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Abstract 
This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the 
broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and 
related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its 
roles in contemporary archival science. 

The study is a literature review within a qualitative, interpretative paradigm. The review method shares 
some traits with a systematic literature review through systematicity in the search process and the procedure of 
selecting articles for the study. These were delimited to English written, peer reviewed, archival science articles 
published 2005-2018 which use the records continuum model (RCM) in their own studies. Systematicity is also 
present in analysis through a set of questions that seek to link the research goals within the studies with the pur-
poses of using the RCM and the perceived value of its application. This combination of questions offers a meth-
od to get hold of some of the functions and roles of the RCM in archival science. 

An analysis of the research goals within the articles revealed societal as well as theoretical/methodological 
goals. Different uses of the RCM were further explored – by analysing motives for including the RCM and relat-
ed concepts as well as the authors descriptions of their application. The identified goals and an interpretation of 
the ways the RCM and related ideas were used were then connected, and further interpreted with the help of a 
theoretical framework consisting of (1) the abilities of theoretical frameworks (according to Anfara 2008), (2) a 
typology of theories in Information Systems studies (according to Gregor 2006) and (3) the purposes of model-
ling in science (according to Hofman 2017). The results enabled a discussion on the roles of the RCM in archival 
research. 

The study is of value since it identifies the goals within some RCM research and connects these goals with 
the purposes of using the RCM and related ideas, which might support a continuing discussion on the roles of the 
RCM in archival science. The study further has a merit in providing a survey of the RCM in contemporary re-
search through a perspective “from without”. This perspective is arrived at partly by including studies from both 
continuum researchers in the know, as well as from individual researchers of different proximity to continuum 
thinking and the RCM as a theoretical model; partly by the fact that the author is not a researcher within a com-
munity of continuum thinkers or researchers. 
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Inledning 

Under loppet av de två senaste decennierna har den arkivteoretiska records conti-

nuum model kommit att bli en modell som det ofta hänvisas till när hantering av 

arkivinformation diskuteras i arkivvetenskaplig litteratur. Modellen förknippas 

med ett ”post-custodialt paradigm”, med arkivariers proaktivitet och med ett för-

hållningssätt väl ämnat att möta utmaningarna med hantering och bevarande av 

digital arkivinformation. Modellering inom arkivvetenskap var till för ett par årt-

ionden sedan relativt ovanligt, men har börjat tillämpas för att kunna hantera ut-

maningarna i en förändrad och svårhanterlig miljö med digital information, upp-

kopplade nätverk och utvecklande av informationssystem (Hofman 2017, s. 632; 

Gilliland 2018, s. 215 – 216). Det har nu gått mer än 20 år sedan Frank Upward 

formulerade sin version av records continuum-modellen.1 Sedan dess har den fi-

gurerat i många arkivvetenskapliga texter. Det finns en hel del litteratur som ge-

nom åren har ”förklarat” vad records continuum-modellen är och hur den kan 

användas. Det finns numera också en hel del forskning som använder och vidare-

utvecklar modellen – framför allt inom den akademiska miljö där den har sitt 

främsta ursprung: Monash universitet i Australien – men även i det bredare arkiv-

etenskapliga forskarsamhället.  

En utgångspunkt för den här uppsatsen är att alla teorier och modeller har 

förmågan att erbjuda vissa perspektiv på verkligheten och dölja andra. Detta lig-

ger bakom författarens nyfikenhet på modellen som teoretiskt verktyg och lägger 

grunden för frågeställningarna i denna studie. Trots att modellen och dess per-

spektiv har fått ett stort genomslag i samtida arkivvetenskap – bland annat i forsk-

ning, internationella standarder och i terminologi – så saknas i stor utsträckning 

översikter där modellens användning analyseras närmare.  

Den här uppsatsen är en undersökning av hur records continuum-modellen 

(hädanefter benämnd kontinuummodellen eller RCM) och relaterade kontinuum-

idéer har använts inom ett brett och samtida arkivvetenskapligt forskningsfält. 

Uppsatsens metod är till en del influerad av systematisk litteraturöversikt. Arkiv-

 
1 I en artikel i två delar, “Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial principles and proper-

ties (1996) och “Structuring the records continuum, part two: structuration theory and recordkeeping” (1997) 

presenterar Upward records continuum-modellen. Tidpunkten för hans artikulering av modellen i andra sam-

manhang anges dock till 1995 av Anne Gilliland (2014, s. 220) och Michael Piggott 2012, s. 175, s. 189 not 

1. 
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vetenskapliga artiklar bedömdes vara särskilt väl lämpade för syftet med under-

sökningen och urvalet bestämdes till engelskspråkiga, vetenskapligt granskade, 

arkivvetenskapliga artiklar publicerade mellan 2005 och 2018.   

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syften är att bidra med syntetiserande kunskap om kon-

tinuummodellens användning inom främst arkivvetenskaplig forskning för att 

kunna diskutera RCM:s och kontinuumidéernas roll i samtida arkivvetenskap. 

Målet har varit att få med forskning från såväl mer initierade, akademiska ”konti-

nuummiljöer” som forskning som inte är rotad i en ”kontinuumgemenskap”.2  

För att undersöka och bättre förstå vad som åstadkoms med hjälp av RCM i 

forskningen kommer denna studie att behandla texter som använder kontinuum-

modellen och relaterade kontinuumidéer i den egna undersökningen. Materialet 

har avgränsats till texter som sätter RCM i relation till ett teoretiskt eller praktiskt 

arkivproblem eller till någon annan modell, eller som använder ”delar av” RCM 

för att utveckla en ny modell, teori eller metod. Texter som till största delen reso-

nerar kring RCM eller förklarar vad RCM är och vad den potentiellt kan användas 

till har inte tagits med i undersökningen.  

 Kunskapsområdet som studien vill ge ett bidrag till kan ringas in utifrån två 

övergripande forskningsfrågor. Den första frågan handlar om RCM:s roll eller 

betydelse för den arkivvetenskapliga forskningen på makronivå: 

I. Vilka perspektiv på arkivfrågor för RCM med sig och vilken slags arkivveten-

skap medverkar den i?  

Den andra frågan handlar om RCM:s roll eller funktion på mikronivå i den arkiv-

vetenskapliga forskningen, vilket främst blir frågor om den som en kunskaps-

modell och dess roll i den enskilda studien: 

II. Vilken typ av modell är RCM (till exempel ”förklarande”, ”normativ” o.s.v.)? 

För att kunna bidra till det inringade forskningsområdet formulerades följande 

konkreta frågeställningar som ska besvaras genom en analys av materialet: 

(1) Vilka mål har forskningen i dessa artiklar?  

 
2   Med initierad kontinuummiljö inom akademin avses i detta sammanhang grupper av forskare som betrak-

tar sig som en del av en records continuum community of practice. För detta uttrycks användning se exem-

pelvis McKemmish 2017. 
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(2) Vad är RCM:s eller kontinuumidéers roll i att nå målen? 

(3) Vilka (grundläggande) arkivteoretiska problem eller frågor gör sig gällande 

som ett resultat av forskningen (exempelvis i form av att nya arkivteoretiska 

forskningsproblem identifieras)?3 

(4) Hur kan man kategorisera de övergripande arkivvetenskapliga målen eller            

forskningsområdena inom vilka forskningen i artiklarna bidrar?   

Kombinationen av analysfrågor utgör en metod för att komma åt något av RCM:s 

roller. Dels på en mikronivå i enskilda studier genom att undersöka hur studiens 

mål ska uppnås med hjälp av modellen, dels på en makronivå genom att beskriva 

inom vilka övergripande arkivvetenskapliga forskningsområden som modellen 

och relaterade idéer spelar en roll. Ett antagande som är centralt för studiens syfte 

och som ligger bakom frågornas utformning är att det finns en koppling mellan 

teoretiska verktygs roll eller funktion på ett mikroplan och deras roll på ett mak-

roplan.  

Skälen för att söka efter ”målen” i forskningen i stället för enbart ”syftet” är 

att ”syfte” är ett bland andra mål i en studie. Om man vill studera RCM:s ”roll” 

behöver forskningsprocessens olika delar beaktas. Nya mål kan sägas uppstå längs 

vägen. Medan ”syftet” är uttalat (i början av en presenterad studie) kan mål även 

utläsas ”mellan raderna”. Dessutom finns mål på olika nivåer – något som skulle 

kunna bidra till att förstå RCM:s roller på en mikro- och en makronivå. 

Det som utgör tidigare forskning för denna studie definieras till en del av de 

två övergripande forskningsfrågorna, varför jag tar upp litteratur som bidragit med 

svar på – eller som åtminstone har diskuterat – dessa frågor. Till en del utgörs 

tidigare forskning av andra studier som syntetiserat eller gett översikter av tolk-

ningar och användningar av RCM i forskning.  

Bakgrund  

Då den här uppsatsens undersökning är en litteraturstudie över kontinuummo-

dellens och kontinuumidéernas användning över ett brett arkivvetenskapligt 

forskningsfält med forskare från olika arkivtraditioner är det på sin plats att över-

siktligt försöka placera de praktiker och teorier och begrepp som kan förknippas 

med ett kontinuum inom arkivhantering i ett historiskt och kulturellt sammanhang. 

 
3 Här avses inte teoretiska utgångspunkter eller grundläggande arkivteoretiska frågor som ”passerar revy” i 

studierna, utan resultat som noteras och framförs och som eventuellt utgör nya eller olösta forskningspro-

blem. 
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Kontinuuminriktningen i Australien  

Kontinuumtänkande (continuum thinking) inom arkivvetenskap och praktik har en 

tämligen lång historia i Australien där RCM utvecklades. Sue McKemmish skri-

ver att det fanns två huvudsakliga arkivinriktningar i Australien. Den ena var in-

fluerad av dels Jenkinsons arkivteori och dels av den koloniala registraturtradit-

ionen, medan den andra inriktningen bestod i en ”library-based collecting tradit-

ion” (McKemmish 2017, s. 144).   

Sedan mitten av 1900-talet fanns en praxis som så småningom kom att be-

nämnas the continuum approach (ett uttryck jag framöver översätter med ett kon-

tinuumbaserat angreppssätt/förhållningssätt eller kontinuuminriktningen) inom 

arkivhantering. Den hade sitt ursprung i den dåvarande statliga arkivmyndigheten 

i Australien, Commonwealth Archives Office, som hanterade myndighetshand-

lingar från och med 1901 då Australien blev en federation. Dels på grund av den 

unga federationens avsaknad av äldre arkiv, dels på grund av en 50-årig sekretess 

för myndighetshandlingar, var arkivarierna vid de statliga arkivmyndigheterna till 

förhållandevis stor del upptagna med arkivhantering i den löpande förvaltningen 

(Cumming 2010, s. 43). Australiens statsarkivarie på 1950-talet, Ian McLean, 

hade en inställning till ”dokument” som bevis för administrativa handlingar eller 

aktiviteter, till skillnad från synen på ”dokument” värderade för sitt informations-

innehåll. McLean sammanförde ”records management” med krav för arkivhante-

ring i ett gemensamt arkivredovisningsförfarande, kartlade handlingar och influe-

rade dokument- och arkivhanteringen i myndigheternas förvaltningar – ett förfa-

ringssätt som fjärmade sig från traditioner av arkivredovisning baserade på ”bib-

lioteksfilosofier” (Cumming 2010, s. 43 – 44).  

McKemmish hittar frön till det som kom att bli kontinuuminriktningen i ett 

väl utvecklat registreringssystem från den tidiga koloniala administrationen på 

1700-talet, ett system hon benämner ”pre-action registry system” (McKemmish 

2017, s. 127 – 128). Pre-action registry-system menar hon kombinerar ”work-

flow” och ”recordkeeping”. McKemmish citerar Barbara Reed som uttryckt att 

traditionen med registratur är ”recordkeeping embedded in work and the man-

agement of records is integral to the way work gets done” (McKemmish 2017, s. 

127).  

Upward, McKemmish och Reed beskriver “the records continuum approach” 

så här: 

The integration of recordkeeping and archiving processes […] together with a multi-
dimensional and pluralist view of archival functionality, have come to be known as the “rec-
ords continuum approach.” (2011, s. 198) 

 

Registraturtraditionen levde vidare i det australiensiska seriesystemet som utveck-

lades av Peter Scott i mitten av 1960-talet (se t. ex. McKemmish 2017, s. 127; 

Battley 2013, s. 130). Genom att dela upp kontext och innehåll i arkivredovisning 
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möjliggjordes beskrivningar som tog hänsyn till förändringar ”in creation, mana-

gement, and custody” (Millar 2006, s. 65 – 66). Det underlättade redovisning av 

arkiv med flera arkivbildare (ett många-till-många-förhållande), olika kontexter 

och ”komplexa och sammanvävda serier” (Battley 2013, s. 130 – 131, 133). Detta 

var särskilt värdefullt för att effektivt förvalta och redovisa information från orga-

nisationer som genomgick stora förändringar (Battley 2013, s. 130; Millar 2006, s. 

65 – 66). En organisation kan använda seriesystemet utan att använda en konti-

nuumbaserad arkivhantering och redovisning. Enligt Laura Millar är båda dock 

huvudsakligen orienterade mot hantering av myndighetsarkiv och därmed med 

förhållningssätt designade för en miljö med fordringar och regler (Millar 2006, s. 

66 fotnot 13). Millar ställer dessa metoder för effektiv redovisning och förvaltning 

av myndigheters handlingar mot den kulturellt inriktade traditionen i Nordamerika 

med bevarande av ”personal and private papers for historical purposes” som ten-

derar att kräva en ”after-the-fact approach to archival management” (Millar 2006, 

s. 67 – 68). 

Livscykelmodellen 

Livscykeln, som RCM ofta kontrasteras mot, hade växt fram under 1930-talet i 

USA och började formuleras som teori från 1940 (Burell & Sjögren 2018, s. 25; 

Lin 2015, s. 24). I likhet med den tidiga kontinuuminriktningen utvecklades den 

som en metod för att effektivt hantera förvaltningarnas kraftigt ökade dokumentat-

ion (Yusof & Chell 2000, s. 135). Livscykelmodellen finns i många olika version-

er med olika antal steg eller stadier för hantering av dokument som bygger på en 

uppdelning mellan aktiva, semiaktiva och passiva handlingar, där ansvaret för 

dem regleras utifrån vilket stadium handlingarna befinner sig i (Lin 2015, s. 24). 

En utveckling mot en alltmer komplex uppdelning av livscykelns stadier från tre 

till hela tio steg/stadier har satts i samband med den teknologiska utvecklingen 

och livscykelns svårighet att möta utmaningarna med hantering av elektroniska 

handlingar (Yusof & Chell 2000, s. 140).  

Kontinuumteorin  

I en artikel från 1985 – ”From life cycle to continuum: some thoughts on the re-

cords management-archives relationship” kritiserade dåvarande statsarkivarien i 

Kanada – Jay Atherton – livscykelns tillkortakommanden. Artikeln anses ha varit 

betydelsefull för den pånyttfödelse som kontinuumtänkandet genomgick i början 

av 1990-talet (Cumming 2010, s. 46). Under åren från mitten av 1980-talet till 

mitten av 1990-talet förekom på många håll intensiva diskussioner i arkivveten-

skapliga forskarmiljöer kring hur arkivpraxis och teori behövde transformeras i 

och med att verksamheter blev allt mer digitaliserade. Två förgrundsgestalter i 

kretsen av kontinuumforskare, Frank Upward och Sue McKemmish, började ar-

beta vid Monash universitet i Australien i slutet av 1980-talet (Piggott 2012, s. 
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177). Förutom nära samarbeten med kollegor vid Monash universitet bidrog flera 

utomstående arkivteoretiker i debatten och nydaningen av arkivvetenskapen, ex-

empelvis David Bearman, Terry Cook och Margaret Hedstrom (Cumming 2010, 

s. 46; Lau 2013, s. 59). 

The Records Continuum Model signerad Frank Upward 

Termen the records continuum ska ha myntats av McKemmish som en av 

redaktörerna för antologin The Records Continuum: Ian McLean and Australian 

Archives First Fifty Years från 1994 (Piggott 2012, s. 175). I mitten av 1990-talet 

artikulerade Upward the Records Continuum Model som bygger vidare på en arti-

kel av McKemmish, ”Are Records Ever Actual” ur ovan nämnda antologi (Burell 

& Sjögren 2018, s. 28; Upward 1996, s. 1).4 Det är framförallt genom en artikel i 

två delar, “Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial Princip-

les and Properties” (1996) och “Structuring the Records Continuum, Part Two: 

Structuration Theory and Recordkeeping” (1997) som Upwards artikulering av 

modellen nådde ut till en bredare akademisk publik. I artikeln knöt han kontinu-

umteori ytterligare till idéer från postmodern filosofi med hänvisningar till bland 

andra Latour och Foucault, och presenterade en grafisk modell. Det tydligaste nya 

bidraget i Upwards modellering av ”kontinuumet” torde dock vara Anthony Gid-

dens struktureringsteori (Piggott 2012; Sahlén 2016, s. 46; Van Bussel 2017, s. 27 

fotnot 5).  

Namnen på de kollegor som i litteraturen om RCM anges som de mest bety-

delsefulla medskaparna tenderar att variera något, men vid sidan om McKemmish 

nämns ofta Barbara Reed och Livia Iacovino (Frings-Hessami 2018, s. 159; Lau 

2013, s. 59; Rolan 2017, s. 205) men även namn som Glenda Acland, Chris Hur-

ley och Michael Piggott (Lau 2013, s. 59).5 Den grafiska artikuleringen av RCM 

hävdar Upward ensamrätt till (Piggott 2012, 178). 

I en artikel från 2000 vidareutvecklar Upward resonemangen kring RCM. Här 

presenteras även tre varianter på kontinuummodeller, Information Continuum 

Model, Information System Continuum Model, Publishing Continuum Model. Den 

första är utvecklad av Upward tillsammans med Barbara Reed och Don Schauder 

medan Upward star bakom de övriga två (Upward 2000, s. 117). I denna artikel 

presenteras även den graf av RCM som är återgiven nedan. De fyra dimensioner-

 
4Burell och Sjögren hänvisar till The Records Continuum: Ian Maclean and Australian Archives First Fifty 

Years, (1994), Red: Sue McKemmish och Michael Piggott, Melbourne: Ancara Press; Upward citerar McK-

emmish I artikeln ”Are Records Ever Actual” från nämnda antologi. När det gäller sidhänvisning i Upwards 

artikel så gäller den inte för den ursprungliga publiceringen i Archives and Manuscripts utan för en webbvers-

ion publicerad på Records Continuum Research Group Website, (se litteraturförteckningen). 
5 I litteraturen kan det ibland bli något förvirrande när man läser om RCM:s upphov och upphovspersoner. En 

del av förvirringen kan ha att göra med det inkonsekventa språkbruket kring vad som avses med ”modellen” – 

ibland den grafiska gestaltningen, och ibland sättet att tänka kring arkiv – och ibland något däremellan. 

Denna omständighet återkommer jag till i teorikapitlet. 
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na (create, capture, organise, pluralise) i modellen motsvarar Giddens fyra ”steps 

of time-space distanciation” (Upward 2000; Van Bussel 2017, s. 29) som gestaltas 

i diagrammet av fyra koncentriska cirklar. Genom dimensionerna löper vad 

Upward i artikeln benämner fyra ”continua” (identity, transactionality, evidentia-

lity, and recordkeeping containers), Dessa continua benämnde han ursprungligen 

axlar (axes) vilka var representerade av linjer i grafen (Upward 2000, s. 124). 

”Axlar” är dock det namn som har överlevt i den arkivvetenskapliga litteraturen. 

Om det nedan återgivna diagrammet skrev Upward att det är troget den ursprung-

liga versionen (Upward 2000, s. 124).  

Fig. 1 The Records Continuum Model. Från Upward 2000. 

Kontinuumidéer har gjort avtryck – i forskning, standarder, 

arkivpraktik och vokabulär 

Efter att RCM artikulerats av Upward, kom kontinuumtänkande och kontinuum-

begrepp att tas upp i flera standarder. Det första exemplet var den australiensiska 

standarden 4390 från 1996. I denna Australian Standard for Records Management 

finns en kort beskrivning av the records continuum (citerad i Piggott 2012, s. 

182): 

the whole extent of a record’s existence. Refers to a consistent and coherent regime of man-
agement processes from the time of the creation of records (and before creation, in the design 
of recordkeeping systems), through to preservation and use of records as archives. 
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Denna standard blev i sin tur basen för den internationella ISO 15489 och flera 

andra (Gilliland 2018, s. 220 – 221). Records continuum-perspektiv på arkivhan-

tering finns på så sätt inbäddade i flera standarder som influerar arkivhantering 

såväl i Australien som internationellt (Gilliland 2018, s. 220).  

Engelska arkivuttryck för ”recordkeeping in the continuum”  

Nedan förklaras hur några centrala begrepp utifrån kontinuumperspektiv utmärker 

sig och särskiljer sig från andra traditioners arkivterminologi. Utöver detta ska jag 

förklara hur jag kommer att hantera avsaknaden av tillfredställande översättningar 

av engelska termer för viktiga arkivbegrepp till svenskan.  

Record 

På svenska saknas en exakt motsvarighet till ”record”. Ann-Sofie Klareld (2018, 

s. 100) skriver att det närmaste är svenskans allmän handling. Även Tommy Sah-

lén gör en jämförelse mellan allmän handling och record (även i detta fall records 

inom offentlig förvaltning), och kommer fram till att begreppen överlappar, men 

inte helt. Records i en myndighet kan utöver allmänna handlingar beteckna en del 

av det som går under namnet arbetsmaterial i svensk förvaltning. Å andra sidan, 

påpekar Sahlén, finns det allmänna handlingar som inte skulle kallas records. Det 

är dokument eller handlingar som tillvaratagits av en myndighet (vilket gör dem 

till allmänna handlingar) utan att vara handlingar som är upprättade eller mottagna 

av myndigheten – d.v.s. – de är inte handlingar som är resultat av myndighetens 

verksamhet. Burell och Sjögren som också diskuterar begreppet ur ett förvalt-

ningsperspektiv, översätter records med handlingar och verksamhetsinformation 

(2018, s. 108). Dock betecknar records även handlingar och dokument som inte 

hör till den offentliga förvaltningen (Sahlén 2016, s. 62 – 63).  

Då records även kan ha en vidare betydelse bortom myndigheters och före-

tags verksamheter finns det anledning att söka efter någonting mer ”neutralt”, mer 

inkluderande och mindre specifikt än ”verksamhetsinformation”. Arkivinformat-

ion kanske kan uppfattas som en mer inkluderande term för olika sorters records. 

Så långt det är möjligt kommer jag att använda uttrycken handlingar eller arkivin-

formation.  

Postcustodiality 

“Postcustodial” definieras av Society of American Archivists som idén att arkiva-

rier (inte längre) tar fysiskt hand om handlingarna för bevarande, utan att dessa 

kommer att förbli hos arkivbildarna. Vidare innebär den post-custodiala teorin en 

förändrad roll för arkivarien – från en väktare av ”inaktiva” handlingar i en central 

förvaring till en roll som ”a manager of records that are distributed in the offices 
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where the records are created and used” (Society of American Archivists 

webbplats > Publications > Glossary of Archival and Records Terminology).  

Jag känner inte till ett bra uttryck för postcustodial på svenska och kommer 

därför att använda den engelska termen. 

Records management 

Många av texterna som behandlas i uppsatsen skrivs utifrån arkivtraditioner där 

man har å ena sidan records managers och å andra sidan archivists. I en arkivtrad-

ition som inte är kontinuumbaserad, är ”archivist” inte riktigt detsamma som ”ar-

kivarie” i svenskan. De svenska termerna generellt speglar det faktum att svensk 

tradition och lagstiftning inte gör skillnad på handlingar utifrån om de förvaras på 

myndigheterna eller hos arkivinstitutioner (se t.ex. Burell & Sjögren 2018, s. 28).   

Appraisal 

Engelskans appraisal som betyder ungefär urval för bevarande har ingen motsva-

righet i ett svenskt ord. I svenska myndigheters arkivhantering ska motsvarande 

process ske genom att man upprättar och tillämpar bevarande- och gallringsplaner 

för handlingarna. Ur ett kontinuumperspektiv sker appraisal vid flera tidpunkter, 

ofta redan från början medan det från ett livscykelperspektiv sker när handlingar-

na har spelat ut sin administrativa roll inom en organisation. 

Recordkeeping 

Inom kontinuuminriktningen har en del betonat skillnaden mellan ”record kee-

ping” som motsvarar ett livscykeltänkande medan ”recordkeeping” (i ett ord) 

motsvarar kontinuumtänkande och inbegriper många fler delar av hanteringen av 

arkivinformation – ja egentligen all hantering, inklusive skapandet och använd-

ning (McKemmish 2017, s. 122; Hofman 2017, s. 632; Rolan 2017, s. 197 – 198).  

