan bidra med en ökad förståelse för fenomenet som sådant.
Inom ramen för en e-förvaltningskontext uppfattas interoperabilitet som förmågan att
samverka och det behövs inom fem områden; juridik, organisation, semantik, teknik
och på en övergripande nivå politik.
Tillämpningen av kritisk diskursanalys är också ett metodologiskt bidrag till en
arkivvetenskaplig metoddiskussion, och kan ge förutsättningar för att skapa en
djupare förståelse för konsekvenserna av övergången till elektroniska arkiv och eförvaltning.
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