Rolan definierar archiving och recordkeeping (Rolan 2017, s. 197 – 198). I ett 

livscykelperspektiv är ”archiving” arkiveringsprocesser som påbörjas efter att 

handlingar flyttats till en formell plats/arkivinstitution för förvaring. I detta per-

spektiv är uttrycket med de två orden ”record keeping” de aktiviteter som försig-

går fram till dess att handlingarna tas om hand av arkivinstitutionen (jämför re-

cords manager och arhivist ovan). ”Recordkeeping” som ett ord däremot, är ett 

kontinuumbegrepp, och täcker in alla aktiviteter som handlingarna är en del av 

under sin livslängd, inklusive skapandet av handlingen. Vidare, enligt denna 

förståelse kan recordkeeping-aktiviteter ”be considered to be a general superset of 

the activities usually ascribed to the term archiving” (Rolan 2017, s. 198).  

Detta för kontinuumtänkandet och RCM så centrala begrepp är det som allra 

mest saknar en acceptabel översättning på svenska. Ibland blir det nödvändigt att 

skriva det engelska uttrycket. Som regel kommer jag dock använda uttrycket ar-
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kivhantering generellt för att översätta recordkeeping när syftet inte är att specifi-

cera vilka av alla processer rörande arkivinformation/handlingar det är fråga om. 
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Tidigare diskussioner av records continuum och 
RCM i arkivvetenskaplig litteratur 

De frågor som i uppsatsen benämns ”övergripande forskningsfrågor” rör vilken 

sorts modell eller teoretiskt verktyg som RCM är, samt vilka perspektiv på arkiv 

och arkivvetenskap den ackompanjerar och vilken slags arkivvetenskap den med-

verkar i (och eventuellt medverkar till). Det som utgör tidigare forskning med 

relevans för denna studie är dels litteratur som bidrar med svar på eller diskussion 

av de övergripande forskningsfrågorna, dels litteratur som syntetiserat eller gett 

översikter av tolkningar och användningar av RCM i arkivvetenskaplig forskning. 

Sådana finns t.ex. som litteraturöversikter till avhandlingar eller vetenskapliga 

artiklar som använder/tillämpar RCM (exempelvis Lau 2013; Svärd 2013; Klareld 

2018 – se nedan). Översikter som redogör för forskning som gjorts inom en konti-

nuuminriktad arkivvetenskaplig forskningstradition redogör för och sammanfattar 

forskningsläget inom denna tradition. Exempel på en sådan översikt och redogö-

relse för kontinuumforskningen är McKemmish (2017) nedan. 

För att komplettera detta avsnitt med tidigare forskning tar jag också upp ex-

empel på litteratur som har identifierat möjliga problem med RCM, kontinuum-

tänkande eller dess användning i forskningen eller som anlägger ett kritiskt per-

spektiv och ställer problematiserande frågor kring modellen eller relaterade idéer. 

Dessa exempel inkluderas för att kunna belysa RCM både utifrån kritiska och 

välvilliga röster som har diskuterat modellen. I det här avsnittet med tidigare 

forskning ska jag följaktligen fokusera på (1) annan litteratur som har skrivit om 

användningar eller användningssätt av RCM i forskningen (2) litteratur som dis-

kuterar RCM:s, kontinuumtänkandets och kontinuumidéers perspektiv och (3) 

litteratur som framhåller problem eller problematiska sidor av RCM, kontinuum-

tänkandet eller deras tillämpningar.  

(I de fall texter saknar sidnumrering kommer hänvisningar att göras till rubri-

ken på det aktuella avsnittet i texten.) 

Översikter över RCM:s användning i arkivvetenskaplig 

forskning och litteratur  

Michael Piggott tar upp den stora variation av sätt som RCM har uppfattats på: 
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The model has been described by proponents as a device, a tool, a paradigm, a theory, a met-
aphor, a model, a logical model, a space/time model, a space/time construct and a method of 
thinking (2012, s. 163). 

 

Han återger några exempel på andras bedömningar av hur modellen har tolkats i 

litteraturen. Exempelvis att den är ”perceived as a methodology”; att den ”can be 

seen as a meta-theory”, Vidare ger han egna exempel på andras tolkningar: ”ap-

proach to recordkeeping; “a conceptual model”, “a concept and a view”. Utöver 

dessa skriver Piggott, finns förespråkarnas kompletterande texter som beskriver 

”continuum-based thinking/practice, and applications using the model as an analy-

tical framework” (Piggott 2012, s 183).  

Enligt Proscovia Svärds genomgång (2013) av litteratur som diskuterat RCM 

har modellen använts av forskare för att demonstrera hur den används i ”progres-

sive recordkeeping especially where digital information/records are concerned”; 

som stöd vid utforskande av långtidsbevarande där dimensionerna kan användas 

för att förstå att det finns olika intressenter i informationen; i utforskande av lång-

tidsbevarande av e-service där RCM uppfattas som ett användbart verktyg för att 

förstå ”recordkeeping in organizations and society at large; som jämförelse med 

livscykelmodellen i avseende på långsiktig användning av information, där RCM 

setts som överlägsen på en rad punkter, bland annat i förhållandet till idén med 

”social and organizational memory”; för att befrämja förvaltning av arkivinform-

ationen så länge som dess värde består genom att förete ”a seamless, dynamic 

recordkeeping regime that transcensds time and space; som teoretiskt ramverk vid 

utvecklande av ”archival electronic information systems”; samt att RCM ”leaves 

room for unending circular and recursive processes which suit the contempo-

ranous use of records and justifies their long-term preservation for smart organi-

zations”  (Svärd 2013, s.162 – 164). 

I McKemmish (2017) kapitel ”Recordkeeping in the Continuum. An Austra-

lian Tradition” finns en översikt över records continuum-teorins och RCM:s infly-

tande och användning inom forskning och praxis:  

In the recordkeeping community of practice, the Records Continuum Model is widely used as 
metaphor, and an implementation model, as exemplified through its use in the development of 
standards, metadata entity-relationship models and schemas, and best practice guidelines for 
the design of recordkeeping systems and appraisal programs. It has also been used extensive-
ly as a teaching tool, as a conceptual framework for research, and as a research instrument 
(McKemmish 2017, s. 143 – 144). 

 

Hans Hofman ger exempel på RCM:s roller i forskning och utveckling av stan-

darder. RCM användes som konceptuellt ramverk i utvecklandet inom SPIRT 

Recordkeeping Metadata Projekt vid Monash universitet, och för utvecklandet av 

Recordkeeping Metadata Schema (RKMS), vilket i sin tur legat till grund för den 

internationella metadata-standarden ISO 23081 (Hofman 2017, s. 645). 

Ann-Sofie Klareld (2018) redogör för en rad olika användningar av modellen 

i ett antal fallstudier. Den har bland annat använts av Valtonen (2007) som ett 



     17 

holistiskt, konceptuellt ramverk; som ett sätt att kombinera transaktionella proces-

ser med dokumentationsprocesser; som en hjälp för att fokusera på, ”dokumentat-

ionskontexten”; och ett analytiskt instrument för att skilja mellan ”processes rela-

ted to creation, capture and organization”. Troselius och Sundqvist (2012) an-

vände enligt Klareld modellen för att studera implementering av metadatasche-

man och Svärd (2013) använde RCM för att designa intervjufrågor och diskutera 

hur svårigheter kring långtidsbevarande kan mildras (Klareld 2018, s. 103). 

Diskussioner om RCM:s perspektiv 

Det har framhållits (Cook 2000; Piggott 2012; Hofman 2017) att den grafiska re-

presentationen av modellen inte är lätt att ”läsa” och öppnar för många tolknings-

möjligheter eller ”missförstånd”. Grafen har också, i likhet med texterna som för-

klarar modellen, modifierats (Piggott 2012, s. 183). Hofman menar att det är svårt 

att representera tre (eller ännu fler) dimensioner i en tvådimensionell graf. Exem-

pelvis är ”tidsdimensionen” eller tidsaspekten (the temporal dimension) inte syn-

lig utan ligger i tolkningen av modellen. På grund av att tolkningen av modellen 

inte är självklar har det enligt Hofman lett till förenklade förklaringar av modellen 

som påminner om livscykeln och ”sequential approaches” (Hofman 2017, s. 644). 

RCM och livscykelmodellen ses ofta som de två alternativ som står till buds 

inom området arkivhantering (se t.ex. Svärd 2013, s. 163). Den vanligaste jämfö-

relsen är därför av RCM:s perspektiv i förhållande till livscykelns, en jämförelse 

som många förklaringar av RCM tar avstamp i. Exempelvis har livscykelmodellen 

ansetts ha sitt huvudsakliga perspektiv på handlingarna/dokumenten (och har där-

för betecknats som ”records centered”) och inriktad på vissa uppgifter förknip-

pade med olika stadier i hanteringen av handlingar (Hofman 2017; Yusof & Chell 

2000; Lin 2015). Huvila m.fl. skriver att till skillnad från livscykelteorier betonar 

kontinuumteori den ständiga förändringen av handlingar och deras kontext (Hu-

vila m.fl. 2014, Literature Review).  Den postcustodiala idén förs ibland fram för 

att förklara skillnaden mellan ett livscykelperspektiv och ett kontinuumbaserat 

perspektiv, vilka innebär olika sorters ansvar för arkivarierna (Klareld 2017, s. 

16). RCM:s betoning på proaktivt handlande från arkivariers sida, till skillnad från 

ett ”traditionellt” post-hoc-förfarande, där beslut kring urval för bevarande sker i 

efterhand av arkivarien, har enligt Millar gjort RCM:s förhållningssätt mindre 

lämpat för arkivhantering inriktad på bevarande av ”personal and private papers 

for historical purposes” som tenderar att kräva en ”after-the-fact approach to ar-

chival management” (Millar 2006, s. 67 – 68). Millar menar att det finns ett glapp 

i kontinuummodellen genom dess inriktning mot förvaltning av myndigheters 

handlingar, dess betoning på bevis för ”actions and transactions” och dess 

”inevitable exclusion of personal or private records” (Millar 66 fotnot 12). Även 

McKemmish ger denna kritik av RCM i viss mån rätt, åtminstone när det gäller de 
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tidiga kontinuumforskarna och praktikerna under 1990-talet (även om hon själv 

m.fl. andra kontinuumforskare som Piggott och Cunningham enligt hennes upp-

gift undersökte just ”personal recordkeeping in the continuum” under 1990-talet) 

till större delen var upptagna med ”government and corporate recordkeeping” 

(McKemmish 2017, s. 144 – 145). Terry Cook var kritisk till vad han (då omkring 

2000) såg som en ny diskurs inom arkivvetenskapen, där arkivariers fokus på 

myndigheters förvaltande av ”bevis” för ”ansvarighet” är en del av denna diskurs, 

som han menade var särskilt framträdande i Australien. I ett öppningsanförande 

från en konferens år 2000 i Melbourne, Australien, gav han uttryck för en oro in-

för vart arkivvetenskapen var, och hade varit, på väg.6 Han plockade fram fyra 

huvudsakliga delar i denna – enligt honom dominerande – arkivvetenskapliga 

diskurs. Det handlade om ett fokus på ”record-keeping issues” (vilket han menade 

ligger nära vad som traditionellt betecknats som records management). Ett annat 

handlade om yrkeskompetens-utveckling för “records-keepers who work in mo-

dern organisations”. Ytterligare ett var fokus på dokumenten som tillförlitliga och 

autentiska bevis för transaktioner – och därmed sett som styrkande av ansvarighet 

och av demokratin. Ett annat vände sig bort från urval för bevarande för historisk 

forskning till bevarande av bevis för ”important business functions”. Inför RCM 

utrycker han en förhoppning att den ska kunna vara så pass inkluderande så att 

olika arkivinriktningar kan rymmas där. Samtidigt ger han uttryck för en ambiva-

lens gentemot modellen och dess relation till denna nya diskurs: 

And overriding this predominant discourse, at least here in Australia, and anchoring it in the-
ory and vision, has been the model of records continuum, which both summarizes the many 
dimensions of record-keeping in institutional life and lends legitimacy to the definition of the 
archivist as record-keeper (Cook 2000, s. 8). 

 

Huvila m.fl. skriver att enligt RCM är det irrelevant att skilja mellan nuvarande 

och framtida användningar av arkivinformation “or to conceptualise their process-

es of emergence and existence as a linear life-cycle with only a single beginning 

and end.” (Huvila m.fl. 2014, Literature review). Cumming menar att RCM:s ho-

listiska angreppssätt erkänner ”recordkeeping and archival processes and does not 

give primacy to one over the other” (Cumming 2010, s. 42). McKemmish menar 

att med ett kontinuumperspektiv försvinner “dikotomin” med “record-as-evidence 

versus record-as-memory”. Enligt detta synsätt kan handlingar inte kategoriseras 

som antingen det ena eller det andra. Det är deras bevisförmåga/evidentiella natur 

som gör att de kan spela en specifik roll i att konstituera minnen och forma identi-

tet (McKemmish, 2001, s. 352). Cook var kritisk till att modellen antyder att 

minne ska ses som en underkategori av bevis, och menar att modellen behöver 

 
6 Konferensen var arrangerad av Australian Society of Archivists. Årets tema hette Beyond the Screen: Cap-

turing Corporate and Social Memory (Cook 2000). 
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justeras, antingen genom att minnes- och evidens-axlarna separeras eller att på 

annat sätt låta förtydliga deras ömsesidiga beroende: 

the evidential axis – the name privileging “evidence” is indicative of the problem – where ev-
idence and memory sit uneasily: evidence in the inner core, memory in the outer rings, as if 
the latter is only a subset of the former rather than memory needs often having a determining 
influence on the nature and kind of evidence created (Cook 2000, s. 18).  

 

Geert-Jan Van Bussel (2017) ser records-continuum-teori och digital diplomatik 

som de två inriktningar inom arkivvetenskap som står till buds för närvarande. De, 

menar han, fokuserar på kulturella och bevisande värden hos arkivhandlingar. Till 

skillnad från många andra som förespråkar RCM:s nytta för att möta de nya ut-

maningarna i organisationer som numera måste hantera digital information i upp-

kopplade nätverk, menar Van Bussel att varken RCM eller den digitala diplomati-

ken har en teori som förmår att erbjuda lösningar på de problem som nu förelig-

ger.  Hans fokus är att ta till vara på informationens värde för organisationer, men 

menar att det nu råder informations-kaos på grund av att Enterprise Information 

Management (EIM) inte förmår att fånga den stora inströmningen av ostrukture-

rad information. RCM fokuserar på kontexten (och inte på innehållet) kring hand-

lingar, medan digital diplomatik nästan uteslutande fokuserar på själva dokumen-

ten. Ingen av de två teorierna intresserar sig nämnvärt för ”(organizational or per-

sonal) construction of archives and their value for reaching organizational objec-

tives and defining business strategies” (Van Bussel 2017, s. 22 – 23).  

I Van Bussels fall får RCM kritik för att vara för teoretisk och bortkopplad 

från informationshanteringens realiteter. En liknande kritik kan återfinnas hos 

Lappin som 2011 skrev att RCM (och DIRKS)7 skapades under en viss tid:  

at the point in time at which we knew organizations were moving to become networked digi-
tal environments, but before we knew what it was like for organizations to be networked and 
digital (Lappin 2010, s. 254). 

 

Han spår att nästa ”records management orthodoxy” förmodligen kommer att 

växa fram ur utbyten baserade på lösningar på reella praktiska problem (Lappin 

2010, s. 254, 259). 

Andrew Lau menar att RCM har framställts som ett alternativ till livscykel-

modellen för arkivhantering och som ett exempel på ”the so-called postmodern 

paradigm shift”. Vidare har den och de teorier som ligger bakom RCM, presenter-

ats som ”a modelling of complexity for archival science, stressing multiple rela-

tionships between records creators, records, and the metadata that contextualize 

them” (Lau 2013, s. 197 – 198).  

 
7 DIRKS står för Design and Implemention of Record Keeping Systems. 



     20 

Van Bussel (2017) kritiserar RCM för att bygga på det ”helt teoretiserade” ar-

kivet, långt bort från pragmatiska lösningar och drar upp dess postmoderna filoso-

fiska influenser från Foucault och Derrida i denna kritik. Men RCM har också 

rönt kritik för att gå på tvärs emot postmoderna perspektiv. Verne Harris har varit 

kritisk till ”totaliserande tendenser” uttryckta av författare till kontinuum-texter. 

Mot McKemmish försök att placera records continuum-tänkande och -praktik 

inom postmodern filosofi invänder Harris (citerad i Lau 2013, s. 199):  

The model, whatever else its articulators attempt to do with it, is a totalising conceptual con-
tainer – in the words of McKemmish, the model issues from a ‘worldview’ providing a 
framework that is ‘inclusive’ and ‘unifying’. To my ear the readers of the continuum are con-
structing a metanarrative at the same time as denying its ‘meta’ attributes. I would suggest 
that a truly ‘postmodern’ analysis would want to rip the continuum to shreds. 

 

Även Lau menar att RCM i sitt försök att erbjuda ”a totalizing worldview of 

recordkeeping” suddar ut skillnader i olika ”recordkeeping environments” och 

inordnar dem ”under a teleological  conceptualization of recordkeeping at the so-

cietal level”. En paradox hos RCM, som utifrån sin betoning på ”pluralization” 

hyllats som en ”inkluderande” modell för arkiv, är enligt Lau att RCM bär på en 

reduktionism som ser ”social complexity as mechanistic and reducible to sta-

bilized identities of record-creating entities”. Detta menar han, leder till ytterligare 

en paradox med RCM, utifrån den objektivitet han anser att den antyder att den 

besitter. Modellen ger å ena sidan ett erkännande av att arkivarier spelar en avgö-

rande roll i ”record-keeping of society” genom deras professionella praktik. Men 

arkivarier behöver å andra sidan ”transcendera” sig själva och sina plats- och tids-

bundna (situated) ageranden där de hanterar arkivhandlingar, för att på samma 

gång kunna skåda samhällets arkivhantering ovan ifrån, i sin totalitet (Lau 2013, 

s. 200 – 202). Lau hänvisar också till Donna Haraway’s feministiska kritik som 

förespråkar en kunskap som gör rationella kunskapsanspråk utifrån ”a partial per-

spective” – en vy från en kropp, till skillnad från vyn ”from above, from nowhere, 

from simplicity” (citerad i Lau, 2013, s. 203). En delvis besläktad kritik kommer 

från Belinda Battley (2019) som menar att RCM inte tar hänsyn till platsers bety-

delse för skapande och användning av handlingar/dokumentation i artikeln ”Ar-

chives as places, places as archives: doors to privilege, places of connection or 

haunted sarcophagi of crumbling skeletons?”. 

Piggott skriver (2012, s. 185) att Frank Upward upprepat hävdat att modellen 

erbjuder ”an ’any place/any era’ approach” och citerar ett stycke ur den andra av 

de två delar i artikeln som presenterar modellen (Upward 1997, s. 31 fotnot 20):8 

 
8 I den webbversion av denna artikel av Upward som jag har haft tillgång till finns ej fotnoter, varför jag 

citerar från Piggotts text. 
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The continuum model can be applied to an analysis of recordkeeping practices in any period 
of history. It can help ‘map’ how a particular society created documents, captured them as 
records, organised them, and carried them across space and through time. 

 

Men Piggott menar att påståenden om att modellen kan läsas in i alla tidsepoker 

och är ”era-independent and relevant across cultures” aldrig har testats på allvar. 

Inte minst behövs en samsyn (agreement) kring vad som utgör ”a successful ’rea-

ding into’” (2012, s. 185). Även Karabinos menar att kontinuummodellen och de 

påståenden kring den som dess försvarare anfört accepterats utan de ”omfattande 

och rigorösa tester” som han menar att en modell behöver genomgå för att tas upp 

i en vetenskaplig disciplin (Karabinos 2018, s. 208 – 210). I sin doktorsavhand-

ling (2015) om ”saknade” eller försvunna arkiv9, använde han RCM som ett svar 

på Piggotts efterfrågan på tester av modellen. Frågor om ”whether the continuum 

model is culturally dependent, or if all records can be  interpreted using it, are still 

left open” menar han (Karabinos 2015, s. 2). I två fallstudier av för-

svunna/saknade arkiv analyserar han RCM och “its ability to interpret the nature 

of records” (Karabinos 2015, s. 2). Karabinos uttrycker osäkerhet kring vad det är 

för typ av modell och därmed vad som skulle vara det bästa sättet att ”testa” den. 

Han menar att “[i]f the model is seen as merely theoretical, something worth striv-

ing to attain, that is different from using it to explore the nature of records” (2015, 

s. 151). 

Andrew Lau (2013) ger i sin avhandling, Collecting Experiences, en kritik av 

RCM (efter att ha studerat en ”community arts organization” och dess doku-

mentationspraktiker med RCM som ”teoretisk lins”. Utifrån en förståelse av do-

kument och handlingar som medskapare av de händelser de dokumenterar – han 

fann att dokumentationspraktikerna i denna community var medkonstituerande i 

de konstnärliga tillställningarna (events) – kan dokumentationen inte förstås som 

en ”biprodukt” av händelserna. Lau redogör för några olika forskares kritiska syn-

punkter på RCM. Cook (2000) citeras där han kritiserar att enligt modellen verkar 

”minne” vara en underkategori av ”bevis” (se ovan).  

Anne Gilliland påpekar att även om Giddens verk ”addresses the prsesence of 

power” är detta inte explicit i Upwards modell från 199510, och hon konkluderar 

att i kontinuummodellering i framtiden kan frågor om makt och dess effekter – 

som en följd av postmodern och postkolonial kritik av arkivhantering – förväntas 

bli mer framträdande (2014, s. 222). 

 

 
9 Dessa arkiv var Djogdja Documenten och The Migrated Archives. 
10 Enligt Gilliland (2014) och Piggott 2012, s. 175, s. 189 not 1) artikulerade Upward RCM 1995. 
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Teori i uppsatsen 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska verktyg och begrepp som kommer att 

användas för att analysera och diskutera användningar av RCM i materialet. Det 

sker via en redogörelse för motiven att använda dem, där bland annat teori i 

forskning generellt samt modellering inom arkivvetenskaplig forskning och ut-

veckling kort berörs. Vidare diskuterar jag några oklarheter kring terminologin 

rörande vad termen modell egentligen syftar på när RCM diskuteras i litteraturen.  

Först presenterar jag uppsatsens viktigaste teoretiska utgångspunkter. 

Teoretiska utgångspunkter 

In defining theoretical frameworks, we must be cognizant that any framework or theory al-
lows the researcher to “see” and understand certain aspects of the phenomenon being studied 
while concealing other aspects. No theory, or theoretical framework, provides a perfect ex-
planation of what is being studied (Anfara 2008, s. 4). 

En utgångspunkt för den här uppsatsen är att alla modeller och teoretiska verktyg 

erbjuder vissa perspektiv. Genom att vara förenklingar som utelämnar detaljer och 

betonar vad som ska ses som särskilt viktigt och avgörande i sammanhanget, er-

bjuder de en viss vy av verkligheten (Anfara 2008, s. 4; Gilliland 2014, s. 217, s. 

222; Hofman 2017), något som får oss att se vissa saker medan de gör oss blinda 

för andra (Anfara 2008, s. 4). Modeller och teoretiska verktyg bygger vidare på 

antaganden, och dessa antaganden är inte alltid explicita (Anfara 2008; Alvesson 

& Sandberg 2011; Hofman 2017).11 Antaganden som inte gjorts explicita kan åda-

galäggas och eventuellt ifrågasättas (Alvesson & Sandberg 2011). 

En annan utgångspunkt är att modeller och teoretiska verktyg skapas och an-

vänds av människor som befinner sig i en viss historisk situation – på en plats. 

Modellers skapande liksom deras användning är beroende av det historiska sam-

manhanget – tiderna och platserna där människorna som skapar och använder 

 
11 (Hofman förespråkar noggrannhet i att göra de egna antagandena explicita när man modellerar, 2017, s. 

639; Anfara menar att teoriers “ability to reveal and conceal makes it all the more important for researchers to 

tell their readers, if possible, what is concealed”, 2008, s. 5). 



     23 

modellerna befinner sig (Lappin 2010; Battley 2019; Hofman 2017). Hans Hof-

man menar att ju mer abstrakt en modell är, desto längre ”hållbarhet” har den, 

[h]owever, conceptual models are also situated in time/space, and are reflections of what peo-
ple know, what technologies and/or infrastructures enable, and what juridical requirements al-
low at any specified moment” (Hofman 2017, s. 656).  

Dessa utgångspunkter kan alla ses som uttryck för uppfattningen att vare sig kun-

skap, kunskapens verktyg eller deras användning är perspektivfria, värderingsfria 

eller oberoende av historiska sammanhang.  

Teorier och modeller för olika syften 

En av de tidiga frågorna jag ställde mig var vilken typ av modell RCM kunde sä-

gas vara. I den här uppsatsen ämnar jag diskutera detta utifrån vad som fram-

kommit efter att studien har genomförts och de konkreta frågeställningarna har 

besvarats. Därför behövs någon rudimentär kategorisering av olika typer av teo-

rier och modeller att utgå ifrån när olika användningar diskuteras.  

En grundläggande åtskillnad kan göras mellan normativa och beskrivande teo-

rier (Bjereld, m.fl. 2009, s. 76 – 77). Bjereld m.fl. skriver att ”deskriptiva och 

normativa teorier kan interagera med varandra inom ramen för vetenskapliga syn-

sätt” (Bjereld m.fl. 2009, s. 78). De menar vidare att ”alla vetenskaper vilar på 

normativ grund”, men normativa teorier gör anspråk på att säga vad som är gott 

och på vilka grunder det är det (Bjereld m.fl. 2009, s. 77).  

Shirley Gregor (2006) menar att teorier för ”design and action” – som talar 

om hur man ska gå till väga för att åstadkomma något önskvärt resultat – inte är 

normativa teorier, då de inte påstår att tillvägagångssättet är bra ur en mora-

lisk/etisk synvinkel. Bjereld m.fl. menar däremot att en ”konstruktiv analys” kan 

vara en del av den ”normativa analysen”, och syftar till att ”tala om hur något kan 

vara och hur detta uppnås” (Bjereld m.fl. 2009, s. 77 – 78).  

Enligt Hofman görs det inom vetenskap en åtskillnad mellan en (natur-) ve-

tenskaplig logik: ”the logic of ’what is’ (or was)” och en ingenjörsvetenskaplig 

logik: ”the logic of ’what is possible’ and ’how to make it happen’” (Hofman 

2017, s. 646, fotnot 31). En så kallad konstruktiv analys som Bjereld m.fl. tar upp 

och Gregors teorityp för ”design and action” torde båda rymmas inom vad Hof-

man beskriver som en ingenjörsvetenskaplig logik. 

Modeller som teoretiskt verktyg inom arkiv  

Inom arkivvetenskap är modellering något som har börjat användas mer än tidi-

gare som ett sätt att kunna tänka nytt i en förändrad, komplex och svårhanterlig 

miljö med digital information och utvecklande av informationssystem (Hofman 
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2017, s. 632; Gilliland 2018, s. 215 – 216). Organisationers strukturer har föränd-

rats av ny informationsteknologi som gett nya sätt att kommunicera. Modellering 

används enligt Hofman än så länge inte i någon stor utsträckning i arkivpraxis, 

utan har främst använts i teoretisk forskning som syftar till att möta utmaningarna 

med digital information (Hofman 2017, s. 643). Modellering är ett viktigt verktyg 

i forskning inom fältet recordkeeping som kan göra avtryck i både arkivpraktik 

och -teori (Hofman 2017, s. 640 – 641). 

Enligt Gilliland tenderar flertalet modeller inom arkivhantering liksom inom 

andra fält relaterade till information att vara ”models of concepts” (ungefär mo-

deller av begrepp – hon ger som exempel ”recordkeeping”), ”conceptual models” 

(konceptuella modeller – här ger hon som exempel metadata-scheman) och ”mo-

dels of systems, processes or workflows” (här exemplifierar hon med OAIS-

modellen12 och InterPARES aktivitetsmodeller) (Gilliland 2014, s. 216). 

Modeller är enligt Hofman förenklingar som utelämnar detaljer som inte är 

viktiga för det som ska analyseras. Olika fokus eller perspektiv på det objekt som 

ska modelleras resulterar i olika modeller som är användbara för olika syften 

(Hofman 2017, s. 636, 639). Hofman tar upp fyra olika syften som modeller är 

användbara för:   

1. De kan hjälpa oss att förstå hur saker och ting interagerar/har interage-

rat utifrån en analys av empiriska data.  

2. De kan underlätta en förståelse genom att ”visualisera och reflektera 

idéer och teorier eller teoretiska begrepp”.  

3. Med hjälp av modeller kan vi designa något som vi ämnar utveckla el-

ler bygga.  

4. Modeller är vidare användbara i kommunikation över discipliner då 

modelleringsprocessen tvingar en att vara explicit (Hofman 2017, s. 

639).  

Shirley Gregors typologi för teorier inom forskningsfältet informat-

ionssystem  

Shirley Gregor framhåller att studieområdet som är av intresse kan förväntas ha 

inflytande på teoriernas beskaffenhet (the nature of theory) varför det är nödvän-

digt att göra sig en uppfattning om det område som ska studeras. (Gregor 2006, s. 

613). Gregor diskuterar teori inom fältet informationssystem (IS) och ringar in 

området till att omfatta naturvetenskap, samhällsvetenskap och design sci-

ence/science of the artificial (Gregor 2006, s. 613, 633). Arkivvetenskap skiljer 

sig från IS, men är likt såtillvida att det också består av en blandning av olika 

forskningsfält där de ovan beskrivna fälten överlappar med arkivvetenskapens. 

Det ökade användandet av modeller som Hofman redogör för är möjligen ett teck-

 
12 OAIS står för Open Archival Information System Reference Model. 
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en på arkivvetenskapens behov att inspireras av naturvetenskap och design-

vetenskap. Den typologi av fem sorters teorier som Shirley Gregor (2006) föreslår 

för IS skulle därför kunna utgöra en användbar utgångspunkt för uppsatsens stu-

dium av RCM.  

För denna typologi har Gregor utgått från teoriernas primära mål inom IS. 

Hon fann att det var följande fyra: Analys och beskrivning (analysis and descript-

ion); förklaring (explanation); förutsägelse (prediction); teori som föreskriver 

(prescription). De fem teorityperna är  

I. Analys (analysis) 

II. Förklaring (explanation) 

III. Förutsägelse (prediction) 

IV. Förklaring och förutsägelse (explanation and prediction) 

V. Design och handling (design and action) 

Hon skriver om hur teorityperna förhåller sig till varandra. Den mest grundläg-

gande typen är den analytiska, som är en förutsättning för samtliga övriga, och 

teori för design och handling kan bygga på alla andra typer (Gregor 2006, s. 629 – 

630). 

Exempel på teorier för att analysera och beskriva är enligt Gregor ramverk, 

klassifikationsscheman och taxonomier. Dessa är värdefulla då det finns lite kun-

skap om ett fenomen.  

Teori som förklarar ser Gregor som ”teori för att förstå” – eftersom sådana 

ofta vill förmedla att världen kan ses på ett visst sätt. För denna typ av teori urskil-

jer Gregor två undergrupper. I den första som är på en högre nivå används teorin 

som ”a sensitizing device”, för att beskåda världen. Hon citerar DiMaggio (1995) 

som beskrivit teori som ”enlightenment”, och att sådan teori inte syftar till att göra 

generaliseringar, utan till att öppna upp för ”artful and exciting insights”. Till 

denna subgrupp av förklarande teori räknar Gregor bland andra struktureringsteo-

rin. Undergruppen av förklarande teori på den lägre nivån förklarar hur och varför 

någonting skett i en verklig situation, och ger som exempel fallstudier (Gregor 

2006, s. 624). För att vara värdefulla ska dessa teorier vara ”nya och intressanta” 

eller förklara något som man tidigare haft felaktig eller ofullkomlig uppfattning 

om (Gregor 2006, s. 625).  

Teori för att förutsäga är mycket ovanlig inom IS enligt Gregor, och torde 

vara det inom arkivvetenskap också.13  

Den fjärde typen kombinerar förklaring och förutsägelse. Till dessa hör 

”grand theories vilka är teorier på hög nivå.14 Studier med den här typen av teori 

bidrar till kunskap genom att antingen bidra till teoribildning eller teoritestning. 

 
13 Ett exempel som hon ger på denna typ är Moores lag. 
14 Som exempel ger hon general system theory och Shannons teori om information. 
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Endast två av teorityperna kan testas enligt Gregor - typ III och IV - teori för för-

utsägelse samt förklaring och förutsägelse (Gregor 2006, s. 625 – 628).  

Teorityp V, teori för design och handling, talar om hur man gör någonting. 

Enligt Gregor finns denna typ av teorier utspridda under olika beteckningar, och 

hon nämner exempelvis ”software engineering research”, ”constructive type of 

research”, ”prototyping”, ”systems development approach” och ”design science”. 

Teorier från denna typ värdesätts för sin användbarhet, nyskapande och hur över-

tygande dess påstådda effektivitet är (Gregor 2006, s. 628 – 629). 

Teorier och teoretiska ramverk i forskning 

Vincent Anfara menar att medan det sällan råder delade meningar om teorins roll 

inom kvantitativ forskning, finns det olika uppfattningar och en viss förvirring 

kring såväl definitionen av teori som dess roll inom kvalitativ forskning (Anfara 

2008, s. 2). Lederman och Lederman som behandlar frågan ”What is a theoretical 

framework” i en redaktionell artikel berör ”missförstånd” om vad ett teoretiskt 

ramverk är.15 Ett teoretiskt ramverk, menar de, kan vara “a theory” – detta är van-

ligt inom en del kvantitativ forskning som ämnar testa en teoris validitet. Det är 

dock enligt dem generellt en för snäv definition av ett teoretiskt ramverk när det 

gäller kvalitativ forskning, exempelvis forskning som ämnar bygga teori utifrån 

empiri eller forskning som är huvudsakligen beskrivande eller tolkande (Leder-

man & Lederman 2015, s. 293 – 294). Värt att notera här är att de kategorier av 

forskning som Lederman och Lederman benämner ”beskrivande” eller ”tolkande” 

kan hänföras till Gregors första kategori av teori – teori för att analysera – som 

ligger till grund för samtliga övriga. Som varianter av sådan teori anger Gregor 

vid sidan om “classification schema, frameworks, or taxonomies” även ”[s]ome 

examples of grounded theory” (Gregor 2006, s. 623).  

I den här uppsatsen, där materialet till stor del består av studier som använder 

”mixed methods” eller kvalitativa metoder behöver den här undersökningen hålla 

öppet för denna bredare förståelse av ”teori”. Termen ”teoretiskt ramverk” kan då 

vara användbart och rimmar troligtvis bättre med flertalet av de undersökta studi-

ernas användning av teori. Jag tar fasta på Anfaras uppräkning av fyra kapaciteter 

som ett teoretiskt ramverk kan ha:  

A theoretical framework has the ability to (a) focus a study, (b) reveal and conceal meaning 
and understanding, (c) situate the research in a scholarly conversation and provide a vernacu-
lar, and (d) reveal its strengths and weaknesses” (Anfara 2008, s. 5). 

 
15 Norman Lederman & Judith Lederman (2015) uttalar sig som redaktörer för tidskriften Science Teacher 

Education. 
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RCM – den grafiska modellen och det den representerar 

En tid in i uppsatsarbetet insåg jag att det inte gick att på förhand helt och hållet 

bestämma vad det jag studerar ska kallas. Det är tydligt att ”modell” i RCM står 

för olika saker i olika texter, och ibland även inom samma text. Stundtals förefal-

ler det med ”modell” avses just den tvådimensionella modellen eller gestaltningen 

(och som Frank Upward har rättigheterna till, se Piggott 2012, s.178).  Ibland åter 

avses det som den tvådimensionella modellen representerar. Men ofta är det inte 

helt klart vilket av dessa som avses - kanske båda samtidigt? Marjo Rita Valtonen 

skriver om ”the dynamic mission of the model” och jämför denna med hennes 

intryck av modellens utseende – ”cumbersome and closed” (2007, s. 184). Men 

vanligast är att den tvådimensionella modellen som helhet inte särskiljs från, ställs 

mot eller jämförs med det den ska representera som helhet. 

En annan svårighet är att i de texter som studeras hänvisas det ibland till mo-

dellen i mer generella termer, och man betraktar Upwards modell som en bland 

andra i en större tradition. Detta kan man se i formuleringar som  

the record continuum model, a theoretical model formulated by Australian archival theorists 
from 1980s onwards (Huvila m.fl. 2014, Introduction)  

 

eller  

The records continuum model was first made explicit by Jay Atherton at the annual confer-
ence of the Association of Canadian Archivists in 1985 (Flynn 2001, s. 80).  

Enligt Piggott (2012, s. 181 – 182) betydde ”kontinuumet” (the continuum) för 

många myndighetsarkivarier i Australien kort och gott ett integrerat förhållnings-

sätt till verksamhetsinformation och arkiv (records/archives), vilket också är den 

betydelse av records continuum som kommer till uttryck i den australiensiska 

standarden (citerad i Piggott 2012, s. 182): 

the whole extent of a record’s existence. Refers to a consistent and coherent regime of man-
agement processes from the time of the creation of records (and before creation, in the design 
of recordkeeping systems), through to preservation and use of records as archives. 

Teori och modell – precisering av begreppen 

Vid sidan om att det inte är självklart vad som avses när termen ”modell” an-

vänds, kan det också antas att det som modellen ”handlar om” (enligt någon fors-

kare) inte alltid talas om i termer av ”modell”.16 Enligt Piggott hade Upward slutat 

 
16 I en artikel från 2011 av McKemmish, Reed och Upward, “Archivists and Changing Social and Informat-

ion Spaces: A Continuum Approach to Recordkeeping and Archiving in Online Cultures” förekommer ordet 

continuum 129 gånger, records continuum 11 gånger, och continuum model/modelling endast tre gånger. 

Detta betyder inte att dessa forskare har slutat att diskutera det som RCM enligt dem står för, men begreppet 

”modell” var uppenbarligen inte centralt för deras diskussionen i den artikeln. 
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använda ”diagrammet” eftersom det ”largely [had] exhausted its original para-

digmatic value” (citat i Piggott 2012, s.184). Utifrån de oklarheter gällande termi-

nologin som beskrivits ovan kommer detta studium av RCM att behöva hålla öp-

pet för att olika innebörder ges till termen modell och att språkbruket förändras 

över tid. Detta tillsammans med att jag ska studera både vad man vill uppnå med 

eller utan den grafiska modellen och hur den grafiska modellen används eller vad 

den associeras med, gör att jag å ena sidan måste hålla öppet för ”vad modellen 

är”, å andra sidan ha med i bakhuvudet en åtskillnad mellan (1) ”teorierna, kon-

cepten och idéerna”, (2) ”modellen” och (3) ”den tvådimensionella grafiska (ge-

staltningen av) modellen” eller kort och gott ”diagrammet”. Den grafiska, tvådi-

mensionella modellen är en gestaltning av något – och det är detta ”något” som 

”det handlar om”, eller som användarna måste förutsättas vilja ”komma åt” – med 

eller utan hjälp av den grafiska modellen.  

Uppsatsens teoretiska verktyg 

De teoretiska verktygen i denna uppsats kan sammanfattas enligt följande: 

  

• Gregors teorityper ger en grund för att diskutera vilken sorts teori 

RCM utgör i studierna. 

• Hofmans fyra syften med användning av modeller ger en grund för att 

diskutera modellens roll i studierna. Ett försök att matcha Hofmans 

syften med modeller och Gregors teorityper visade dels på modelle-

randets betydelse för att synliggöra något (för sig själv eller för andra), 

dels på modellerandets betydelse för teoritypen design och handling. 

Dessa egenskaper för modeller kan förväntas vara skäl att använda den 

grafiska RCM eller element tillhörande den. 

• Begreppet teoretiskt ramverk ges en vid betydelse för användning av 

teori i en studie. De fyra kapaciteterna (abilities) som ett teoretiskt 

ramverk kan ha enligt Anfara används vidare för att diskutera RCM:s 

funktion. 
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Forskningsdesign och använda metoder 

Litteraturstudie med inslag från systematisk litteraturöversikt 

Den här undersökningen är en litteraturstudie och hör hemma inom ett tolkande 

paradigm. På grund av ansatsen i uppsatsens syfte – att undersöka RCM:s an-

vändning över ett brett fält, systematisera resultaten och skapa en överblick – 

fanns det anledning att lära av den systematik som finns inom vissa metoder för 

litteraturöversikter.  

Systematiken i den här studien återfinns i sök- och urvalsprocessen av materi-

al, där tillvägagångssättet är dokumenterat, samt i det att kriterierna för hur jag har 

valt och valt bort artiklar i materialet är definierade. Systematik i urvalsprocessen 

används och åberopas då det i litteraturöversikter oftast är en omöjlighet att vara 

heltäckande (Rowe 2014, s. 246). Syftet med att använda denna metod var att den 

bidrar till transparens samt sätter gränser för subjektivitet i urvalet. Även i ana-

lysen återfinns systematik – genom användningen av en frågemall med fyra frågor 

till var och en av artiklarna för att få fram teman i materialet som helhet. Frågorna 

jag använde som analysredskap är de fyra konkreta frågeställningarna. 

Rowe menar att val av typ av litteraturöversikt kan relateras till dess teore-

tiska mål (Rowe 2014, s. 249 – 251). Litteraturstudien har en del gemensamt med 

vad Grant och Booth benämner en kvalitativ systematisk litteraturöversikt (quali-

tative systematic literature review) (Grant & Booth 2009, s. 94, 99 – 100). De 

beskriver den som en metod för  

integrating or comparing the findings from qualitative studies. It looks for ‘themes’ or ‘con-
structs’ that lie in or across individual qualitative studies (Grant & Booth 2009, s. 94) 

 

Tolkning har varit centralt i flera led i undersökningens process. Bortsett från den 

inledande processen till uppsatsarbetet, som är tolkande på ett intuitivt sätt, har 

tolkning varit avgörande 

• när artiklar i sökresultatet skulle bedömas utifrån sin eventuella relevans 

för min studie – ett tolkningsarbete som skedde i olika led av ”utgallring” 

av icke relevanta artiklar (se nedan) 

• kontinuerligt vid läsning av artiklarna 

• vid utvecklandet av ett frågebatteri som har varit ett fram-och tillbaka-

sökande där kombinationen av frågor har testats för att kunna säga något 
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om RCM:s roll/-er, och för att kunna fungera tvärs över det delvis mycket 

disparata materialet  

• vid kategorisering av olika roller och funktioner som RCM och konti-

nuumidéer har i materialet 

Avgränsningar, materialinsamling och urval  

Eftersom det saknades ”naturliga” gränser för det potentiella materialet vid sidan 

om kriterierna för vad som utgjorde ett relevant innehåll i en artikel behövde jag 

skapa en artificiell avgränsning genom min sök- och urvalsmetod. För att få in ett 

mått av systematik i studien och införa en begränsning mot författarens bias, sat-

tes kriterier upp från början för sök- och urvalsprocessen och sökprocessen doku-

menterades (se Bilaga 1).17 Det bör därför gå att återupprepa sökprocessen och i 

en närtid i stora drag få samma sökresultat. Detta gäller fram till den ”grundplåt” 

av 125 artiklar (där flertalet dubbletter i det ursprungliga sökresultatet på över 300 

artiklar rensats ut tillsammans med träffar av artiklar som rörde journalföring i 

medicinska vetenskapliga artiklar).  

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter bedömdes särskilt lämpliga för syftet med 

undersökningen. Även andra typer av publikationer kunde ha varit relevanta, ex-

empelvis avhandlingar, böcker och rapporter. Vetenskapliga tidskrifter utgör fo-

rum för presentation av forskning och ofta finns avhandlingars huvudresultat pub-

licerade i artikelform. Artiklar torde även ha ett större genomslag än exempelvis 

avhandlingar. Valet att utesluta andra publikationsformer syftade också till att 

göra materialet mer lätthanterligt, överskådligt och jämförbart utifrån den tidsram 

som stod till förfogande. Som helhet bedömer jag att denna avgränsning har fun-

gerat utifrån syftet med studien. 

Avgränsningen för sökningen bestämdes till vetenskapligt granskade artiklar 

på engelska publicerade 1996 – 2019 som innehöll frasen records continuum, som 

var digitalt tillgängliga för mig som student vid Uppsala universitet. Att artiklarna 

är vetenskapligt granskade garanterar att materialet på det hela taget håller en kva-

litet som anses acceptabel i vetenskaplig press. Skälet till att välja texter på eng-

elska är (förutom egna språkliga begränsningar) att det borde vara lättare att jäm-

föra materialet då författarna deltar på samma arenor – det vidare arkivvetenskap-

liga forskningsfältet där engelska är lingua franca.  

Från de 125 artiklarna rensades ytterligare ett mindre antal dubbletter och 

icke-relevanta artiklar ut. Ett ansenligt antal visade sig inte heller vara tillgängliga 

för mig digitalt och ströks därmed. Urvalskriterierna när jag började utvärdera 

materialet var att  

 
17 Bilagan “Dokumentation av sökprocessen” är en kort rapport sammanställd den 29 mars 2019 av några 

dagars arbete med sökningar som gjordes 26-28 mars samma år. 
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• artikeln ska använda RCM i den egna studien på något sätt (RCM ska 

inte bara ”förklaras”, eller dess potentiella användningssätt beskrivas) 

• artikeln, även om den sätter ”likhetstecken” mellan exempelvis RCM 

och ”kontinuumtänkande” eller RCM och ”records continuum” eller 

eventuellt andra begrepp och företeelser, så ska artikeln hänvisa till 

”records continuum model” minst en gång.  

• artikeln ska utöver att uppfylla ovanstående två kriterier diskutera 

RCM, eller relaterade idéer och begrepp, på ett tillräckligt ingående 

sätt för att man ska kunna säga att RCM eller relaterade begrepp har 

en betydelse/spelar en roll för studien. 

Texter som faller utanför syftet med denna studie utgörs av sådana som enbart 

förklarar RCM och vad den kan användas till, utan att relatera den till något em-

piriskt material eller konkret problem. I denna kategori hamnar flera av de tidiga 

(och senare) texter som för fram modellen och ”presenterar” den. Inom studien tas 

vidareutvecklingar av modellen med liksom när RCM används tillsammans med 

någon annan modell. Den här undersökningen kommer däremot inte att inkludera 

”varianter” av de kontinuummodeller som Upward samt Upward med kollegor har 

utvecklat (så som ”the Information Continuum Model” och ”the Publication Con-

tinuum Model” eller ”the Cultural Heritage Continuum Model”). 

Utifrån mitt forskningsmål har jag inte gjort den typ av kvalitetsvärdering som 

görs när man i en litteraturöversikt har som mål att syntetisera den samlade kun-

skapen på ett visst område i litteraturen, och då man väljer bort forskning som är 

inaktuell eller som håller en ”för låg nivå”. I ett par fall har dock artiklar valts bort 

då kvalitén på artikeln som sådan kan ifrågasättas på grund av felaktiga referenser 

och uppgifter (som att Upward skulle ha presenterat RCM 1980). I övrigt har jag 

inte valt bort någon författares artikel för att de enligt mig eller någon annan har 

”missuppfattat” vad RCM ”är” eller vad ”det handlar om”, eftersom det är detta – 

hur forskare använder och ser på RCM – som jag vill undersöka. 

Från grundplåten på 125 artiklar har urval skett i flera led. Inom någon veckas 

tid efter fastställandet av grundplåten arbetade jag med att översiktligt undersöka 

artiklarnas innehåll och bedöma om RCM och relaterade idéer hade en tillräckligt 

stor roll i artikeln. Artiklar där RCM figurerade i början för att sedan inte diskute-

ras mer rensades bort. Efter någon veckas arbete hade jag ca 45 artiklar på en 

lista. Minskningen från dessa 45 artiklar till det slutgiltiga antalet 22 artiklar har 

skett över en betydligt mer utdragen period. Denna mer utdragna urvalsprocess 

har också varit mindre systematisk. Läsningen av artiklarna har fördjupats och 

urvalet har skett under en utdragen period då min kunskap om RCM successivt 

har förändrats. Detta gör att bedömningar av vad som utgör en ”tillräckligt stor” 

användning av kontinuumidéer och RCM kan antas ha varierat. De slutliga 22 

artiklarna ska därför inte ses som det enda möjliga (rimliga) urvalet utifrån mina 
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kriterier ovan. Studien har också successivt rört sig bort från litteraturöversikt, då 

antalet artiklar har minskat. Jag valde till slut att sätta en artificiell avgränsning till 

nyare artiklar – fr.o.m. 2005 – då det visade sig vara ont om exempel i detta 

material före 2005 som uppfyllde urvalskriterierna. Från början fanns även artik-

lar från 2019, men även där beslöt jag om att sätta en artificiell gräns efter 2018, 

då jag tyckte att det kunde bli problematiskt att ha med artiklar från ett år som inte 

var avslutat.  

Bearbetning av materialet 

Tanken med avgränsningen till engelskspråkiga, vetenskapligt granskade artiklar 

var att det skulle göra materialet i någon mån likartat och lätt att jämföra – exem-

pelvis det faktum att forskning som presenteras i artikelform har en likartad upp-

läggning och ett begränsat textomfång. Dock, eftersom en del av undersökningen 

var att erhålla en större kännedom om hur RCM användes inom ett brett arkiv-

vetenskapligt forskningsfält var mina kriterier för ”användning” ganska vida. 

Detta ledde till att artiklarna – även om deras textomfång låg inom ett spann av ca 

12 – 40 sidor – beskrev forskning som kunde vara mycket disparat ifråga om 

forskningens omfång (resurser i form av projektets storlek och tidsram) och de 

sätt som RCM och kontinuumtänkande figurerade inom forskningen. Därför kräv-

des många omgångar av på nytt påbörjade försök att analysera materialet och att 

hitta ett batteri av frågor som dels kunde säga något om RCM:s roll/-er i forsk-

ningen och dels gick att använda tvärs över det bitvis mycket disparata materialet. 

Etiska hänsyn, risker och begränsningar med denna studies angrepps-

sätt 

Även om urvalskriterierna är relativt tydliga, så har urvalet varit beroende av en 

hel del tolkning från min sida. Detta har att göra med mitt öppna förhållningsätt 

till vad det jag studerar kan kallas – att det så att säga är ”öppet i bägge ändarna”. 

Å ena sidan undersöks vad RCM anses stå för när termen används och å andra 

sidan undersöks sådant som relateras till RCM och kontinuumidéer – det som an-

ses ”ligga bakom” och som inte alltid benämns med termer av modell. Den egna 

tolkningen av ”vad kriterierna är” är därför inte hundra procent oföränderlig – och 

en djupare läsning av en artikel skulle ha kunnat förändra uppfattningen om dess 

relevans för studien. Det finns alltså en gråzon – och här skulle jag kanske ha gjort 

ett delvis annorlunda urval om jag skulle göra det igen med mina nuvarande kun-

skaper om RCM. Inslaget med en kontrollerad och systematiserad sökning bör 

inte ses som en garanti för att materialet skulle vara representativt, utan som en 

fast hållpunkt som begränsar författarens bias rörande vilka artiklar som ska ut-

göra materialet. 
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Risk för bias genom godtycke finns också i bedömningen av vad som är att 

”använda RCM på något sätt i den egna studien”, då författarens förutfattade me-

ning om hur ”användning av RCM” ser ut kan ha påverkat urvalet.  

En annan risk med den här studiens angreppssätt är också att studieområdet är 

vitt och brett då materialet spänner över forskning där RCM har helt skilda roller 

eller funktioner. Till exempel det att jag har valt att ta med artiklar där RCM ”till-

lämpas” eller ”appliceras” liksom artiklar som jämför RCM med någonting annat 

för att diskutera arkivteoretiska frågor.  

Ett par reflektioner över hur urvalet blev 

Det faktum att jag nöjde mig med att använda mig enbart av artiklar som var digi-

talt tillgängliga för mig som student vid Uppsala universitet har givetvis begränsat 

bredden i materialet. På vilka sätt är oklart, men det går att konstatera att majorite-

ten av artiklarna i det slutliga urvalet är skrivna av forskare med anknytning till 

universitet i länder där majoritetssamhället är engelskspråkigt och västerländskt 

(Australien, Nya Zealand, Kanada). Mer än en fjärdedel av artiklarna – sex styck-

en – har koppling till Norden, varav fem till svenska universitet. Av de nio artik-

larna med australiensisk anknytning berör fem en aktuell samhällsfråga i Austra-

lien, nämligen myndigheternas ansvar gentemot de människor som under sin upp-

växt varit placerade i fosterhem och liknande. Tre av artiklarna beskriver forsk-

ningen från samma aktionsforskningsprojekt kring tillgängliggörandet av hand-

lingar för just dem som växt upp i någon form av vård utanför ursprungshemmet.  

Även om jag främst varit ute efter att nå en ”tillräckligt” stor bredd i mitt 

material och använda en urvalsprocess som var både tidsmässigt hanterbar och 

möjlig att tydligt redogöra för, kan det finnas skäl för kritik. Det är möjligt att mer 

av den debatt (som enligt en del av RCM:s försvarare ska ha förekommit, se ex 

Cumming 2010, s. 49 – 50) kring den då ganska nya records continuum-modellen 

hade varit synlig i materialet om jag eventuellt inkluderat tidskriftsartiklar som 

inte fanns digitalt.  
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RCM:s och kontinuumidéernas användning i 22 
vetenskapligt granskade artiklar 2005 – 2018  

I det här kapitlet ska jag besvara de konkreta frågeställningarna. Frågorna var 

 

(1) Vilka mål har forskningen i dessa artiklar?  

(2) Vad är RCM:s eller kontinuumidéers roll i att nå målen? 

(3) Vilka (grundläggande) arkivteoretiska problem eller frågor gör sig gäl-

lande som ett resultat av forskningen (exempelvis i form av att nya arkiv-

teoretiska forskningsproblem identifieras)? 

(4) Hur kan man kategorisera de övergripande arkivvetenskapliga målen eller            

forskningsområdena inom vilka forskningen i artiklarna bidrar?  

Jag ger först en presentation av varje artikel, innan jag redogör för analysen av 

materialet i enlighet med rubrikerna nedan. Tre av artiklarna i materialet saknar 

sidnumrering och hänvisningar till texten anges då med det aktuella avsnittets 

rubrik.  

Presentation av artiklarna 

I detta avsnitt presenteras varje artikel (kronologiskt) genom en kort beskrivning 

av artiklarnas innehåll. 

Forskningens mål 

Här kommer frågeställningarna (1) och (4) besvaras. I en första del tolkar jag 

forskningens mål i artiklarna och de enskilda studierna. Det blev tydligt vid ana-

lysen att samtliga studier i någon mån speglar två sidor av vad som utgör forsk-

ningens uppdrag – dels att uppfylla ett samhällsnyttigt mål, dels att bidra till ut-

vecklingen av forskningens verktygslådor i form av teoribildning och metodut-

veckling. Svaren på fråga (4) om de övergripande målen och forskningsområdena 

bygger till stor del på svaren på fråga (1) och kan sägas vara en syntes av delar av 

svaren i den första delen.  

RCM:s och kontinuumidéers ”uppgifter” och funktioner i studierna  

Fråga (2), om RCM:s och kontinuumidéernas ”roll i att nå målen”, formulerades 

för att innebörden av ”roll” i frågan inte skulle bli för oprecis. I praktiken har det 
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dock inte gått att behandla frågan så enkelt och direkt, då den visade sig vara mer 

komplex än jag från början insåg. Jag kommer därför i stället att i ett första steg 

diskutera RCM och kontinuumidéernas ”uppgifter” och funktioner i studien och (i 

mindre utsträckning) i artikelns presentation av studien. Jag kommer senare i dis-

kussionsavsnittet att relatera svaren kring RCM:s ”uppgifter och funktioner” till 

forskningsmålen. I föreliggande avsnitt har jag funnit det nödvändigt att tolka 

uppgifter och funktioner som RCM och kontinuumidéer har utifrån (1) använd-

ningen av RCM och kontinuumidéer i studierna och i viss mån i författarnas pre-

sentation av forskningen; (2) författarnas tolkningar av RCM och kontinuum-

begrepp och motiven för att inkludera dem i studien; samt (3) den upplevda nyttan 

av RCM:s och kontinuumidéer i forskningen.   

Teoretiska upptäckter som delar av forskningsresultatet 

Här besvaras frågan om vilka arkivteoretiska problem eller frågor som berörs som 

ett resultat av forskningen. Med detta avses inte teoretiska utgångspunkter eller 

grundläggande arkivteoretiska frågor som ”passerar revy” i studierna, utan resultat 

som noteras och framförs. Frågan är av intresse i två avseenden: För det ena kan 

teoretiska resultat där RCM är inblandat säga något om vad RCM ”är” och ”inte 

är” genom att dess teoretiska perspektiv synliggörs. För det andra säger resultaten 

något om forskningen som RCM är en del av – och skulle därigenom kunna bidra 

med kunskap om RCM:s roll på en makronivå. 

Diskussion  

Resultaten diskuteras genom att relatera forskningsmålen med RCM:s och konti-

nuumidéernas uppgifter i studierna och i presentationen av forskningen. RCM och 

kontinuumidéernas roller kommer även att kategoriseras och diskuteras med hjälp 

av uppsatsens teoretiska verktyg. Dessa utgörs av Gregors fem teorityper, Hof-

mans fyra syften med att använda modeller inom forskning, och teoretiska ram-

verks fyra kapaciteter (abilities) enligt Anfara. 

Presentation av artiklarna  

1. “Towards a 21st century metadata infrastructure supporting the 

creation, preservation and use of trustworthy records: Developing the 

InterPARES 2 metadata schema registry”, Gilliland, Rouche, Lind-

berg, & Evans, (2005) 

I artikeln diskuterar författarna arbetet med utvecklandet av en prototyp för ett 

metadata-schema-register. Projektet genomfördes av forskarlaget the Description 

Group och var ett av flera projekt inom det mycket omfattande forskningssamar-
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betet InterPARES 2 – International research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems. Artikeln diskuterar resultaten från det egna projektet så långt 

(det var ännu inte avslutat). Författarna argumenterar för att infrastruktur som kan 

stödja “the creation, preservation and accessibility over time of trustworthy, un-

derstandable metadata” är en nödvändig komponent i hantering av elektronisk 

arkivinformation (Gilliland m.fl. 2005, s. 43).  

2. ”Macroappraisal Kiwi Style: Reflections on the Impact and Future 

of Macroappraisal in New Zealand.” Roberts, (2005) 

I Roberts artikel ställs för ovanlighetens skull RCM mot någonting annat än 

livscykelmodellen, nämligen macroappraisal. Roberts intresserar sig för arkiv-

teori och arkivpraktik och särskilt teorins betydelse för praktiken. Arkivarier i Nya 

Zealand (då, 2005) hämtade enligt Roberts inspiration både från Kanada och deras 

macroappraisal-modell och från Australien, RCM och DIRKS (Designing and 

Implementing Recordkeeping Systems – enligt Roberts en metod baserad på re-

cords continum). Han diskuterar appraisal utifrån perspektiven från ”två para-

digm” – macroappraisal och RCM, och hur dessa perspektiv och synsätt får ef-

fekter på arkivpraktik, regler och policys. Med de olika teoretiska synsätten följer 

grundläggande frågor med avgörande betydelse för hur arkiv kan utöva sitt upp-

drag och för vad ”vi” tror att vår roll som arkivarier är (Roberts 2005, s. 198, 

199).  

3. ”An Obligation of Trust: Speculations on Accountability and De-

scription”, Millar (2006) 

Millar diskuterar arkivredovisning utifrån olika roller och uppdrag beroende på 

teoretiskt synsätt och dess betydelse för ansvarighet (accountability). De två syns-

ätten är post-hoc (ett retrospektivt förfarande) och ett kontinuumbaserat synsätt.18 

Medan det förut bara funnits ett sätt – post-hoc – behöver en diskussion om ar-

kivredovisningens betydelse för samhällelig eller institutionell ansvarighet nu-

mera inkludera en analys utifrån båda synsätten anser Millar (2006, s. 62). 

4. “Management of business records in Tanzania: an exploratory case 

study of selected companies”, Chachage & Ngulube (2006) 

Chachage och Ngulube studerade hantering av företagsinformation i nio export-

firmor i Iringa-regionen, Tanzania. Förvaltning av företagsinformation är ett om-

råde som enligt författarna fått relativt lite uppmärksamhet och The Records and 

Archives Management Act (United Republic of Tanzania 2002) säger vidare väl-

 
18 Medan en post-hoc-beskrivning innebär att arkivarien beskriver handlingarna/arkivet i efterhand innebär ett 

kontinuumbaserat angreppssätt att arkivet/handlingarna beskrivs även tidigare (Millar 2006). 
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digt lite om arkivhantering i privata organisationer, samtidigt som en majoritet av 

statliga företag privatiseras.  

5. “Documentation in pretrial investigation: A study of using the rec-

ords continuum model as a records management tool”, Valtonen 

(2007) 

Valtonen genomförde som en del av sin doktorsavhandling en fallstudie där hon 

undersökte polisers dokumentationsarbete i förundersökningar ur ett ”records ma-

nagement perspective”. Hon menar att det finns ett uppenbart behov av studier 

som riktar in sig på att undersöka relationer mellan ”task performance, informat-

ion systems and documentation” (Valtonen 2007, s.  179 abstract). 

6. “Recordkeeping research tools in a multi-disciplinary context for 

cross-jurisdictional health records systems”, Iacovino & Reed, (2008) 

Artikeln beskriver ett australiensiskt forskningsprojekt som arbetade med utveck-

landet av ett nationellt elektroniskt nätverk av hälsojournalsystem kallat Health-

Connect, där olika vårdgivare skulle kunna ta del av samma journalinformation.19 

Detta system innebar att känslig och viktig information skulle hanteras i ett ex-

tremt komplext transaktionssystem verksamt i distribuerade nätverk över organi-

sationsgränser inom en mängd olika jurisdiktioner (Iacovino & Reed 2008, s. 42).  

7. ”Preserving the postwar archives heritage and collective memory 

of Bulacan: Local government records and practices”, Buenrostro, 

(2010) 

Buenrostro betonar arkivens betydelse för att kunna skriva historia och för ”col-

lective memory and identity both in the micro and macro level of society”. Inte 

minst är den typ av handlingar som härrör från myndigheter på den lokala nivån 

viktiga för historieskrivning och forskning menar hon (Buenrostro 2010, s. 56, 

60). Buenrostro undersökte och beskrev tillståndet med arkivhanteringen i tre 

kommuner i provinsen Bulacan, Filippinerna. Hon noterar att historien från områ-

det är bristfälligt tecknad från och med perioden efter andra världskriget och 

självständigheten. Även i själva arkivmaterialet finns det luckor från efterkrigsti-

den och åren av självständighet.  

 
19 Projektets namn var Electronic Health Records: Achieving an Effective and Ethical Legal and Recordkeep-

ing Framework. 
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8. “A comparative case study on metadata schemes at Swedish gov-

ernmental agencies”, Troselius & Sundqvist (2012) 

Troselius och Sundquist noterar att hantering av arkivinformation har blivit på 

samma gång både viktigare och svårare. De ser en medveten strategi för förvalt-

ning av metadata som avgörande för dokument- och arkivhantering i digital miljö. 

I två fallstudier studerade och jämförde de utvecklingen och implementeringen av 

metadata-scheman i två svenska myndigheter. I artikeln diskuteras vilka aspekter 

av recordkeeping som tillgodoses genom de valda lösningarna. 

9. “Access to records for people who were in out-of-home care: mov-

ing beyond ‘third dimension’ archival practice”, O’Neill, Selakovic & 

Tropea (2012) 

O’Neill m.fl. diskuterar ett australiensiskt aktionsforskningsprojekt kallat ”Who 

am I?” som undersökte hantering och pluralisering av handlingar rörande personer 

som växt upp utanför ursprungshemmet – Care-leavers (där Care ofta skrivs med 

antingen stor begynnelsebokstav eller med citationstecken för att markera ironin i 

begreppet ”care” i sammanhanget). De diskuterade Care-leavers handlingar som 

hade ”fastnat” mellan den tredje och den fjärde dimensionen, och betonar behovet 

att ge kontext till handlingarna vid överlämnandet, samt att kunskapen som kan 

överföras vid ett personligt möte är värdefull.  

10. “‘Putting the Heart Back into the Record’: Personal Records to 

Support Young People in Care. Adoption & Fostering” Humphreys & 

Kertesz (2012)  

Humphreys och Kertesz beskriver hur man arbetat inom aktionsforskningspro-

jektet Who am I? med utmaningar att förbättra hanteringen och tillgängliggöran-

det av Care-leavers handlingar. De diskuterar också vad som behöver göras för att 

handlingarna ska vara användbara för personer i denna grupp i framtiden (vilket 

inbegrep såväl förändringar i arkivhanteringen som en förändrad, identitetsstär-

kande dokumentation).  

11. “An educative intervention: assisting in the self-assessment of ar-

chival practice in 12 community service organisations”, Downing, 

Jones, Humphreys, McCarthy, O’Neill & Tropea, (2013) 

Downing m.fl. beskrev hur aktionsforskningen i projektet Who am I? bland annat 

ledde fram till utvecklandet av ett verktyg för bättre arkivhantering, ”Self-

Assessment Tool for Archives”. Verktyget var anpassat för dessa organisationers 

arkivhantering och gruppen Care-leavers behov.  
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12. “Enterprise content management and the records continuum mod-

el as strategies for long-term preservation of digital information”, 

Svärd (2013)  

Svärd tar sig an problemet med att det trots mycket forskning och framtagande av 

standarder för ”best practice” fortfarande saknas en lösning för långtidsbevarande 

av elektronisk information/arkivinformation (information/records). Enligt Svärd 

har försök att skapa effektiva processer lett till ett fokus på den löpande hante-

ringen av information. Om inte tillräcklig uppmärksamhet ägnas informationens 

långtidsbevarande är risken att såväl organisationernas ansvarighet och allmänhet-

ens insyn som den effektiva användningen av informationen som en resurs även-

tyras (Svärd 2013, s. 162).  

13. “Finding aids in context: using Records Continuum and Diffusion 

of Innovations models to interpret descriptive choices”, Battley (2013) 

Battleys studie syftade till att visa kontextens betydelse för val som rör utform-

ningen av sökhjälpmedel. Konkret undersökte Battley vilka faktorer som hade 

betydelse för att antingen välja eller inte välja att införa seriesystemet som metod 

för arkivredovisning.  

14. “Shaping a profession?: A new professional context and changing 

status for registrars in Sweden”, Maria Kallberg (2013)  

Kallberg intresserar sig för omorganisation i svenska myndigheter på grund av 

övergång till e-förvaltning då hon menar att detta troligtvis får konsekvenser för 

recordkeeping och recordkeeping professionals (Kallberg 2013, s. 188). I en lon-

gitudinell studie av en svensk kommun undersökte hon omorganisation med infö-

rande av e-förvaltning med centralisering av registratorsfunktionen. Vilka konse-

kvenser som förändringarna får hänger enligt Kallberg på om det finns ett holist-

iskt synsätt på dokument- och arkivhanteringen eller inte.  

15. “Continuum thinking and the contexts of personal information 

management”, Huvila, Eriksen, Hausner & Jansson  (2014)   

Huvila m.fl. bygger teori för personal information management (PIM). De menar 

att det saknas teori för forskningsområdet PIM och att tidigare studier med PIM 

på olika sätt haft ett för begränsat fokus. Exempelvis har forskningen fokuserat på 

metoderna för att fånga och förvalta personal information i stället för att försöka 

förstå praktikerna i PIM som ”a part of the totality of the information activities of 

individuals” (Huvila m.fl., 2014, Introduction). 
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16. “Winds of change: A recordkeeping informatics approach to in-

formation management needs in data-driven research environments”, 

Evans, Reed, Linger, Goss, Holmes, Drobik, Woodyat, Henbest (2014) 

Artikeln av Evans m.fl. beskriver ett forskningsprojekt inom förvaltning av data-, 

informations-, arkivinformations- och kunskapsförvaltning vid Defense Science 

Technology Organisation (DTSO) i Melbourne, Australien. Förvaltningen innebär 

stora utmaningar eftersom ”[d]igital and networking technologies allow for the 

creation and analysis of increasingly more complex research data objects on un-

paralleled scale” (Evans et al. 2014, s. 206). De vidareutvecklar recordkeeping 

informatics som ett angreppssätt för utmaningarna med att upprätthålla bevisvär-

dets autenticitet, integritet och tillförlitlighet för stora och komplexa mängder med 

forskningsinformation. 

17.“Toward a holistic model for the management of documents, rec-

ords, and archives”, Lin (2015) 

Lins artikel är ett kondensat av hennes doktorsavhandling där målet var att skapa 

en ”ny och bättre, mer holistisk modell”, bättre lämpad och mer användbar för att 

förvalta arkivinformation i informationseran än både livscykeln och RCM. Enligt 

Lin har arkivsamhället ropat efter nya modeller “that take into account important 

elements like social context and organizational functions” (Lin 2015, s. 27). 
 

18. “Agency in the archive: a model for participatory record-

keeping”, Rolan (2017)  

Rolan utvecklar en kontinuummodell för participatory recordkeeping för att han-

tera grava effekter av fråntagandet av rättigheter (disenfranchisement). Definition-

erna av partcipatory archiving och paricipatory recordkeeping har varit svårfång-

ade och termen ”participatory” har använts om en mängd disparata och väsens-

skilda aktiviteter och praktiker (Rolan 2017, s. 196). Insatser för ”community ar-

chiving” har tenderat att fokusera på utvecklandet av tekniska lösningar för sam-

lingar/samlings-inriktat material (collection-oriented material) medan ”records 

and contextual metadata are actually disributed across a plurality of systems” (Ro-

lan 2017, s. 197). Rolan menar att vad som behövs är i stället ett ”systems per-

spective” för att försöka designa för att uppnå ”a single, global, highly interlinked 

network of records and contextual metadataelements?” (Rolan 2017, s. 197).  
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19. “Looking at the Khmer Rouge archives through the lens of the 

records continuum model: Towards an appropriated archive continu-

um model”, Frings-Hessami (2017)  

Frings-Hessami undersökte huruvida RCM kan användas för att beskriva arkiv-

processer som äger rum när ett arkiv omtolkas efter ett våldsamt maktöverta-

gande. Hon använder modellen som ett verktyg för att undersöka arkivhanterings-

processerna som skedde för handlingar från Tuol Sleng – ett förhörscenter och 

rannsakningsfängelse från röda khmerernas regim – efter den vietnamesiska in-

vasionen. 

20. “Care Leavers’ records: a case for a Repurposed Archive Contin-

uum”, Frings-Hessami (2018)  

Frings-Hessami utvecklar en kontinuummodell för att kunna beskriva och argu-

mentera för de särskilda processer och åtgärder som enligt henne är nödvändiga 

för att pluralisera handlingar för gruppen Care-leavers.  

21. “Recordkeeping in an outsourcing public agency”, Klareld (2018)  

Klareld studerade en svensk myndighet som outsourcat delar av sina funktioner. 

Hon undersökte vilka implikationer outsourcingen har för förvaltningen av arkiv-

information och vilka effekterna är för skapandet av de offentliga arkiven. 

22. “In the shadows of the continuum: testing the records continuum 

model through the Foreign and Commonwealth Office ‘Migrated Ar-

chives’”, Karabinos (2018) 

Ett huvudsakligt syfte i Karabinos studie var att testa RCM. Han menar att model-

len fortfarande behöver genomgå ”the necessary rigorous testing regarding its 

universality that such a model should to become engrained in a scientific disci-

pline” (Karabinos 2018, s. 208).  Fallet han använder för att undersöka och disku-

tera RCM är ”the Migrated Archives”, arkiv från ett 30-tal olika före detta brit-

tiska kolonier som överförts till Storbritannien före ländernas självständighet. Ar-

kiven hade hållits undangömda för världen av the Foreign and Commonwealth 

Office, men kom till allmänhetens kännedom 2011 i samband med att ett antal 

äldre kenyanska medborgare som överlevt tortyr stämde den brittiska staten (Ka-

rabinos 2018, s. 208). Tystnaden inom den arkivvetenskapliga gemenskapen efter 

arkivens offentliggörande gjorde att han ville diskutera vad dessa arkiv, och andra 

liknande ”försvunna arkiv” betyder för arkivvetenskapen (Karabinos 2018, s. 

208).  
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Forskningens mål 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna (1) och (4) besvaras. I en första del tol-

kar jag forskningens mål i artiklarna och de enskilda studierna. Fråga (4) om de 

övergripande målen och bakomliggande problemen bygger på och syntetiserar 

svaren i den första delen.  

Forskningens mål i de enskilda studierna  

Gillilands m.fl. artikel (2005) diskuterade forskarlaget the Description Groups 

arbete med att utveckla en prototyp för ett metadata-schema-register. Projektet var 

en del av InterPARES 220 som syftade till att hitta långsiktiga och hållbara lös-

ningar för bevarande av tillförlitlig och autentisk elektronisk arkivinformation. 

Tidigare forskning hade visat att en ”rigorös” metadatastruktur stöder både tradit-

ionellt arkivarbete och elektronisk arkivhantering. Metadata-schema-registret var 

ämnat att kunna användas som ett analytiskt verktyg för vidare jämförande studier 

av ”descriptive schemas” inom forskning, men också för professionella praktiker 

som utvecklar och värderar metadata och metadata-infrastrukturer (Gilliland m.fl. 

2005, s. 43, 51, 57). Ett mål var också att undersöka vad modellerna livscykeln 

och RCM erbjuder i form av ”conceptual and operational frameworks” för att ta 

itu med frågor om förtroende i förhållande till arkivens arbete (Gilliland m.fl. 

2005, s. 44). 

Roberts (2005) hade som mål att jämföra appraisal utifrån ett kontinuumbase-

rat angreppssätt respektive de teoretiska perspektiven bakom macroappraisal. Det 

övergripande målet var att på ett teoretiskt plan diskutera kombinationer av olika 

modeller för att hitta en fungerande teoribaserad praktik för Nya Zealand. 

Millar jämförde ansvarighet (accountability) utifrån två olika synsätt på arkiv-

redovisning – posthoc respektive ett kontinuumförfarande. Målet var att ta reda på 

vilken slags ansvarighet som erhålls utifrån de olika synsätten genom att under-

söka konsekvenserna av de två förhållningssätten till arkivredovisning. Ett mål i 

förlängningen var att kunna uppnå en ”vidare ansvarighet” där en myndighet för-

mås att agera ”in an accountable and responsible fashion” (Millar 2006, s. 68, 69). 

För Chachage och Ngulube var målen att identifiera utmaningarna med för-

valtning av företagsinformation i nio tanzaniska exportföretag och att utveckla en 

modell för att förvalta företagsinformation i en ”sub Saharan context” (Chachage 

& Ngulube 2006). 

Valtonens studie hade ett övergripande syfte att tillföra ny kunskap inom det 

finska dokument- och arkivhanteringsfältet. Forskningen, med målet att studera 

relationerna mellan arbetsprocesser, informationssystem och dokumentation, hade 

enligt uppgift två ”fokus”. Dessa var att undersöka hur handlingarna – spåren av 

 
20 InterPARES står för International research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 



     43 

verksamhetens dagliga aktiviteter – blir en del av en organisations informationsre-

surser och på samma gång ”a part of an organisational and social memory” (Val-

tonen 2007, s. 180).   

Iacovino och Reed beskrev ett större forskningssamarbete där ett av målen var 

att ådagalägga konflikter och svårigheter att uppfylla etiska krav och lagkrav i 

hanteringen av arkivinformationen i ett nationellt nätverk av hälsojournalsystem. 

Ett viktigt fokus var hur man skulle kunna behålla förtroende och hantera sekre-

tess i kommunikationen mellan patient och läkare i interaktiva system (Iacovino 

& Reed 2008, s. 42). De framhöll att de metoder som skapades för att hantera de 

komplexa arkivhanteringsfrågorna i nätverket av olika hälsojournalssystem var 

verktyg som kunde tjäna som exempel för andra interdisciplinära forskningssam-

arbeten som analyserar eller designar liknande system.  

Ett av målen med Buenrostros undersökning (2010) var att utvärdera arkiv-

hanteringen i tre filippinska kommuner, samt att komma med förslag på vad som 

skulle behöva göras för att inte ”handlingar med arkivvärde” ska förfaras och då 

inte kunna tjäna som kollektivt minne i framtiden.  

Troselius och Sundqvist ville med sin studie bidra till en bättre förståelse för 

”recordkeeping practices in contemporary organisations and of the use of meta-

data and practical implementation of metadata schemes”. Studiens syfte var att 

studera utvecklande och implementering av metadatascheman i svenska myndig-

heter och att diskutera “which aspects of recordkeeping that are satisfied by the 

chosen solutions” (Troselius & Sundqvist 2012, s. 8). De menar att de med sitt 

paper har visat hur RCM kan användas som ett analytiskt verktyg för att studera 

”recordkeeping practices” (Troselius & Sundqvist 2012, s. 7 abstract).   

O’Neill m.fl. diskuterar tillgängliggörandet av handlingar ur Care-leavers an-

vändarperspektiv. Författarna menar att det behövs en ”omorientering” av per-

spektiven för att erkänna de många olika intressenterna i ”’care’ records”, med 

målet att utveckla och sprida en ny kontextualiserande information kring dessa 

handlingar så att de kan bli mer tillgängliga. Detta kan i sin tur tjäna ett högre 

mål: “to help foster trust, dialogue, and reconciliation” (O¨Neill m.fl. 2012, s. 29). 

Humhreys och Kertesz (2012) studerade Care-leavers användarperspektiv och 

hade som mål att förbättra förutsättningarna för att det ska finnas användbara 

handlingar för personer i denna grupp i framtiden. Detta både genom att förbättra 

hanteringen i enlighet med god arkivpraxis, men också genom att definiera hur 

dokumentationen bör förändras för att kunna innehålla information som kan vara 

identitetsstärkande (i stället för att som nu ofta ha motsatt effekt).  

Downing m.fl. (2013) diskuterade målet att förbättra hanteringen av Care-

leavers handlingar. De utvecklade ett verktyg, ”Self-Assessment Tool for Archi-

ves”, för förvaltning av Care-leavers handlingar hos ”community service organi-

sations”. Verktyget var anpassat för dessa organisationers arkivhantering och 

gruppen Care-leavers behov. 
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 Battley studerade hur faktorer i samverkan påverkar arkivariers val att an-

vända en viss metod för arkivredovisning. Ett bakomliggande problem var att för 

många olika system för arkivredovisning användes (både i Nya Zealand och i 

andra länder) vilket försvårade tillgänglighet för utomstående användare liksom 

möjligheten att dela information mellan institutioner. Ett mål med undersökningen 

var att öka kunskapen om hur beslut tas kring val som rör metoder för arkivredo-

visning för att på sikt förbättra ”the ability to share descriptive information 

between institutions, better target education and enable improved description”. Ett 

mål i artikeln var att undersöka och utvärdera hur effektiv kombinationen av de 

två modellerna RCM och Rogers Diffusion of Innovation Model var som metod 

för att undersöka hur faktorer på olika nivåer samverkar när beslut kring arkivre-

dovisning tas Battley 2013, s. 129). 

Kallbergs longitudinella studie (2013) av en svensk kommuns övergång till e-

förvaltning syftade bland annat till att bättre förstå förhållandet mellan 

“documentation practices and recordkeeping legislation awareness within a new 

context of information capture” i en svensk kommunal kontext, och hur omorga-

niseringen påverkar registratorernas status och yrkesroll.  

Svärd (2013) önskade bidra till en förbättrad förmåga att möta utmaningar 

med långtidsbevarande av elektronisk information/arkivinformation samt att ut-

värdera om kombinationen ECM och RCM som ett ramverk kunde fungera för 

detta ändamål. 

I ett aktionsforskningsprojekt vid Defense Science Technology Organisation 

(DTSO) i Melbourne, Australien beskriver Evans m.fl. målen med att identifiera 

och undersöka utmaningar för data-, informations-, arkivinformations- och kun-

skapsförvaltning och att utveckla strategier för sådan hantering och förvaltning. 

Ett teoretiskt-metodiskt mål kan sägas ha varit att undersöka och eventuellt de-

monstrera användbarheten av ett angreppssätt med recordkeeping informatics – 

ämnat att erbjuda ”a principled framework for tackling recordkeeping challenges 

in all their technological, organisational and societal complexity” (Evans m.fl. 

2014, s. 209). 

Huvila m.fl. (2014) hade som ett mål undersöka RCM och kontinuumtänkan-

dets applicerbarhet i en kontinuummodell för Personal Information Management 

(PIM). Ett övergripande mål var att skapa teori för PIM och att minska glappet 

mellan forskning som beskriver PIM och forskning som är preskriptiv rörande 

PIM. 

Målet med Lins forskning (2015) var att skapa en ”ny och bättre, mer holist-

isk modell”, bättre lämpad för att hantera dokument, information, handlingar och 

arkiv i informationseran än både livscykeln och RCM. 

Rolans forskning syftade till att på en övergripande nivå bidra till korrigering 

av grava former av berövande av grundläggande rättigheter, där arkivhanteringen 

spelar en roll. Han menar att graden av agens i arkivhanteringen måste motsvara 
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graden av inblandning i de händelser som gett upphov till dokumentationen. Målet 

är att skapa en modell för ”participatory recordkeeping” för olika grader av delta-

gande som ska ge förutsättningar för att utveckla uppkopplade och interoperatibla 

system för ”participatory engagement with records”. För detta behövde han ta 

reda på vilka systemkraven är för att kunna möjliggöra utvecklande av sådana 

uppkopplade och interoperabla system (Rolan 2017, s. 197).  

Frings-Hessamis studie från 2017 hade som ett mål att testa RCM. Hon gör 

det genom att undersöka modellens applicerbarhet på de historiska processerna 

som handlingar från röda khmerernas förhörsfängelse Tuol Sleng genomgick. Hon 

menar att deras omtolkning av den nya regimen väcker frågor rörande arkivens 

autenticitet och tillförlitlighet och deras roll som instrument för ansvarighet och 

bevis (Frings-Hessami, 2017, Discussion). Hon utvecklar, med RCM som grund, 

en ny modell som bättre kan beskriva de processer som har ägt rum. 

Frings-Hessamis artikel från 2018 diskuterade förutsättningarna för tillgäng-

liggörandet, eller pluraliseringen, av Care-leavers handlingar. För att bli ”truly 

pluralised” menar Frings-Hessami att det krävs en omtolkning av handlingarnas 

betydelse, något som går utöver vanliga kurateringsprocesser (Frings-Hessami 

2018, s. 162). Enligt henne krävs det ”a radical redesign of the existing record-

keeping frameworks, processes, systems and technologies” för att förändra den 

nuvarande situationen där arkivbildarens rättigheter är överordnade förvaltning 

och tillgång till handlingarna (Frings-Hessami 2018, s. 168). Hon utvecklar en 

modell byggd på RCM för att bättre kunna åskådliggöra de processer som hon 

menar behöver komma till stånd för att Care-leavers handlingar ska tillgängliggö-

ras för dem. I förlängningen ska modellen vara en hjälp för att argumentera för att 

dessa processer behöver genomföras. Fallstudien illustrerar enligt henne ”how 

Continuum models can be used as a tool to assess and understand recordkeeping 

and to improve it” vilket därför borde kunna sägas vara ett mål i artikeln (Frings-

Hessami 2018, s. 168).  

Klareld ämnade undersöka outsourcing av svenska myndigheters funktioner 

och ta reda på vilka viktiga aspekter av arkivhanteringen som kan påverkas samt 

vad konsekvenserna kan bli för de offentliga arkiven. Mer specifikt var målet att 

identifiera nuvarande hinder “to create, capture, organize and pluralize records 

produced by contractors to whom work has been outsourced?” (Klareld 2018, s. 

99 abstract). Hon skriver att resultatet av studien ”aims  to be of value to practi-

tioners by discussing, in a  readily available manner, how the structure of the 

RCM such as capture, create, organize and pluralize, can be used to identify po-

tential problems in an outsourcing context (Klareld 2018, s. 104). 

Karabinos syfte var att testa RCM. Han ansåg att modellen fortfarande 

behövde genomgå ”the necessary rigorous testing regarding its universality that 

such a model should to become engrained in a scientific discipline” (Karabinos 

2018, s. 208). Fallet han använde för att undersöka och diskutera RCM var the 
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Migrated Archives. De hade hållits undangömda för världen av myndigheten the 

Foreign and Commonwealth Office i Storbritannien. Offentliggörandet av arki-

vens existens gav upphov till mycket debatt i pressen och inom olika vetenskap-

liga gemenskaper, dock inte i den arkivetenskapliga enligt Karabinos, som han 

beskriver som stum eller nedtonad (Karabinos 2018, s. 208). Han fann denna tyst-

nad anmärkningsvärd och ett skäl för honom att försöka 

 
steer the conversation towards what these archives mean for archival science. I ask what ar-
chivists can learn from the case and the effects it has on archives and records management 
and the nature of archives. Our own silence on these archives is cause for concern given not 
only the amount of foundational history that they hold for the countries affected, but also for 
the lessons they can impart on archivists regarding the records that are (and are not) in their 
repositories (Karabinos 2018, s. 208) 

Delsammanfattning av forskningsmål i studierna 

Det blev tydligt vid analysen av artiklarna att samtliga studier och artiklar i någon 

mån speglar två sidor av vad som utgör forskningens uppdrag – dels att uppfylla 

ett samhällsnyttigt mål, dels att bidra till utvecklingen av forskningens verktygs-

lådor i form av teoribildning och metodutveckling.  

Bidra med empirisk kunskap inom något område rörande hantering av (arkiv-) 

information 

Ett övergripande forskningsmål är i flertalet fall att tillföra ny empirisk kunskap 

inom ett avgränsat område inom recordkeeping. Ett stort antal av artiklarna be-

skriver studier som studerat hanteringen av arkivinformation empiriskt, i forsk-

ningssamarbeten, aktionsforskning eller i fallstudier. I materialet framträder två 

fokus som majoriteten av dessa studier har: (1) Pågående förvaltning av informat-

ion i organisationer, främst i offentlig verksamhet. Frågorna och problemen hand-

lar då mycket om de offentliga arkivens samhällsuppdrag där efterlevnad av lagar 

och regler är en grundbult; och (2) Den nuvarande arkivhanteringens och inform-

ationsförvaltningens konsekvenser för framtida användning av arkivinformation.21  

Undersöka, utvärdera och föreslå förbättringar av hanteringen av (arkiv-) in-

formation inom en viss kontext 

Ett ofta förekommande mål är att försöka identifiera problem eller svårigheter 

med arkivhanteringen eller informationsförvaltningen inom en viss kontext för att 

senare i olika hög grad komma med förslag på åtgärder. Att identifiera utmaning-

arna kan också vara ett huvudsakligt mål för att öka kunskapen på området (se 

föregående delavsnitt). Ofta är det ett delmål på vägen mot utvecklandet av strate-

 
21 Exempel där (1) och (2) är närvarande: Gilliland m.fl. (2005), Millar (2006), Valtonen (2007), Iacovino & 

Reed (2008), Buenrostro (2010), Troselius & Sundqvist (2012), O’Neill m.fl. (2012), Humphreys & Kertesz  

(2012), Downing m.fl. (2013), Svärd (2013), Battley (2013), Kallberg (2013), Evans m.fl. (2014), Lin (2015), 

Rolan (2017), Frings-Hessami (2018), Klareld (2018). 
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gier och modeller (se nästa delavsnitt). Ett mål kan också vara att kunna föreslå 

konkreta åtgärder som skulle kunna ge förbättringar. Valtonen (2007), Buenrostro 

(2010), Troselius och Sundqvist (2012), Humphreys och Kertesz (2012) samt Kla-

reld (2018) är några exempel där arkivhanteringen utvärderas och förslag framförs 

på förbättringar.  

Hitta eller visa på en fungerande modell för hantering av (arkiv-) information 

(eventuellt i en viss kontext) 

Ett annat mål som ofta förekommer i artiklarna är att antingen utveckla en ny me-

tod eller modell för en förbättrad arkivhantering, eller att demonstrera RCM:s 

användbarhet för detta syfte.  

Variationen är stor i fråga om hur mycket teori- eller metodutveckling som 

sker när man vill hitta (eller visa på) en fungerande modell. Ibland handlar det om 

att tillämpa RCM och demonstrera dess användbarhet. Men att demonstrera 

RCM:s användbarhet är även ett mål som finns representerat där mycket teori- 

och metodutveckling sker (se nästa delavsnitt). 

Troselius och Sundqvist (2012) samt Klareld (2018) anger att de i sina artiklar 

demonstrerar hur RCM kan användas för att studera arkivhantering. För Svärd 

(2013) var ett mål att demonstrera att Enterprise Content Management (ECM) och 

RCM som ramverk borde kunna mildra utmaningarna med långtidsbevarande av 

elektronisk information/arkivinformation. Battley (2013) utvärderade i sin artikel 

den egna användningen av kombinationen av RCM och en annan modell som me-

tod. Även när det inte uttrycks i texten att det finns en avsikt att visa på modellens 

användbarhet går det ibland att utläsa ett sådant mål ”mellan raderna”. På det vis 

som dimensionerna ibland används för att i texten presentera resultaten av studien 

bör kunna ses som ett sätt att demonstrera modellens användbarhet. Ett exempel 

är Buenrostro (2010). Jag återkommer till denna ”demonstrativa” användning mer 

under avsnittet ”Användningen av RCM och kontinuumidéer i de enskilda studi-

erna”. 

I flera av artiklarna utvecklas nya modeller med syftet att förbättra, eller förstå 

hur man kan förbättra, arkivhantering eller förvaltning av information. Chachage 

och Ngulube (2006) samt Lin (2015) använder aspekter av kontinuumidéer och 

livscykeln i sina modeller. Frings-Hessami (2018) utvecklar en modell som kan 

beskriva tillgängliggörandet av Care-leavers handlingar. Downing m.fl. (2013) 

utvecklar ett verktyg Self-Assessment Tool for Archives”. 

Gränsen mellan vad som utgör en användbar modell för en förbättrad arkiv-

hantering eller förvaltning av information och en modell/metod som kan användas 

i forskning kring detta är oskarp och ofta kan de vara båda samtidigt. Exempel på 

sådana är modellerna (och i vissa fall strategierna) av Gilliland m.fl. (2005), Iaco-

vino och Reed (2008), Huvila m.fl. (2014), Evans m.fl. (2014) och Rolan (2017). 
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Hitta fungerande verktyg/modeller för forskning rörande förbättrad hantering 

av (arkiv-) information (i en viss kontext) 

Som påpekats är gränsen mellan modeller och metoder för att förbättra arkivhan-

tering eller förvaltning av information, och modeller och metoder för att möjlig-

göra forskning inom detta område, flytande.  

Såväl Rolans (2017) som Huvilas m.fl. (2014) teori-och modellutvecklande är 

dels inriktade på mer ”omedelbara” lösningar på problem, men de har också som 

mål att utveckla teorier och allmängiltiga modeller på en mer abstrakt nivå och 

har därför ett tydligt mål att vara verktyg för fortsatt forskning inom respektive 

område. De skapar en slags motsvarigheter till RCM, fast inom andra områden.  

Gilliland m.fl. (2005), Iacovino och Reed (2008) samt Evans m.fl. (2014) ut-

vecklar modeller som till del är tänkta att användas för vidare forskning, bortom 

de egna projekten. Dessa är modeller, prototyper, eller strategier som kan använ-

das i liknande projekt, och har inte samma abstraktionsnivå som Huvilas och Ro-

lans modeller.  

Med hjälp av förändrade krav på arkivhanteringen uppnå samhällsförbättring-

ar/förbättringar av samhällets funktioner 

Även om det inte finns någon absolut gräns mellan målen med undersökningarna 

under flera av de föregående rubrikerna och denna, handlar målen om förbättrad 

eller förändrad arkivhantering här i högre grad om mer än att uppfylla lagkrav och 

andra åtaganden som samhällets institutioner förväntas leva upp till. Genom att 

ställa nya krav på hanteringen av arkivinformation ämnar man förändra – demo-

kratisera och/eller avkolonisera – samhället och dess institutioner. Genom att 

ställa andra eller högre krav på arkivhanteringen vill dessa författare att hante-

ringen ska ställa till mindre skada och upphöra att vara del i ett maktmissbruk.  

De fyra artiklarna som diskuterar tillkortakommanden med hanteringen och 

tillgängliggörandet av Care-leavers handlingar – O’Neill m.fl. (2012), Humphreys 

och Kertesz (2012), Downing m.fl. (2013), Frings-Hessami (2018) – utgör alla 

sådana exempel. Detsamma gäller Rolans mål med sin modell för Participatory 

Recordkeeping Continuum Model (2017). Även Millar (2006) som argumenterar 

för en ”vidare” ansvarighet än vad både RCM och livscykeln kan erbjuda, menar 

att andra krav än de nuvarande måste ställas på arkivhanteringen. 

Skärskåda och visa innebörden i olika synsätt eller paradigm och demonstrera 

teorins betydelse för arkivpraktiken 

Ett framträdande mål hos Roberts (2005) och Millar (2006) var att gå till botten 

med att undersöka skillnader i konsekvenser för arkivpraktiken beroende på vilket 

teoretiskt synsätt som anammas. Detta kom även att bli ett mål i Gillilands m.fl. 

forskningsprojekt, samtidigt som de också undersökte om olikheterna i synsätten 

kunde överbryggas (2005). 
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Testa RCM 

För två av artiklarna var ett uttryckligt syfte att testa RCM – Frings-Hessami 

(2017) och Karabinos (2018) och endast för Karabinos var detta det huvudsakliga 

syftet. 

Vidareutveckla kontinuumteorin 

Ett antal artiklar beskriver mål som kan betecknas som en vilja utveckla kontinu-

umteorin eller stärka modellen. Frings-Hessami framhöll i båda sina artiklar (2017 

och 2018) att hennes studier syftade till att utveckla kontinuumteorin, som i likhet 

med records ”är i ständig tillblivelse” (are always becoming).22 Karabinos tillfogar 

idén om the shadow continuum, och menar att han därmed gör RCM mer all-

mängiltig. Även Huvilas m.fl. och Rolans nya kontinuummodeller har som mål att 

kunna utgöra allmängiltiga modeller inom sitt respektive område. Frings-

Hessamis två nya modeller baserade på RCM är till skillnad från Huvilas m.fl., 

Rolans och Karabinos (vilkas modelleringar syftar till allmängiltig teori inom re-

spektive område) skräddarsydda för de aktuella processerna. Hennes Appropria-

ted archive continuum model (2017) är skräddarsydd för att beskriva arkiv som 

beslagtagits och omtolkats. Repurposed Archive Continuum Model (2018) var 

ämnad att kunna diskutera processer som kännetecknar tillgängliggörandet av just 

Care-leavers handlingar. För den förra anger dock Frings-Hessami att ytterligare 

studier kan visa om modellen är giltig för andra liknande fall ”politically appro-

priated archives” (Frings-Hessami 2017, Conclusion).  

De övergripande målen och de bakomliggande problemen 

Svaren på frågan om de övergripande målen och forskningsområdena bygger till 

stor del på svaren kring målen i de enskilda studierna. Detta avsnitt är i mångt och 

mycket en syntes av delar ur föregående avsnitt.  

Förbättra hanteringen av (arkiv-) information 

Som jag var inne på i det föregående avsnittet finns i materialet ett par tydliga 

tendenser där en majoritet av artiklarnas frågor har fokus på (1) pågående förvalt-

ning av information i organisationer, främst i offentlig verksamhet och (2) den 

nuvarande arkivhanteringens och informationsförvaltningens konsekvenser för 

framtida användning av arkivinformation. Dessa ”inriktningar” fångar in en stor 

del av artiklarna, men som jag skrev avviker Chachage och Ngulube (2006) ge-

nom sitt fokus på företagsinformation och Huvila m.fl. (2014) för inriktningen på 

personal information. 

 
22 Frings-Hessami refererar till den av McKemmish myntade frasen “The record is always in a process of 

becoming” (McKemmish, 1994, “Are Records Ever Actual?”). 
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Något som skulle kunna karaktärisera de övergripande målen för ännu fler av 

artiklarna är ”förbättra hanteringen av (arkiv-) information”. Närapå samtliga ar-

tiklar beskriver forskning som åtminstone till del har ett mål att på något sätt bidra 

till en förbättrad arkivhantering eller förvaltning av information, antingen direkt 

eller indirekt. Även om uppfattningarna om vilka delar av den som ska förbättras, 

hur det ska gå till eller att vad som är en ”bättre” arkivhantering skiljer sig åt är 

det ändå en tydlig tendens eller riktning i materialet. Jag skulle lämna två artiklar 

utanför denna riktning – Frings-Hessami (2017) och Karabinos (2018) vilket jag 

får återkomma till längre fram.  

Det övergripande målet med en bättre arkivhantering/informationsförvaltning 

återfinns i större forskningsprojekt som Gillilands m.fl (2005) med att utveckla ett 

metadataschemaregister inom InterPARES 2 – som eventuellt skulle kunna be-

tecknas som grundforskning inom området elektronisk informationshantering. 

InterPARES 2 hade ett övergripande mål att hitta hållbara lösningar för förvalt-

ning och bevarande av autentisk och tillförlitlig elektronisk arkivinformation som 

skulle kunna fungera internationellt. Målet finns också i den tillämpade forsk-

ningen varav flera är fallstudier. Inte sällan finns det i dessa från början en ganska 

klar uppfattning om vad en bra eller bättre arkivhantering består i, och undersök-

ningen ”mäter” verkligheteten mot denna. Att kunna kontrollera att rätt eller nöd-

vändig information skapas och fångas, förblir begriplig, tillförlitlig och tillgänglig 

över tid kan sägas vara ett problemområde som ett stort antal av artiklarna försö-

ker bidra med lösningar för. Det handlar till största delen om den digitala inform-

ationen och att hantering av information sker allt mer uppkopplat. Troselius och 

Sundqvist sammanfattar ganska väl vad det är för problematik som många av ar-

tiklarna tagit sig an:  

[c]apturing records, making them accessible and guaranteeing their authenticity, reliability 
and usability over time has become more important and at the same time more difficult. (Tro-
selius & Sundquist 2012, s. 17). 

Inom det övergripande målet ”förbättra hanteringen av (arkiv-) information” kan 

mer än häften av artiklarna kunna hänföras till målet att kunna förbättra arkivhan-

teringen generellt utifrån arkivens och arkivinformationens roll i det samtida sam-

hället. Till denna skara sällar sig åtminstone tolv av artiklarna. Flertalet, men inte 

alla, rör främst elektronisk och ”uppkopplad” informationshantering.23  

Ett mindre antal studier närmar sig målet med en förbättrad arkivhantering 

mer på omvägar. Millar (2006) och Roberts (2005) gör det genom att först fråga 

sig vilken slags arkivhantering som blir resultat av olika teoretiska förhållnings-

sätt. Millar klargör skillnaden mellan två teoretiska förhållningssätts konsekvenser 

 
23 Gilliland m.fl. (2005), Chachage & Ngulube (2006), Valtonen (2007), Iacovino & Reed (2008), Buenrostro 

(2010), Troselius & Sundqvist (2012), Svärd (2013), Battley (2013), Kallberg (2013) Evans m.fl. (2014), Lin 

(2015),  Klareld (2018). 
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för arkivhanteringen. Kunskapen kan sedan användas av den som vill förbättra 

arkivhanteringen i enlighet med önskat resultat, eller för att hitta något som är ett 

av Millars mål – att skapa en vidare ansvarighet.  

Åter andra närmar sig målet med en förbättrad arkivhantering utifrån ett sma-

lare perspektiv som kan sägas vara ”samhällsomvandlande” snarare än som de 

tidigare mer generella och ”samhällsbevarande” perspektiven. Dessa utgår ifrån 

individers och särskilda gruppers behov eller intressen. Hit räknar jag de fyra ar-

tiklarna som söker hitta lösningar att tillgodose Care-leavers behov av tillgång till 

”sina” handlingar (O’Neill m.fl. 2012, Humphreys & Kertesz 2012, Downing 

m.fl. 2013, Frings-Hessami 2018) och Rolans utvecklande av en modell för parti-

cipatory recordkeeping (2017). Dessa rör arkivhanteringens roll i att upprätthålla 

sociala orättvisor och vara en del av ett samhälleligt maktmissbruk. Att ”förbättra 

arkivhanteringen” betyder här att demokratisera och avkolonisera arkivhantering-

en och att skifta agensen till dem som fråntagits grundläggande makt över sina liv. 

Denna forsknings samhällsnyttiga mål är att förändra maktförhållandena i sam-

hället och att möjliggöra upprättelse för dem som fråntagits rättigheter. I vissa fall 

framhålls även de inblandade organisationernas möjlighet att gå vidare. 

Även Huvila m.fl. söker förbättra hanteringen av (arkiv-) information ur ett 

smalare perspektiv, och för en viss sorts information – personal information. De 

samhällsnyttiga målen består här dels i konkret nytta för individen – en förbättrad 

PIM kan vara ”empowering” för enskilda. Men det finns ett vidare värde av att en 

förbättrad PIM kan göra informationen mer användbar för utomstående, exempel-

vis i framtiden. 

Diskutera ”the nature of archives” 

Två av artiklarna skulle jag placera helt utanför det mer pragmatiska övergripande 

målet förbättra hanteringen av (arkiv-) information – Frings-Hessami (2017) och 

Karabinos (2018). Båda menar att de testar RCM. I dessa artiklar diskuteras inte 

hur arkivhanteringen bör gå till. De applicerar historiska arkivprocesser på RCM 

för att mäta om modellen håller, och kan beskriva processerna som har ägt rum. I 

deras diskussioner kopplas arkivteori, arkivhantering, tolkning av arkivhantering, 

historia och politik samman. Deras diskussioner har bäring på mer grundläggande 

filosofiskt-politiska frågor rörande arkiven och arkivhanteringen. De övergripande 

samhällsnyttiga målen är att föra en kritisk diskussion kring sådana frågor.  

Delsammanfattning av de övergripande målen och problemområdena 

De övergripande målen kan enligt min mening delas in i två huvudsakliga katego-

rier, där 20 av 22 artiklar i något avseende vill bidra till en förbättrad hantering av 

(arkiv-) information. Detta kan finnas med som ett direkt mål som ska uppnås 

inom studien, eller som ett mål att kunskaperna ska kunna användas i något annat 

sammanhang (bortom studien) för detta mål. Två av de 20 artiklarna bidrar till 
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detta mål enligt min mening (tydligare än de andra) på omvägar – genom att fråga 

sig vad som är en bättre arkivhantering och jämföra olika teoretiska förhållnings-

sätt (Roberts 2005 och Millar 2006). Fem artiklar är inriktade på förbättring av 

arkivhantering utifrån vissa gruppers intressen. En artikel vill förbättra en viss 

sorts informationshantering – personal information management. Vidare finns i en 

stor del av materialet ett fokus på de hänsyn som myndighetsorganisationer behö-

ver ta i sin pågående förvaltning och hantering av arkivinformation, och framtida 

konsekvenser av den nuvarande hanteringen. 

Den andra kategorin omfattar endast två artiklar och det övergripande målet är 

en kritisk och i någon mån filosofisk reflektion över ”the nature of archives”. 

RCM:s och kontinuumidéers ”uppgifter” och funktioner i 

studierna 

För att analysera användningen och sätta den i samband med målen i studierna 

formulerades frågeställningen ”Vad är RCM:s och kontinuumidéernas roll i att nå 

målen?” För att få en helhetsbild över RCM:s och relaterade idéers roll i en studie 

behöver användningen belysas ur flera aspekter. Jag har funnit det relevant att ta 

upp (1) hur RCM enligt uppgift har använts i studien och i någon mån hur RCM 

används i presentationen av den; (2) författarnas tolkningar av RCM och relate-

rade idéer och begrepp tillsammans med motiveringar till varför dessa finns med i 

studien; samt (3) författarnas redogörelser för nyttan med att använda RCM eller 

kontinuumidéer i den egna studien. Utifrån dessa ämnar jag sedan göra en tolk-

ning av RCM:s funktioner eller ”uppgifter” i studierna (och i presentationen av 

dem).  

Undersökningarna i artiklarna skiljer sig mycket åt, och så gör även beskriv-

ningarna av användningen av RCM. De anger exempelvis i olika hög grad hur 

RCM har använts. Vissa artiklar beskriver forskning som inte är en studie utan 

innehåller sekvenser av flera studier. I de riktigt omfattande projekten ges sällan 

detaljerade redogörelser för användningen av RCM, som kan antas ha använts 

upprepat i olika delar av forskningsprojekten. Detta gäller i hög grad artiklar som 

beskriver de större forskningssamarbetena som Gilliland m.fl. (2005); Iacovino 

och Reed (2008); Evans m.fl. (2014) samt även Lins kondensat av hennes dok-

torsavhandling (2015).  

För att underlätta en förståelse för redogörelserna i detta avsnitt kan en på-

minnelse om vad som enligt Anfara kan uppnås med ett teoretiskt ramverk vara på 

sin plats. Det har förmågan att 

(a) ge fokus åt en studie (focus a study) 
(b) uppenbara och dölja mening och förståelse (reveal and conceal meaning and understan-
ding)  
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(c) placera forskningen inom en vetenskaplig diskussion (situate the research in a scholarly 
conversation) 
(d) avslöja sina styrkor och svagheter (reveal its strengths and weaknesses) 

Användningen av RCM och kontinuumidéer i de enskilda studierna 

Detta delavsnitt kommer att ge en beskrivning av användningen av RCM och kon-

tinuumidéer dels utifrån författarnas redogörelser av användningen, dels hur an-

vändningen demonstreras (och min tolkning av användningen utifrån dessa båda 

dessa ”informationskällor”). Fokus ligger dock inte på att analysera hur RCM 

”figurerar i texten”, men ett par saker kommer att noteras angående användningen 

av RCM i texten/presentationen av studien.  

Chachage och Ngulube (2006) skapar en hybrid med livscykelmodellen som 

”ryggrad” där ett ”prenatalt stadium” läggs till som en komponent från RCM. Hy-

bridmodellen – a modified records life-cycle theory (eller hybrid records life-cycle 

model) – anges som studiens teoretiska ramverk och användes tillsammans med 

studier av litteraturen på området för att identifiera vilka variabler som skulle un-

dersökas i fallstudierna av de nio exportföretagen. Den användes även för att for-

mulera intervjufrågor till respondenterna och för att utvärdera arkivhanteringen. 

Svärd undersökte om ett ramverk av RCM och Enterprise Content Manage-

ment (ECM) kunde användas för att mildra utmaningarna med långtidsbevarande 

av information/arkivinformation (information/records). Tidigare forskning hade 

enligt Svärd visat att det krävs ”robusta strategier” för att upprätthålla bevarande 

på lång sikt (Svärd 2013, s. 163). Faktorerna som ECM föreskriver var initialt 

bedömda som betydelsefulla för en väl fungerande informations-infrastruktur och 

anses underlätta ”the creation of a unified repository that enables readily access to 

information, its capture, organization, management and use (Svärd 2013, s. 167). 

Svärd använde de föreskrivna faktorerna från ECM tillsammans med RCM som 

en ”lins” för att utforma intervjufrågor till studien, samt RCM för att analysera 

resultaten (Svärd 2013, s. 159 abstract, s. 168). I analysen applicerades dimens-

ionerna på kommunernas sätt att hantera informationen, vilket visade att det fanns 

”challenges at every dimension of the model” (Svärd 2013, s. 171). 

I Buenrostros studie (2010) har enligt uppgift the concept of records conti-

nuum använts för att värdera kommunernas arkivhanering med avseende på förut-

sättningarna att kunna bevara handlingar av värde för historieskrivning och kol-

lektivt minne. Vidare använder hon dimensionerna för att demonstrera hur arkiv-

hanteringen i de tre kommunerna kan förstås utifrån RCM, samt för att presentera 

resultaten från undersökningen och de förslag på åtgärder hon ger. 

I Troselius och Sundqvists artikel anges RCM som ”[t]he basic theoretical 

standpoint” som tillsammans med konceptet metadata och den internationella me-

tadatastandarden ISO/TS 23801 bildar ett teoretiskt ramverk för att analysera och 

jämföra de två studerade organisationernas implementering av metadatascheman 

(Troselius & Sundqvist 2012, s. 9). Vidare tar de upp the concept of records con-
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tinuum utifrån den tidigare australiensiska standarden AS 4390.24 I enlighet med 

RCM menar de att “records are considered to continuously take part in different 

social processes” (Troselius & Sundquist 2012, s. 9). I avsnittet om studiens teore-

tiska ramverk förklarar de modellen (och återger den grafiskt) samt går igenom 

metadatats roll eller funktioner ”i” de olika dimensionerna. Dimension fyra menar 

de kan ses som gränsytan mellan organisationen och omvärlden. Här ska organi-

sationen leva upp till samhälleliga krav och förväntningar. I samma avsnitt går de 

även in på att standarder har olika perspektiv. Standarden för metadata, ISO/TS 

23081, som används tillsammans med RCM i det teoretiska ramverket diskuteras 

och det poängteras att den influerats av en tidigare australiensisk metadatastan-

dard (Australian Recordkeeping Metadata Schema, ARKMS) som i sin tur bygger 

på RCM (Troselius & Sundquist 2012, s. 11).   

Klareld använder i sin fallstudie av den svenska myndigheten Transportstyrel-

sen både vad hon kallar RCM:s struktur (i form av de fyra dimensionerna) och 

RCM:s ”principer”: 

RCM can be seen as a condensation of the main principles to which a public agency should 
adhere (Klareld 2018, s. 107) 

Enligt uppgift var det inte RCM i sin helhet utan dimensionerna som användes i 

Klarelds studie för att identifiera och diskutera utmaningarna för förvaltningen av 

arkivinformation när offentliga organisationer lägger ut verksamhet på entrepre-

nad (Klareld 2018, s. 103). Hon mappade de fyra dimensionerna mot den svenska 

lagstiftningen som är relevant för arkivhantering (Klareld 2018, s. 105). Jämförel-

sen användes i analysen för att identifiera problem med att uppfylla kraven. Svå-

righeterna och utmaningarna presenteras sedan utifrån dimensionerna. Enligt upp-

gift användes som en referens vid analysen även resultat från en annan studie 

(Klareld 2018, s. 104).25 

Battley som undersökte hur olika faktorer samverkar till arkivariers beslut att 

välja eller inte välja att införa seriesystemet för arkivredovisning, kombinerade i 

sin studie RCM med Rogers Diffusion of innovation model (DIM – en teoretisk 

modell över hur innovationer sprider sig och tas upp). Hon menar att genom att 

betrakta sökhjälpmedel genom en RCM-lins kan de undersökas i den kontext där 

de skapas och används (Battley 2013, s. 134). Båda modellerna användes i förbe-

redelserna av studien som en hjälp att ta fram relevanta frågor till en enkät samt i 

analysen av svaren. Enligt Battley ”påminde” RCM om det nödvändiga i att ställa 

en rad frågor rörande den vidare kontexten för ”the archivist, archives, finding 

 
24 Deras citat från denna standard lyder: “the whole extent of a record’s existence” [...] a consistent and co-

herent regime of management processes from the time of creation of records (and before creation in the de-

sign of recordkeeping systems) through to the preservation and use of records as archives” (Troselius & 

Sundquist 2012, s. 9). 
25 Klareld hänvisar till en studie av Engvall and Samuelsson (2015). 
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aids and institution” (Battley 2013, s. 142).  Battley betraktade sökhjälpmedel som 

handlingar som skapas av arkivarier ”i” den första dimensionen create. Hon iden-

tifierade faktorer som hon ”placerade ut” i de andra dimensionerna och som kunde 

ha betydelse för de val som arkivarierna gör.  

I Kallbergs studie har RCM enligt uppgift (med fördel) använts som en ”teo-

retisk lins” för att identifiera brister i implementeringen av dokument- och arkiv-

hanteringen i organisationen (Kallberg 2013, s. 188), och det framgår genom hur 

resultaten diskuteras att tillståndet med arkivhanteringen utvärderats utifrån 

RCM:s dimensioner. Kallberg identifierade förändringar som hon menar skulle 

kunna leda till att registratorer utvecklas till records managers. Hon menar att de 

svenska lagarna på arkivområdet har tillämpat “a continuum concept” genom be-

greppet allmän handling där “[a] record is archival from the moment it is created 

or received” (Kallberg 2013, s. 178). Kontinuumtänkande återfinns också i den 

svenska lagstiftningen genom att 

records management is understood as a dimension of the archival function and therefore rec-
ords managers have not become an established professional group. (Kallberg 2013, s. 187) 

 

Även om ett kontinuumtänkande finns implicerat i den svenska arkivlagstiftning-

en finns det enligt Kallberg en risk för att en bristande medvetenhet kring lagstift-

ningen i de svenska myndighetsorganisationerna äventyrar detta kontinuumbase-

rade arbetssätt (Kallberg 2013, s. 178). Den förändrade organisationen, tillsam-

mans med en för låg medvetenhet om de legala kraven på arkivområdet påverkade 

kvalitén på arkivhanteringen och mycket talade för att registratorer kunde vara på 

väg att utvecklas till en ny yrkesgrupp – records managers, samtidigt som arkiva-

riers status och inflytande riskerade att minska. En utveckling av registratorsyrket 

i riktningen mot records managers skulle leda till en uppdelning som inte funnits 

tidigare i Sverige, och som skulle röra sig bort från ett kontinuumbaserat arbets-

sätt. Kallberg använder både RCM:s struktur och ett kontinuumbaserat förhåll-

ningssätt för att utvärdera förändringen av arkivhanteringen i sin analys av infö-

randet av en centraliserad registratorsfunktion. Centraliseringen menar hon främ-

jade arkivhanteringen i dimensionerna ett och två (create, capture) medan det 

fortfarande fanns brister i dimension tre och fyra. En mer holistisk dokument- och 

arkivhantering hade vidare kunnat åstadkommas om arkivfunktionen ingått i den 

centraliserade funktionen, vilket skulle ha främjat dimension fyra (pluralise). I 

artikelns slutsats-del används vidare de fyra dimensionerna för att ge form åt be-

skrivningen av resultaten.  

I ett samarbetsprojekt rörande förvaltning av forskningsdata och -information 

undersökte Evans m.fl. genom aktionsforskning utmaningarna med data-, inform-

ations-, ”records-” och kunskapsförvaltning i en forsknings-data-kontext. De till-

lämpade en ”recordkeeping informatics approach”. Enligt författarna bygger ett 

sådant angreppssätt på kontinuumtänkande och recordkeeping metadata som två 
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hörnstenar, samt tre föreslagna områden för analys – organisationskultur, business 

process analysis och archival acccess. Forskningen bidrog till att utveckla ett 

”strategiskt ramverk” (Evans m.fl, 2014, s. 205 abstract). För deltagarna i aktions-

forskningsprojektet introducerades ”continuum concepts”, samt hur ”recordkee-

ping concepts” och continuum concepts har bäring på förvaltning av forsknings-

data och -information (Evans m.fl. 2014, s. 213). Vidare användes två modeller, 

Data Curation Continuum och Australian Research Data Commons (båda från 

Australian National Data Service).  

I artikeln av Humphreys och Kertesz som diskuterar resultat av aktionsforsk-

ningsprojektet Who am I? användes dimensionerna för att identifiera svårigheter 

”at all points of the records continuum, from ensuring these records exist or are 

constructed, through to storing and later accessing them”. RCM användes till-

sammans med modellen the knowledge diamond (som byggde på de olika kun-

skaperna från grupper av användare, yrkesfolk samt forsknings- och policyper-

spektiv). Författarna menar att the records continuum – som de sammanfattar som 

”constructing, storing and accessing the record” – erbjöd ett koncept för att förstå 

arkivet som något som kräver en god hantering (Humphreys & Kertesz 2012, s. 

27). RCM användes för att identifiera problem och diskutera praktiker ”längs 

med” kontinuumet i workshops med representanter för grupper med olika per-

spektiv på Care-leavers handlingar. Författarna ser en konflikt mellan att upp-

märksamma betydelsen av dokumentation för att kunna vara identitetsstärkande 

för ett fosterhemsplacerat barn och den nuvarande dokument- och arkivhantering-

ens fokus på att efterleva lagar, följa procedurer och leva upp till krav på ansva-

righet – ett problem som de kopplar samman med en trend de senaste decennierna 

av ”manageralism” inom socialt arbete (Humphreys & Kertesz 2012, s. 27, 35). 

Artikeln av Downing m.fl. som också beskrev arbetet i aktionsforskningspro-

jektet Who am I? utvecklade ett verktyg, Self-Assessment Tool for Archives ämnat 

för ”community service organisations” vilka hanterade Care-leavers handlingar. 

De beskriver den ”demokratiskt” inriktade kunskapsmodellen, the knowledge di-

amond, som användes under en serie workshops under det första årets aktions-

forskning då man fastlade två nyckelelement för vidare undersökning – RCM och 

Self-Assessment Tool. RCM användes som ett ramverk för deltagare – att förstå 

”the complexity and multiplicity of the world of records related to care leavers” – 

genom hela projektet inklusive utvecklandet av Self-Assessment Tool. (Downing 

m.fl. 2013, s. 120, 121, 124). 

 Iacovino och Reed beskriver hur det interdisciplinära forskningsprojektet 

Electronic Health Records: Achieving an Effective and Ethical Legal and Record-

keeping Framework sammanförde experter från olika områden – “recordkeeping, 

privacy, confidentiality, intellectual property, torts, medical law and ethics” 

(Iacovino & Reed 2008, s. 65 abstract). Arkivarierna förklarade för andra experter 

i projektet (health records managers och health informatics specialists) varför 
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arkivarier intresserade sig för hur journalhandlingar hanterades ”in and through 

time and space” och hur RCM kunde vara en hjälp för att utveckla strategier för 

arkivhantering som var ”bredare” (Iacovino & Reed 2008, s. 42). Projektet krävde 

enligt författarna utvecklandet av innovativa forskningsverktyg, vilket också är ett 

av bidragen med forskningsprojektet – att erbjuda en förebild för metoder för 

andra multi-disciplinära samarbetsprojekt i framtiden där syftet är att analysera 

och designa liknande system (Iacovino & Reed 2008, s. 65 abstract). De anger att 

de antog ett externt ramverk bestående av RCM, ”recordkeeping benchmarks”, 

standarder för recordkeeping, resultat av tidigare forskning samt utvecklandet av 

analytiska verktyg ”using business analysis documentation, metadata mapping 

techniques, statistical analysis and governance matrices”. Dessa verktyg och tek-

niker användes för att studera det storskaliga, komplexa elektroniska transaktions-

systemet under utveckling – HealthConnect – verksamt i distribuerade nätverk 

över organisationsgränser och med en rad olika jurisdiktioner att ta hänsyn till 

(Iacovino & Reed 2008, s. 65). RCM erbjöd en ”time-space module” där det var 

möjligt att analysera olika problem som personlig integritet (privacy), sekretess 

och etiska frågor som aktualiseras med användning av elektroniska nätverk (Iaco-

vino & Reed 2008, s. 43). I artikeln demonstreras hur de mappar hälsojournaler, 

system och aktörer o.s.v. över den grafiska modellen, där ”purpose” i den fjärde 

dimensionen definieras med ”health in society” (2008, s. 43).  

Valtonen som studerade records management i polisers förundersökningsar-

bete har enligt uppgift använt ”continuum analysis” för att studera och värdera 

arkivhanteringen. Modellen var till nytta då den kombinerade ”transactional and 

documenting processes”. Hon var intresserad av att se hur relationerna mellan 

aktiviteter (tasks), informationssystem och informationsförvaltning yttrade sig. 

Hon kom fram till att sambandet mellan dem var svagt vilket diskvalificerade han-

teringen som kontinuumbaserad. Dokumenthanteringsplanen (records manage-

ment plan) fungerade inte som ”ett kontinuum”, utan mer som en bevarande- och 

gallringsplan (Valtonen 2007, s. 179 abstract, 185). Enligt uppgift är det främst de 

tre första dimensionerna av RCM som Valtonens studie har fokuserat på. Hon 

anger att RCM användes som ”a holistic and conceptual framework” och som ett 

analytiskt instrument – strukturerna och aspekterna av RCM hjälpte till att skilja 

mellan olika uppgifter rörande skapandet, infångandet och organiserandet av 

handlingar.  Modellen användes enligt uppgift också för att ge studien fokus på 

den komplexa dokumentationskontexten som förundersökningar utgör. Vidare 

skriver Valtonen att hon testade RCM genom att förundersökningsakten placera-

des i modellens strukturer, vilket dock inte utvecklas närmare i texten (Valtonen 

2007, s. 180). 

Artikeln av O’Neill m.fl. utgör reflektioner över ett av projekten inom akt-

ionsforskningsprojektet Who am I?, och en av medförfattarna hade egen erfaren-

het av fosterhemsplacering under uppväxten. I artikeln demonstreras hur det till 
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synes neutrala arkivhanteringsprocedurerna upplevs av någon som varit foster-

hemsplacerad eller placerad på institutioner som barn och som senare i livet vill 

ha tillgång till ”sina” handlingar. De sätt som handlingarna förmedlas på har en 

avgörande betydelse för vilken effekt de har på den som handlingarna innerst rör. 

Författarna menar att utlämnandet av handlingar – ”i” den fjärde dimensionen – 

kan ses som en ”aktivering” av handlingarna (O’Neill m.fl. 2012, s. 34). Hand-

lingarna som härrör från olika håll och samlas i ett kuvert utan förklaringar och 

skickas per post ger upphov till förvirring, missförstånd och misstro. En stor del 

av dokumenten kan vara maskade för att skydda uppgifter som rör exempelvis 

barnets familjemedlemmar. Dokumentationen kring barnet är torftig och delar kan 

vara ”mottagningskvitton” mellan institutioner där barnet har varit, och informat-

ion som förekommer om barnets person är ofta nedvärderande och avhumanise-

rande. Sammantaget innebär detta att tillgängliggörande på sedvanligt sätt innebär 

ett återupprepande av trauma. Författarna argumenterar för att tillvägagångssättet 

vid tillgängliggörandet måste förändras och betonar behovet att ge kontext till 

handlingarna vid överlämnandet, samt att kunskapen som kan överföras vid ett 

personligt möte är värdefull. Utbytet mellan användare och ”records custodians” 

ska ses som en kunskapsskapande aktivitet. Som en del av aktionsforskningspro-

jektet Who am I? utvecklades en webbplats, Pathways, där historiskt kontextuali-

serande information kring Care-leavers handlingar (som tidigare endast funnits i 

enskilda anställdas ”huvuden”) skrevs ner och tillgängliggjordes. Detta ses i arti-

keln som ett sätt att möta behoven ”i” den fjärde dimensionen. Författarna menar 

att Pathways behöver utvecklas till att inte bara handla om att ge historisk kontext 

rörande människorna, institutionerna och organisationerna inblandade i barnavår-

den i delstaten, utan att också sätta in handlingarna i sin kontext – ”the complex 

and ever-changing administrative landscape in which these records are created 

and managed” (O’Neill m.fl. 2012, s. 35).  Artikeln använder modellen för att 

tolka och förklara resultat av forskningen med Care-leavers. Hur RCM har an-

vänts i själva studien/forskningen är inte så synligt i artikeln. Dimensionerna – 

främst pluralisera i förhållande till dimension tre (organisera) används som ett 

ramverk där de diskuterar Care-leavers handlingar som har ”fastnat” mellan den 

tredje och den fjärde dimensionen.  

Lin skapar en ny modell för dokument- och arkivhantering – Interactive and 

Integrated Model for the Management of Documents, Records, and Archives (I² 

DRA). För detta var en jämförelse av de två dominerande modellerna, livscykeln 

och RCM nödvändig. Hon analyserade och syntetiserade vidare den arkivteore-

tiska litteraturen, internationella standarder samt de fyra länderna USA, Storbri-

tannien, Australien och Taivans nationella strategier för arkivhantering. Härur 

identifierade hon de mest framträdande ”värdena och ideologierna i arkivvärlden i 

informationseran” (Lin 2015, s. 32). Hon menar att varken livscykeln eller RCM 
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har egenskaper som fullt ut kan reflektera dessa karaktäristika.26 Exempelvis anser 

hon att båda modellerna brister i fråga om ”conceptualization of records access” 

(Lin 2015, s. 27). Lins modell I² DRA består av fyra element som representerar 

”The Cycle of the Core Records Management Processes”. Dessa element är Con-

ception, Creation, Maintenance och Access (CCMA). Denna cykel är omgärdad 

av vad hon kallar en matris av The interactive value enacting relationships – vilka 

är fyra ”källor” (sources) som ger upphov till värde hos myndigheters handlingar 

och som interagerar dels med varandra, dels med elementen i CCMA. De fyra 

interaktiva, värdeskapande källorna är Social Context, Organizational Functions, 

Business Activities och Individual Identity (SOBI).  För var och en av de fyra ar-

kivhanteringsprocesserna representerade av elementen i CCMA – Conception, 

Creation, Maintenance och Access finns ett antal spörsmål att ta hänsyn till för att 

uppfylla målen med varje process.27 Som synes pekar modellen tydligt ut vad som 

behöver tas hänsyn till. Kanske kan I² DRA sägas vara mer av en implemente-

ringsmodell än vad både livscykeln och RCM är. En del av argumenten för att 

skapa den har också varit att exempelvis RCM setts som ”komplex” och ”svår att 

applicera” (Lin 2015, s. 27). Möjligen avses med ”applicera” här att tillämpa den 

mer direkt i arkivhantering. Enligt Lin tar I² DRA fasta på fördelarna med både 

livscykelmodellen och RCM, kompletterar med det som båda modellerna saknar, 

samt ”överbryggar klyftorna” mellan dem. I artikeln går det inte att följa i detalj 

hur RCM har använts och vilka roller den spelat. Dels på grund av att artikeln är 

ett kondensat av ett mycket omfattande arbete, dels på grund av att artikeln inte 

syftar till att demonstrera RCM:s användbarhet utan att skapa en annan och bättre 

modell. Modellen I² DRA skulle också kräva ett fördjupat studium för att utifrån 

den uttala sig om vilka influenser som hämtats från RCM. Något som Lin anger 

vara en influens från RCM i I² DRA är ett ”time-space continuum”:  

I² DRA also conceptualizes the matrix of SOBI as situated in the time-space continuum, so 
the CCMA activities must take into account past, present, and future records management 
conditions to derive workable and sustainable management strategies (Lin 2015, s. 39)  

  

Karabinos använde ”the Migrated archives” som ett fall för att testa RCM och för 

att diskutera dessa och liknande arkivs betydelse för arkivvetenskapen. Han beto-

nar att han därmed inte främst använder RCM för att visa hur modellen kan till-

lämpas på ett fall utan “to specifically test the records continuum model and, in 

particular, its perceived universality” (Karbinos 2018, s. 208). Han tolkar de olika 

arkivhanteringsprocesser som handlingarna i the Migrated Archives varit del i, 

 
26 Lin jämför RCM med en moderniserad variant av livscykelmodellen – The Entire Life-Cycle (ELC) Ar-

chitecture, baserad på International Council on Archives (ICA) 1997. Modellen består av Conception, Crea-

tion och Maintenance (Maintenance “including preservation and access”, Lin 2015, s. 25). 
27 För elementet Access exempelvis är dessa spörsmål Promoting Information Openness, Supporting Govern-

ance, Fulfilling Use Demands, Value Adding Services och Balance Disclosure and Control. 
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och hur de på sin väg från de olika brittiska kolonierna i många olika omgångar 

passerat genom dimensionerna create, capture och organise där de på nytt skap-

ats, fångats och organiserats. Genom att “berätta historien” om the Migrated ar-

chives med hjälp av RCM och belysa ”the hidden moments” upptäckte han att 

modellen kan vara för beroende av ”pluralization and a culture of openness and 

accessibility” (Karabinos 2018, s. 208). Genom att tillföra idén om the shadow 

continnum till RCM menar han att modellen kan bli mer allmängiltig.   

Frings-Hessami (2017) använde i sin artikel om arkivhandlingar från röda 

khmerernas förhörscenter och rannsakningsfängelse Tuol Sleng RCM som ett 

verktyg för att undersöka arkivhanteringsprocesserna som dessa handlingar ge-

nomgått. Hon kommer fram till att de processer som arkivet genomgick efter den 

vietnamesiska invasionen inte kan beskrivas utifrån RCM då hon menar att det 

inte är vanliga kurateringsprocesser som leder till pluralisering. Modellen använ-

des på ett upprepat sätt i studien för att analysera dokument- och arkivhanterings-

processerna där hon modellerade utifrån RCM i olika analytiska försök. Hon 

skapade en första version av Appropriated Archive Continuum Model (AACM 1) 

med en extra dimension mellan dimension tre och fyra som hon kallar Appropri-

ate. Hon menar dock att denna modell inte kan redogöra för de processer som är 

inblandade mellan att arkivet övertas genom en militär intervention och senare 

tillgängliggörs i den fjärde dimensionen som bevis för röda khmerernas männi-

skorättsbrott. I stället skapar hon version två av AACM med fyra dimensioner, där 

de processer som sker mellan dimension tre och fyra i stället representeras av pilar 

ut till (och in igen från) en modell vid sidan som består av de första tre dimens-

ionerna av RCM. I denna skapas det övertagna arkivet på nytt, fångas och organi-

seras på nytt innan det går in i AACM 2:s fjärde dimension pluralisera (Frings-

Hessami 2017, Towards an appropriated archive continuum model). 

Rolan som utvecklar en kontinuummodell för participatory recordkeeping 

gjorde en genomgång av litteraturen på området ”modeller för deltagande”. Han 

noterar att tidigare typologier över deltagande är linjära och bygger på en norma-

tiv utveckling mot ett mer ”genuint” deltagande. Detta synsätt ger inte erkännande 

till det heterogena hos deltagargrupper och deras komplexa, divergerande intres-

sen och behov. Tidigare satsningar på delaktighet och community archiving har 

vidare haft ett arkivfokus som varit hemmahörande i ett ”custodialt paradigm” 

som skiljer mellan ”arkivpraktik” och andra aspekter av recordkeeping (i stället 

för att se arkiveringspraktiker som en underkategori av recordkeeping). Delaktig-

heten begränsas då ofta till delaktighet i urvalet av eller skapandet av handling-

ar/arkivinformation. För att kunna modellera komplexitet i medverkan i arkiv-

sammanhang behövs, menar Rolan, ett kontinuum-angreppssätt (Rolan 2017, s. 

203 – 205). Rolan finner således ”kontinuum-argument” både för att rata de be-

fintliga typologierna för deltagande – som är ”linjära” och bygger på meta-

narrativ om en normativ progression mot en allt högre grad av ”genuint” delta-
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gande – och för att kritisera flertalet tidigare exempel på satsningar på delaktighet 

och community archiving. Rolan utgår ifrån RCM för att skapa en motsvarande 

modell som ger ett topologiskt perspektiv, fast på ”agency rather than the records 

themselves”: Participatory Recordkeeping Continuum Model (PRCM) (Rolan 

2017, s. 208). PRCM är en kontinuummodell som i likhet med Upwards RCM 

bygger på Giddens struktureringsteori, med distansering genom dimensionerna. 

Distanseringen inifrån – utåt motsvarar en distansering där deltagare har allt lägre 

grad av delaktighet (Rolan 2017, s. 212). Denna modell har fyra dimensioner – 

Experience, Idenify, Relate och Research och fyra vektorer – Agency, Activity, 

Inscriptions och Socio-technical infrastructure. RCM och PRCM interagerar och 

fungerar ihop “to admit ‘the possibility of analysis of multiple simultaneous com-

plex inequalities’ […] that are inherent in records and participant agency” (Rolan 

2017, s. 212). Modellen testas mot några verkliga exempel på olika former av 

deltagande. 

Huvila m.fl. använde RCM som en grund för att modellera teori för Personal 

Information Managenment (PIM). En genomgång av litteraturen visade att det 

fanns likheter mellan recordkeeping-processer enligt RCM och hur PIM beskrivs i 

forskningen, men att RCM går längre i att ”address the continuum of individual 

processes” (Huvila m.fl. 2014, Literature review). Kontinuumtänkande erbjuder 

ett ramverk   

for explicating the continuum of the overlap of the diverse contexts of relevance of personal 
information, the implications of this overlap on how information is managed and used, and 
how the management and use influence the relevance of the information in time (Huvila m.fl. 
2014, Literature review).  

 

Studien bygger på tre olika fallstudier med olika tillvägagångssätt för materialin-

samling och olika analysmetoder. Analyser av RCM och andra kontinuummo-

deller (skapade av Upward samt Upward med kollegor) pekar ut vad som är till-

lämpligt och inte i förhållande till PIM. Vidare delar PIM en del av de kontextu-

ella aspekterna (representerade av RCM:s axlar) med RCM – men till de fyra ax-

larna behöver fogas ytterligare axlar, som är utmärkande för de kontextuella 

aspekterna för PIM. Via de tre fallstudierna identifieras vilka dessa kontextuella 

aspekter för PIM är. De fyra dimensionerna används som ”en referensram” för att 

placera ut olika PIM-aktiviteter och identifiera deras kontextuella aspekter. Ana-

lysen av fallstudierna visade enligt författarna att de fyra dimensionerna i RCM är 

relevanta. De olika fallen av personal information management-processer över-

lappade i olika grad med axlarna i RCM (och det fanns även överlappning med 

axlarna i olika andra kontinuummodeller) samtidigt som ytterligare axlar identifi-
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erades – där ”informativeness” hade relevans i alla tre fallen – medan ytterligare 

tre axlar identifierades med relevans för två respektive ett av fallen.28 

I Frings-Hessamis andra artikel (2018) skapar hon en ny kontinuummodell 

som åskådliggör processerna för tillgängliggörande av Care-leavers handlingar. 

Hon anger att hon använder RCM som ett ”diagnostiskt verktyg” (Frings-

Hessami, 2018, s. 158 – 159). RCM användes först i en analys som demonstreras 

grafiskt med mappning av processer på modellen – där det visade sig att de pro-

cesser som enligt Frings-Hessami är nödvändiga, och som sker mellan den tredje 

och den fjärde dimensionen när Care-leavers handlingar tillgängliggörs, till viss 

del men inte helt kan beskrivas med RCM, exempelvis  

when searching for records about Care Leavers among the organisational records and when 
releasing records to them (Frings-Hessami 2018, s. 166) 

 

I mappningen på RCM har elementen längs de fyra axlarna i de fyra dimensioner-

na specificerats till att beteckna arkivhantering för just Care-leavers handlingar. I 

den fjärde dimensionen är elementen specificerade till Child welfare in Australia 

(evidens-axeln); History of child welfare (den transaktionella axeln); State archi-

ves (recordkeepig containers-axeln) och State archive authorities (identitetsax-

eln). Arkivhantering i den fjärde dimensionen fortsätter därmed att reproducera 

perspektiven från dimensionerna ett, två och tre och de handlingar som tagits om 

hand av de statliga arkiven syftar till att berätta en tillrättalagd historia om barna-

vården i Australien – vilket gör att handlingar inte är ”sant pluraliserade” (truly 

pluralised, Frings-Hessami 2018, s. 162). För att handlingarna ska kunna använ-

das för de nya syftena innebär det ”a rethinking of the role of the archives that 

hold them” (Frings-Hessami 2018, s. 158). Hon modifierar RCM genom att till-

föra en extra dimension så att det blir en ny modell. Tillägget med dimensionen 

”reclaim” mellan dimension tre och fyra resulterar i den modifierade modellen 

Repurposed Archive Continuum Model (RACM). I RACM är bevisen i plurali-

sera-dimensionen inte längre bevis för child welfare, utan bevis för ”child abuse” 

(Frings-Hessami 2018, s. 163 – 164). Slutligen lägger hon de två modellerna 

ovanpå varandra (den extra dimensionen reclaim är med) och kallar denna modell 

Records Continuum model for Care Leavers’ records. Hon menar att i den plura-

lisera-dimensionen samexisterar de två olika typerna av arkivinformation – de 

handlingar som organisationerna vidarebefordrat till statliga arkiv, och de hand-

lingar som de pressats utifrån (av Care-leavers i reclaim-dimensionen) att lämna 

ut, och vilka har omtolkats (– i denna modells pluralisera-dimension existerar 

handlingar som bevis för ”child abuse” och ”child welfare” sida vid sida). RACM 

kan enligt Frings-Hessami användas som ett verktyg för att belysa ”var speciella 

processer behöver äga rum” och hjälpa oss att förklara varför dessa records skiljer 

 
28 Dessa kontextuella axlar var inspirationality, communicativeness och topicality. 
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sig från andra typer av ”organisational records” och för att rättfärdiga vidtagande 

av särskilda åtgärder för hanteringen (Frings-Hessami, 2018, s. 159 – 160). Hen-

nes modell är ett bidrag till kontinuumteorin som hon menar utvecklas hela tiden, 

och är ”always becoming”. Hon anser att  
 
The strength of Continuum thinking is that it can result in different models and enable differ-
ent perspectives of records to be explored by using the Records Continuum Model or one of 
its variants. (Frings-Hessami 2018, s. 160). 

 

Gilliland m.fl. beskriver arbetet med utvecklandet av en prototyp för ett metadata-

schema-register inom InterPARES 2.29 De argumenterar för att infrastruktur som 

kan stödja “the creation, preservation and accessibility over time of trustworthy, 

understandable metadata” är en nödvändig komponent i hantering av elektronisk 

arkivinformation (Gilliland m.fl. 2005, s. 43). Forskningen inom InterPARES 2 

var uppdelad i flera domäner med olika fokusgrupper, samt fyra grupper som ge-

nomkorsade domänerna. En av dessa var forskargruppen Description Cross Do-

main Group som arbetade med att utveckla metadata-schema-registret. I samar-

bete med en annan forskargrupp – InterPARES 2 Modelling Group som utvecklat 

aktivitets- och entitetsmodeller (activity and entity models) för både livscykel- 

och kontinuumbaserade angreppsätt identifierades de ställen/tidpunkter (points) 

när metadata ska skapas i enlighet med de olika modellerna (Gilliland m.fl. 2005, 

s. 69). I slutet av artikeln nämns att man avser att jämföra resultaten från dessa, 

sida vid sida, för att avgöra om de är förenliga eller inte – och huruvida det vore 

genomförbart att utifrån dem skapa en gemensam metadata specifikations-modell 

(Gilliland m.fl. 2005, s. 69). Artikeln ger ingen detaljrik beskrivning av använd-

ningen RCM, men det anges att dimensionerna i kombination med axlarna använ-

des för att fastställa metadata-krav.  

Roberts jämför synen på appraisal utifrån RCM och macroappraisal. Han 

menar att “Macroappraisal ‘Canadian style’ is fundamentally geared towards ar-

chival acquisition” medan i den av RCM influerade modellen DIRKS ses 

appraisal som något som präglar arkivhanteringsbeslut “throughout the records 

continuum” (Roberts 2005, s. 187).30 Han menar att en skillnad mellan 

macroappraisal och RCM-tänkande är var ansvaret för vissa beslut rörande urval 

för bevarande finns. Hans ståndpunkt är att en villfarelse i livscykelmodellen är 

att ”arkivvärden” d.v.s. bestående värden hos handlingar, inte är något som inträ-

der efter att de förlorat sitt aktiva administrativa värde. Arkivvärde bör i stället ses 

som ”external values” – ”values going beyond, and potentially at odds with, the 

agency’s interests, such as accountability matters, community memory, and col-

lective identity” (Roberts 2005, s. 199). Han ser fördelar med macroappraisal, 

 
29 Där InterPARES står för International research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 
30 Där DIRKS star för Designing and Implementing Recordkeeping Systems. 
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och hans förslag på modell bygger på macroappraisal, functional analysis31 och 

DIRKS.  

Millar jämför arkivredovisning utifrån olika roller och uppdrag beroende på 

teoretiskt synsätt och dess betydelse för ansvarighet (accountability). De två syn-

sätten är post-hoc (eller retrospektivt) och ett kontinuumbaserat synsätt. En fiktiv 

fallstudie används för att jämföra ansvarighet utifrån de två synsätten. I ett konti-

nuumbaserat angreppssätt bestyrks ansvarighet genom att arkivinformationen 

fortsatt existerar med dess  

evidential qualities and contextual information intact. Accountability is achieved when the 
records remain useful as evidence, through the existence of "authoritative metadata" that pro-
vide ‘intellectual control’ (Millar 2006, s. 69).32 

 Hon kommer fram till att synsätten bidrar med olika sorters ansvarighet. Ef-

tersom ansvarighet innebär att en delegat förväntas kunna svara för och redovisa 

sina handlingar är det avgörande vad delegaten har ombetts att göra. Det går bara 

att vara ansvarig för det man har ansvar eller befogenheter för (Millar 2006, s. 

73). Enligt kontinuummodellen är ”the recordkeeper” en del av den organisation-

en som skapar handlingarna och administrativt ansvarig inom denna organisation. 

Enligt ett post-hoc-perspektiv är ”the archivist” ofta inte del av den organisation 

som skapade handlingarna, och har inte lagt sig i hur dessa ska fångas och förval-

tas. Millar menar att ingen av de olika ansvarigheterna når upp till en ”vidare an-

svarighet”, d.v.s. att en organisation ”acts in an accountable and responsible fa-

shion. And therein lie the limitations on description as a tool for accountability” 

(Millar 2006, s. 69). Ett förslag hon ger för att uppnå en vidare ansvarighet inklu-

derar kontroll utifrån i kombinationer av professionella uppdrag och lagar och 

regler, samt också revision och uppföljning som inte enbart är inriktad på finansi-

ell ansvarighet (Millar 2006, s. 77).  

Motiven att inkludera RCM och kontinuumidéer samt den upplevda 

nyttan av dem i studien 

Här ska jag redogöra för tolkningar av RCM i artiklarna samt vad författarna an-

ser kan åstadkommas med hjälp av RCM och kontinuumidéer – både utifrån en 

 
31Functional analysis definieras såhär av Society of American Archivists: n. ~ A technique that sets priorities 

for appraising and processing materials of an office based on the relative importance of the functions the 

office performs in an organization (Society of American Archivists webbplats > Publications > Glossary of 

Archival and Records Terminology). 
32 Metadatastandarder eller metadata-scheman är avgörande för att lyckas med beskrivning utifrån detta 

angreppssätt enligt Millar. De utgör en mekanism för att standard tillämpas när data fångas, vilket möjliggör 

konsekvent användning av metadata som etablerar ett riktvärde (benchmark) för ”accountability in this 

descriptive process” (Millar 2006, s. 69). 
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förförståelse från tidigare forskning och utifrån deras upptäckter i olika skeden av 

den egna studien.33  

Chachage och Ngulube ser informationsförvaltares och arkivariers deltagande 

i design av informations- och arkivhanteringssystemen som nödvändigt för att 

informationen ska fångas och inte försvinna i olika subsystem (Chachage & Ngu-

lube 2006, 3.1 Records life-cycle). De anser vidare att den väsentligaste skillnaden 

mellan RCM och livscykeln är att RCM  

deconstructs the custodial mentality (in the postmodernist sense), which is perceived to be 
unattainable in the digital world, and further advocates the involvement of both records man-
agers and archivists in the continuum of managing records (Chachage & Ngulube 2006, 3.2 
Records continuum).  

Kontinuumtänkande innefattar enligt Valtonen ”fundamental principles of archiv-

al science and practical aims of records management” (Valtonen 2007, s. 180). 

Hon identifierar de fyra dimensionerna med de olika nivåer av metadata som be-

hövs för handlingar då de skapas, infångas och organiseras. Hennes studie fokuse-

rar på de två första dimensionerna, och i någon mån på den tredje (2007, s. 181). 

Valtonen ser deltagande i design av “recordkeeping information systems” som ett 

väsentligt element i ”continuum recordkeeping” (2007, s. 183).  

Valtonen skriver om nyttan med modellen som ett analytiskt instrument. Hon 

menar att RCM “scrutinises the multilevel documentation of the pre-trial investi-

gation process”. Strukturerna och aspekterna av RCM hjälpte till att skilja mellan 

olika uppgifter rörande skapandet, infångandet och organiserandet av handlingar. 

Modellen var vidare till nytta då den kombinerade ”transactional and documenting 

processes” (Valtonen 2007, s. 180). Kontinuumtänkande, tillsammans med RCM 

“as a general orienting and analytical model” var användbara för att undersöka de 

många olika svårigheterna på området och var även till hjälp för att uppskatta ”the 

many requirements imposed on the field by various factors” (Valtonen 2007, s. 

184). Medan modellens struktur är för grov för detaljerad analys fungerar den väl 

”in analyses and in understanding the production of evidential features to recorded 

information (Valtonen 2007, s. 184). Valtonen anger att modellen erbjöd ”a 

holistic and conceptual framework” för att studera skapande och hantering av 

handlingar, och var en hjälp att ge studien fokus på den komplexa dokumentation-

skontexten som brottsundersökningar utgör. Hon analyserar både nyttan av mo-

dellens struktur, och nyttan med ett kontinuumbaserat förhållningssätt till records 

mnagement som hon menar  

demands organised knowledge of the relationships between tasks, information systems and 
information management. The results enhance understanding and establish common ground 

 
33 Det är inte alltid helt tydligt vad som är uppfattningar kring RCM sedan tidigare och från olika stadier av 

forskning i den egna studien, varför det är rimligast att samla dessa uppfattningar under en rubrik. 
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and concepts to integrate task processes, information management and information systems 
(Valtonen 2007, s. 184). 

 

Buenrostro betonar vikten av ett proaktivt förhållningssätt. Hon hänvisar till Val-

tonens artikel (2007) när hon argumenterar för att se personalens inflytande över 

design av arkivhanteringssystem som en väsentlig komponent av kontinuumbase-

rad arkivhantering. (Buenrostro 2010, s. 69). Buenrostro tillskriver the concept of 

records continuum en rad attribut som kan hänföras till ett proaktivt arbetssätt 

inom arkiv. Hon menar att det inbegriper att appraisal, d.v.s. värdering av vilka 

handlingar som är värda att bevara en viss tid eller för alltid, sker redan när hand-

lingarna skapas; samarbete mellan archivist och records manager “unlike the time-

bound records lifecycle that rigidly divides the purpose and responsibilities of 

recordkeeping and archives administration”; och “’integrated control of records’” 

vilket innebär att ”the processes of recordkeeping and archiving are actively in-

volved in the management and monitoring of records (Buenrostro 2010, s. 65). 

Svärd har utifrån tidigare forskning identifierat RCM som ett lämpligt ram-

verk för den egna studien. Hon menar att modellen erbjuder ett ramverk för att 

förstå ”the continuum of records and archives management responsibilities”, att 

den betonar “the evidentiary, transactional and contextual nature of records, and 

takes a multidimensional view of records creation in both social and organization-

al activities” samt att den är användbar för analys (Svärd 2013, s. 165). Modellen 

förenar ”the management of current and archival information/records” och stöder 

“a proactive approach to the management of information/records through its four 

dimensions” (Svärd 2013, s. 168). 

Kallberg menar att kontinuumtänkande kräver ”ett holistiskt synsätt” på ar-

kivhantering, där man inte delar upp ”records management and arhives manage-

ment”. Detta är hennes argument för att betrakta den studerade kommunens om-

organisation och dess tillkortakommanden i implementeringen av e-fövaltning 

genom en ”kontinuumlins” (Kallberg 2013, s. 180). Kallberg skriver inte mycket 

om nyttan av att använda RCM eller kontinuumidéer i studien, men tar upp att 

användningen av kontinuummodellen som en lins gjorde det möjligt att identifiera 

svagheter i implementeringen av e-förvaltningen (Kallberg 2013, s. 188). 

Evans m.fl. anser att “continuum conceptualisations” kan vara av värde för att 

beakta ”the complexities and contingencies of research data management” (Evans 

m.fl. 2012, citerade i Evans m.fl. 2014, s. 213). De menar att deras aktionsforsk-

ningsprojekt har demonstrerat användbarheten i en recordkeeping informatics 

approach ”to unpack, explore and develop strategic solutions to a technically and 

organisationlly complex information environment” (Evans m.fl. 2014, s. 220). 

För Huvila m.fl. är skälen som talar för att använda RCM och kontinuumtän-

kande bland andra att RCM och det mer generella kontinuumtänkandet borde 

kunna fungera för att bättre förstå ”the complexities of personal information ma-

nagement” (Huvila m.fl. 2014, Literature Review). En genomgång av litteraturen 
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visade att det fanns likheter mellan recordkeeping-processer enligt RCM och hur 

PIM beskrivs i forskningen, men att RCM i högre grad förmår att beakta ”the con-

tinuum of individual processes” (Huvila m.fl. 2014, Literature Review). Deras 

analyser av RCM (och andra kontinuummodeller skapade av Upward samt 

Upward med kollegor) pekar ut vad som är tillämpligt och inte i förhållande till 

PIM. Författarna noterar att RCM har ett top-down-perspektiv, samt ett perspektiv 

på  

how society is created and reconstituted by certain types of records and individual actions, not 
(as in personal information management) how arbitrary and individual actions create and con-
stitute society (Huvila m.fl. 2014, Literature Review)  

 

En fördel med ett kontinuumbaserat förhållningssätt för PIM är att det betonar 

”the spatial and temporal longevity” rörande PIM-praktiker, till skillnad från tidi-

gare (informations- och media-centrerade) studier av PIM som haft korta perspek-

tiv och varit fokuserade på individuella organisationer. Ett kontinuumbaserat för-

hållningssätt lämnar öppet för dualiteten i teknologi som både ”social construct 

and a constitutive force” (Huvila m. fl. 2014, Discussion). Slutligen är ett konti-

nuumbaserat förhållningssätt fördelaktigt då det kan minska glappet mellan 

”descriptive and prescriptive research” genom att erbjuda ett ramverk där enskilda 

empiriska resultat kan relateras till experimentell design ”in a temporally and 

contextually extended frame of reference” (Huvila m.fl. 2014, Discussion). För 

det första då RCM understryker ”the need to remember the reciprocal structurat-

ion of tools and practices” – d.v.s. det handlar inte bara om att skapa verktyg an-

passade till praktiker, utan om hur användningen av verktygen i sin tur formar 

praktikerna. För det andra fann författarna genom sina fallstudier att en förväntan 

om pluralisering av informationen kan göra att individen tänker på att anstränga 

sig ”i” de tidigare dimensionerna för att förbättra tillgänglighet senare. Ett konti-

nuumbaserat förhållningssätt fokuserar på att det är relevant att försöka förutse 

vad som kan vara värt att minnas samt understryker att det som görs i ett tidigare 

skede har effekt för tillgänglighet i senare skeden (Huvila m.fl. 2014, Discussion). 

Troselius och Sundqvist tar upp the concept of records continuum utifrån den 

tidigare australiensiska standarden AS 4390. I enlighet med RCM menar de att 

“records are considered to continuously take part in different social processes” 

(Troselius & Sundquist 2012, s. 9). De anser att det är möjligt att med modellens 

hjälp belysa  

the potential dissemination of the recorded information, its role and status within the organi-
zation and in relation to the wider society (Troselius & Sundqvist 2012, s. 9) 

 

När de summerar nyttan med studien framhåller de att den har visat på RCM:s 

användbarhet för att uppnå det holistiska förhållningssätt som de menar behövs 

för ”good recordkeeping practices” – identifierat exempelvis i enlighet med the 
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ISO 15489 och the records continuum concept (Troselius & Sundquist 2012, s. 17 

– 18). Vidare har deras studie visat RCM:s nytta för att vägleda när man designar 

eller utvärderar verktyg för arkivhantering, exempelvis metadatascheman (Trose-

lius & Sundquist 2012, s. 17 – 18). 

I Battleys undersökning av hur faktorer samverkar när arkivarier väljer system 

för sökhjälpmedel var de båda modellerna RCM och DIM (Rogers’ Diffusion of 

Innovations Model) användbara i förarbetet att formulera frågor till frågeunder-

sökningen. Användningen av RCM i forskningen ”emphasises the contingent na-

ture of records, with diverse and changing contexts of creation” (Battley 2013, s. 

133). RCM var enligt Battley till stor nytta i analysen. Den gjorde det möjligt att 

undersöka sökhjälpmedel och arkivbeskrivningar i den kontext där de skapas och 

används ”considering all the different dimensions and axes of the continuum, 

when looking at factors influencing decisions on descriptive systems”. Att se in-

fluenserna genom RCM hjälpte till att klargöra hur de var sammanbundna och 

påverkade varandra, och var även till nytta för att förklara skenbara anomalier i 

resultaten. DIM visade sig mindre användbar i analysen då det inte gick att passa 

in de undersökta institutionerna enligt de olika utvecklingsstadierna i DIM, vilket 

hon till del förklarar med att dess linjära uppbyggnad med utvecklingsstadier som 

avlöser varandra. Hon ser DIM som hemmahörande i ett positivistiskt paradigm 

medan hon placerar RCM i ett postmodernt paradigm. Battleys försök att utveckla 

en metod byggd på en kontinuummodell och en linjär modell med stadier miss-

lyckas därför delvis. 

Rolan deklarerar till att börja med sin anslutning till ett kontinuumperspektiv i 

synen på ”recordkeeping”, där ”archiving” ses som en underkategori av den förra 

(Rolan 2017, s. 198).  Begreppet ”recordkeeping” (som i ett ord är ett kontinuum-

begrepp) täcker in alla aktiviteter som handlingarna är en del av under sin livs-

längd, inklusive skapandet av handlingen (Rolan 2017, s. 197 – 198). Utifrån detta 

kontinuumperspektiv argumenterar Rolan för att deltagande i recordkeeping “may 

need to begin with the creation and purposefulness of records and may continue 

for the remainder of their lifespans (and indeed beyond)” (Rolan 2017, s. 198). 

Modeller för participatory archiving undersöktes. Modellen ”ladder of participat-

ion” visade sig ha flera tillkortakommanden, varför en continuum approach an-

ammas för att skapa en modell för deltagande. 

Klareld jämförde RCM:s principer med den svenska arkivlagstiftningen och 

fann likheter – t.e.x att arkivlagen inte gör skillnad på aktiva och inaktiva hand-

lingar. Hon föreslår vidare att RCM ”can be seen as a condensation of the main 

principles to which a public agency should adhere” (Klareld 2018, s.  100 – 101, 

107). RCM anges ha använts “as a structure for studying the case of a Swedish 

public agency […] with the intention to understand the overarching problems for 

recordkeeping in this context (Klareld 2018, s. 104). Klareld motiverar sin anvä-

ndning av RCM genom att hänvisa till Valtonen (2007) som hävdat att “the com-
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pact structure of the continuum model can help designers of recordkeeping sys-

tems to ‘[...] check the critical points of records management’” (Valtonen citerad i 

Klareld 2018, s. 104). Med hjälp av dimensionerna är det möjligt att på ett över-

gripande sätt ta itu med problem/frågor rörande de legala kraven och förbättra 

uppfyllandet av dem (Klareld 2018, s. 103).  

Klareld ansåg att det behövdes ett holistiskt perspektiv på arkivhanteringen 

för att (den studerade) myndigheten skulle kunna bidra “in a wider societal per-

spective where information created by them could also be of use in other 

contexts” (Klareld 2018, s. 104). Hennes studie har visat att RCM kan användas 

som ett analytiskt verktyg för att studera arkivhanteringspraktiker.  

Iacovino och Reed framhåller RCM:s användbarhet för analys i arbetet med 

HealthConnect. Bland annat möjliggjorde modellen en åtskillnad mellan EHR – 

som står för en persons ursprungliga journal från en vårdgivare och dennas system 

(och som är åtkomligt för denna vårdgivare) – och SEHR – en ”cross-

organisational shared record” – en separat handling som är ett utdrag från olika 

journalsystem som rör patienten och som förvaras i ett uppkopplat nätverk av dis-

tribuerade lagringssystem (Iacovino & Reed 2008, s. 43). RCM:s förmåga att om-

famna många samtida vyer av handlingar möjliggjorde en analys av det före-

slagna, mycket komplexa systemets enskilda komponenter. Då många av hand-

lingarna i HealthConnect ingick i ”a pluralised space” från början menar författar-

na att den fjärde dimensionen var till nytta för att kunna applicera spörsmål för 

arkivhanteringen av dessa handlingar. Modellen var också till nytta för en analys 

av ”complex sets of multiple creating agents in different locations at different ti-

mes” (Iacovino & Reed 2008, s. 42 – 43). Enligt författarna erbjöd modellen 

a testable framework for developing clear and consistent analysis of recordkeeping concerns 
across the complex layered technical architecture developed for HealthConnect, demonstrat-
ing its utility as an analysis tool in such emerging information structures. (Iacovino & Reed 
2008, s. 43). 

 

Downing m.fl. menar att enligt ett kontinuumbaserat synsätt inbegriper “record-

keeping professionals” roll 

setting up recordkeeping regimes that can ensure that, from their creation, records are man-
aged in ways that enable them to fulfil their multiple purposes, both in the present and over 
time (Downing m.fl. 2013, s. 122). 

 

Författarna ger en rad exempel på nyttan med RCM i aktionsforskningsprojektet 

kring hanteringen av Care-leavers handlingar. Bland annat visade sig modellen 

vara till stor nytta att visualisera det ömsesidiga beroendet och kontinuiteten mel-

lan dåtid, dåtid och framtid. Den möjliggjorde också för de inblandade i projektet 

att förstå att arkivinformation är viktig för många olika intressenter (Downing 

m.fl. 2013, s. 125). Modellen hjälpte deltagarna att utveckla ”a practical mental 

picture of the world of records related to care leavers” (Downing m.fl. 2013, s. 
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118). Den underlättade en förståelse för komplexitet och mångfald i förhållande 

till Care-leavers handlingar (Downing m.fl. 2013, s. 121). Modellen förmedlar 

vidare att information kan komma att fordras för en mångfald olika syften över tid 

och att informationen därför behöver kunna förstås av andra än de som skapat 

den. Användningen av modellen bidrog till att deltagarna utvecklade en förståelse 

för arkivhanteringsfrågor påverkat dåtida och nutida praktik, liksom alla olika 

inblandade i Care-leavers handlingar (Downing m.fl. 2013, s. 121 – 122). Mo-

dellen erbjöd en grund för att analysera nuvarande system för arkivhantering för 

att kunna förbättra den (Downing m.fl. 2013, s. 124 – 125). De anser att ett ”tyd-

ligt resultat” av studien var att artificiella gränser hade dragits upp mellan olika 

professionella grupper som hanterade handlingarna samt mellan dåtida och nutida 

praktik. Vidare bidrog modellen till att ge arkivinformationen en framskjuten plats 

i en organisations aktiviteter i stället för att se den som en biprodukt av dem 

(Downing m.fl. 2013, s. 125). 

O’Neill m.fl. undersökte hantering och pluralisering av Care-leavers hand-

lingar med RCM som ramverk. De menar att ”glappet” – mellan hur en av artikel-

författarna upplevde sin akt från åren som placerad på institutioner/fosterhem och 

hur organisationen (the Victorian Department of Human Services) såg på sina 

procedurer – kunde förklaras med hjälp av RCM. Framför allt anser de att den 

fjärde dimensionen – där handlingar kan ha många olika betydelser för olika in-

tressenter – är ett användbart ramverk för att undersöka ”‘care’ records and the 

roles they can play in the emerging processes of remembering and forgetting, 

providing services and restoring justice to Forgotten Australians” (O’Neill m.fl. 

2012, s. 29 abstract). RCM kan vara en hjälp för olika intressenter (stakeholders) 

att hantera Care-leavers handlingar på ett sätt som bättre tar hänsyn till ”the mul-

tiple external accountabilities of the fourth dimension” (O’Neill m.fl. 2012, s. 37). 

De talar om att både organisationerna och Care-leavers kan bli ”fångar” i det 

gamla systemet, liksom att handlingar ”fastnar” i ”’third dimension’ practices, 

assumptions and systems”. (O’Neill m.fl. 2012, s. 31, 37). Modellen medger att 

nya betydelser för Care-leavers handlingar skapas, genom att de kan omtolkas när 

de sätts in i en kontext. I förlängningen innebär detta en möjlighet både för Care-

leavers att använda den nya kunskapen till att skapa sin identitet och för organisat-

ionerna att gå vidare och göra upp med ett orättvist system (O’Neill 2012, s. 37 – 

38).   

I Humphreys och Kertesz studie, där RCM användes i aktionsforskningspro-

jektet Who am I? tillsammans med modellen the knowledge diamond, var RCM 

användbart som redskap för förståelse och diskussion – där den nuvarande arkiv-

hanteringen kunde utvärderas och där insikter om att vuxna i framtiden kan 

komma att söka och behöva dessa handlingar möjliggjordes. Modellen uppmunt-

rade enligt författarna deltagarna till att förstå att barnen var i centrum av hand-

lingarna, både då de skapas och när det tillgängliggörs och fick deltagare i pro-
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jektet att se annorlunda på hur de borde föra dokumentation i sitt arbete med barn 

i fostervård (Humphreys & Kertesz 2012, s. 33, 37).  

Gilliland m.fl. diskuterar knappast motiven för att inkludera RCM och konti-

nuumtänkande i forskningen kring utvecklandet av ett metadata-schema-register. 

Mellan raderna läser jag att detta snarare var en konsekvens av att InterPARES 2 

sammanförde praktiker och forskare från olika arkivtraditioner med syftet att 

skapa långsiktiga och hållbara löningar för bevarande av elektronisk arkivinform-

ation. Deltagarna i projektet förde enligt författarna med sig sina olika perspektiv 

på arkivhantering, bland annat RCM:s och livscykelns. Eftersom målet var att 

hitta riktigt hållbara och långsiktiga lösningar för bevarande av elektronisk in-

formation behövde olikheter jämföras och om möjligt överbryggas. Den forskar-

grupp som artikelförfattarna ingick i kom enligt uppgift att luta åt ett kontinuum-

perspektiv. Detta skriver de, var en konsekvens av att de ansåg att det behövdes 

många olika typer av metadata för att möta kraven från InterPARES Benchmark 

och InterPARES Baseline, vilka ingick i InterPARES 2 analytiska ramverk. Vi-

dare menar de att RCM:s ”vidsträckthet” (extensiveness) med sina dimensioner 

och axlar, krävde att forskargruppen antog en mer komplex syn på metadata och 

arkivredovisning än om de enbart skulle ha utforskat metadata utifrån en livscy-

kelmodell (Gilliland m.fl. 2005, s. 53 – 54, 68).  

Lin menar att både livscykeln och RCM erbjuder ”important insights into ar-

chival practices”. Hon ser RCM som mer av en ”management model” än vad 

livscykeln är. Den traditionella definitionen av ”inaktiva” handlingar och de med 

dem associerade överföringsprocedurerna som ingår i livscykelmodellen riskerar 

att medföra att elektroniska handlingar inte fångas i tid. RCM å andra sidan, me-

nar hon, har kritiserats för att vara ”komplex” och svår att applicera. Vidare bris-

ter båda modellerna i frågor om tillgänglighet/tillgängliggörande (access). Hon 

menar att Upwards modell fokuserar på “preserving evidentiality and fails to ex-

plicitly include access issues in the diagram” (Lin 2015, s. 27). 

Frings-Hessami (2018) menar att hennes fallstudie visar att kontinuummo-

deller kan användas (som ett verktyg) för att bedöma/värdera och förstå arkivha-

nering och förbättra den (Frings-Hessami 2018, s. 168 – 169). 

Karabinos menar att modellen “has yet to undergo the necessary rigorous test-

ing regarding its universality that such a model should to become engrained in a 

scientific discipline” (Karabinos 2018, s. 208). Karabinos anser att modellens fö-

respråkare har framhållit dess universalitet. Vidare anser han denna “universalitet” 

vara “[v]ital to the model’s functionality (Karabinos 2018, s. 208 – 209). Han ut-

går från McKemmish definition av “pluralisering”: “pluralization places records 

‘into all-encompassing frameworks that enable them to function as accessible col-

lective memory.’” Han menar att i enlighet med en sådan definition blir “openness 

and accessibility […] key to the functionality of the continuum model” (Karabi-

nos 2018, s. 209). Hans test av RCM mot the Migrated Archives där han upp-
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märksammade de perioder när arkivet varit gömt för världen fick honom att dra 

slutsatsen att RCM kan vara allt för beroende av ”pluralization and a culture of 

openness and accessibility” (Karabinos 2018, s. 208). 

Sammanfattning av RCM:s funktioner och uppgifter i studierna 

Modellen används för analys 

Flertalet artiklar med RCM som teoretiskt redskap använder modellen för analys i 

något avseende. Exempelvis har Valtonen (2007), Buenrostro (2010), Troselius 

och Sundqvist (2012), Svärd (2013), Battley (2013) och Kallberg (2013) använt 

modellen för att analysera det empiriska materialet i sina fallstudier. Även i de 

större forskningsprojekten där användningen oftast inte redovisas lika tydligt (Gil-

liland m.fl. 2005; Iacovino & Reed 2008; samt Evans m.fl. 2014) har modellen 

använts för analys.  

Modellen underlättar förståelse av arkivhantering 

Det finns flera exempel i materialet där deltagarna i ett forskningsprojekt har 

kommit från många olika ”håll”. Aktionsforskningsprojektet Who am I? som tre 

av artiklarna beskrev (Humphreys & Kertesz 2012; O’Neill m.fl. 2012; Downing 

m fl. 2013) bestod av representanter av många olika grupper av ”inblandade” och 

intressenter i Care-leavers handlingar. Modellens nytta framhålls både för att 

kunna sätta sig in i olika intressenters perspektiv och att förstå konsekvenser av 

hanteringen av arkivinformation. Iacovino och Reed (2008) samt Evans m.fl. 

(2014) är exempel på omfattande forskningsprojekt där experter från skilda områ-

den behövde samarbeta. Här är det tydligt att RCM ses som ett verktyg för att 

kommunicera ”över disciplingränser”, d.v.s. det handlar då ofta om att lösa pro-

blem tillsammans med andra med olika kunskaper och eventuellt också intressen. 

Modellen har rollen att vara ett kommunikativt verktyg för att kunna ”förstå och 

diskutera arkivhantering”. I artiklarna av Downing m fl. och Humphreys och Ker-

tesz framhålls modellens förmåga att förstå konsekvenser av arkivhantering.  

Modellen vägleder 

Flera av fallstudierna använder RCM både för att analysera resultaten och för att 

utforma en undersökning, ofta i kombination med en annan modell, eller någon 

form av annat ”innehåll”. Chachage och Ngulube (2006) använde både RCM och 

livscykeln och lade därtill ett ”innehåll” (i form av de viktigaste utmaningarna för 

förvaltningen av företagsinformation) utifrån studier av litteraturen på området. 

Ramverket användes bland annat i förberedelser av undersökningen och för att 

genomföra analysen/utvärderingen. Svärd (2013) använde RCM och Enterprise 

Content Mangement och Battley (2013) använde RCM i kombination med Rogers 

Diffusion of Innovations Model för att designa frågor till undersökningen.  
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Uttryck som att modellen ”förmedlar”, ”betonar”, ”understryker”, ”påminner 

om” o.s.v. visar att modellen ses som vägledande, och författarnas tolkningar av 

RCM och kontinuumidéer säger något om vad modellen vägleder till: 

 

• RCM implicerar proaktivitet (ex. Buenrostro, Valtonen, Chachage & Ngu-

lube) 

• RCM har förmåga att beskriva arkivinformation som ”transaktionell” (ex. 

Svärd) 

• RCM inkorporerar grundläggande arkivvärderingar (ex. Valtonen, Klareld, 

Huvila m.fl.) 

• Arkivinformation uppfattad som del av (komplexa) sociala processer (ex. 

Battley, Trodelius & Sundqvist, Huvila m.fl.) 

• RCM implicerar ett holistiskt synsätt på arkivhantering (ex. Kallberg, Kla-

reld) 

Jämför RCM med andra modeller 

I ett antal artiklar är en jämförelse mellan RCM och andra modeller en del av stu-

dien, antingen som en huvuduppgift (Roberts 2005; Millar 2006) eller som en del 

i utvecklandet av en annan modell (ex. Huvila m.fl. 2014, Lin 2015, Rolan 2017). 

Använder komponenter/aspekter av RCM eller kontinuumidéer för att skapa en 

ny modell 

Både Chachage och Ngulube (2006) samt Lin (2015) använder aspekter från 

RCM eller kontinuumtänkande och livscykeln i sina modeller.  

Testar eller utvärderar RCM 

Frings-Hessami (2017) och Karabinos (2018) anger att de testar RCM. I Frings-

Hessamis andra artikel (2018) använde hon RCM som ett ”diagnostiskt verktyg”. 

I båda fallen utvärderar hon RCM:s förmåga att beskriva vissa processer. Valto-

nen (2007) anger att hon testat RCM gnom att placera förundersökningsakten i 

modellen.  

Demonstrera användningen eller användbarheten med hjälp av dimensionerna 

som en ”narrativ struktur” i texten  

Flera av artiklarna introducerar RCM för läsaren, genom att gå igenom de fyra 

dimensionerna och förklara arkivinformationens tillblivelse genom dimensioner-

na. På ett liknande sätt förekommer att modellens dimensioner används för att 

visa läsaren hur analysen har gått till eller för att presentera resultaten av en 

undersökning (ex. Iacovino & Reed 2008; Buenrostro 2010; Troselius & Sun-

dqvist 2012; Huvila m.fl 2014; Frings-Hessami 2017, 2018; Karabinos 2018). 
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Teoretiska upptäckter som delar av forskningsresultatet  

Diskussionen om RCM i artikeln av Gilliland m.fl. (2005) rör upptäckter av hur 

de olika synsätten, livscykeln respektive kontinuumtänkande, som kom till uttryck 

när forskare från olika traditioner samarbetade, resulterade i skilda strategier för 

att använda metadata. Vid utvecklandet av metadata-schema-registret och det un-

derliggande analytiska ramverket framträdde en oförenlighet i tolkningar som var 

baserade på kontinuumtänkande respektive livscykeltänkande. De olika perspekti-

ven hade betydelse för vilken metadata som borde skapas. Då det inte fanns 

”hårddata” som kunde ge det ena förhållningssättet företräde framför det andra, 

försökte gruppen hålla öppet för att acceptera mer än ett förhållningssätt och att 

försöka sammanjämka dem. Enligt författarna lutade gruppens arbete mer åt 

RCM-tänkande på grund av att de ansåg att många olika typer av metadata be-

hövdes. ”Metadata implications” från båda modellerna hade bedömts och RCM 

möjliggjorde en mer komplex syn på metadata skriver de (Gilliland m.fl. 2005, s. 

68). Livscykelns perspektiv och ett kontinuumbaserat angreppssätt har använts 

och jämförts och man har även gjort försök att sammanjämka dem. Av detta får de 

fram ett resultat som ådagalägger skillnader mellan synsätten vilket får konse-

kvenser för arkivhanteringen. Det blir kan man säga, ett slags test av de två för-

hållningssätten. Artikeln avslutar med att ta upp två problem som kommit i dagen 

under arbetet med metadata-schema-registret. Det ena problemet var   

the extent to which both the life cycle and continuum worldviews and associated activities 
can or should be supported, reconciled or even re-thought through the conceptual and analyti-
cal approach embedded in the metadata schema registry (Gilliland m.fl. 2005, s. 45). 

 

Troselius och Sundqvist (2012) studerade utvecklandet av metadatascheman i två 

myndigheter. De fann att även om de två myndigheterna hade likartade mål med 

att utveckla metadata-scheman, så hade deras olika angreppssätt och val av olika 

metadata-standarder att basera sina metadata-scheman på (där en var influerad av 

kontinuumperspektiv, den andra var Dublin core) gjort att organisationerna pre-

sterade olika ”i” de fyra dimensionerna (Troselius & Sundqvist 2012, s. 7 

abstract).  

Roberts (2005) jämförde appraisal ur ett kontinuumperspektiv respektive ett 

macroappraisal-perspektiv, som huvudsakligen fokuserar på förvärv. Millar 

(2006) jämförde ett kontinuumperspektiv och ett post-hoc-perspektiv på arkivre-

dovisning och dessas konsekvenser för ansvarighet. Båda diskuterar skillnader i 

arkivariens och arkivinstitutionens/organisationens ansvar. I ett kontinuumbaserat 

tänkande är ”the recordkeeper” en del av organisationen som skapar handlingarna, 

vilket har betydelse för ansvarigheten. I båda fallen kan man säga att slutsatser om 

kontinuumperspektivet och de jämförda modellerna blir en del av undersökning-

ens resultat.  
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Huvila m.fl. (2014) skriver i diskussionen av resultatet att de anser att RCM:s 

”kontextuella specificitet” både är en styrka och en svaghet. För att utveckla en 

preskriptiv modell är det nödvändigt att anamma ett särskilt perspektiv, medan 

detta är något som gör modellen mindre användbar för analys. Deras analyser och 

jämförelser tydliggör att RCM har ett arkivperspektiv som privilegierar records 

över andra typer av dokument. RCM:s (och övriga modeller av Upward) perspek-

tiv lämpar sig därmed inte för den ”icke-normativa kontexten” som PIM utgörs 

av. RCM och struktureringsteorin menar de är i huvudsak samhällsmodeller med 

ett ett kollektivt perspektiv till skillnad från PIM som har ett individuellt perspek-

tiv. Även Upwards Information Continuum Model fokuserar på hur “recordkeep-

ing processes create and reconstitute collective structures” (Huvila m.fl. 2014, 

Discussion). Författarna kommer fram till att PIM delar en del av de kontextuella 

aspekterna (representerade av RCM:s axlar) med RCM – men till de fyra axlarna 

behöver fogas ytterligare axlar, som är utmärkande för de kontextuella aspekterna 

för PIM. 

Rolan (2017) som utvecklar en modell för participatory recordkeeping under-

sökte litteraturen på modeller för deltagande och noterade att de är linjära och har 

ett metanarrativ om en normativ utveckling mot ett allt mer genuint deltagande. 

En sådan modell kan inte beskriva den mångfald av olikartade och även motstri-

diga intressen hos deltagargrupper, varför han väljer att utveckla en modell base-

rad på RCM.  

Battley (2013) använde en kombination av RCM och Rogers Diffusion of In-

novations Model (DIM) både i förberedelsen av studien och i analysen. DIM vi-

sade sig mindre användbar i analysen då det inte gick att passa in de undersökta 

institutionerna enligt de olika utvecklingsstadierna i DIM, vilket hon till del för-

klarar med dess linjära uppbyggnad med utvecklingsstadier som avlöser varandra. 

Hon ser DIM som hemmahörande i ett positivistiskt paradigm medan hon placerar 

RCM i ett post-modernt paradigm. Battleys försök att utveckla en metod byggd på 

en kontinuummodell och en linjär modell med stadier misslyckas därför delvis.  

Karabinos (2018) undersökte RCM:s förmåga att beskriva arkivhanterings-

processer som skett historiskt med the Migrated Archives. Han kommer fram till 

att RCM kan vara för beroende av ett öppet samhälle, då det är först när det finns 

kännedom om ett arkivs existens och de i någon mening befinner sig ”i” den 

fjärde dimensionen som modellen kan användas för att beskriva och analysera 

arkivhanteringsprocesserna. Genom att tillföra idén om the Shadow continuum 

som en metafor menar han att modellens allmängiltighet förbättras. 

Frings-Hessami kom i båda sina artiklar (2017 och 2018) fram till att RCM 

inte till fullo kan beskriva processer som går (långt) utöver ordinära kuraterings-

processer. Andra har dock tolkat RCM på ett annat sätt (ex. O’Neill m.fl 2012; 

Karabinos 2018). Karabinos menar att det är möjligt att tolka övertagande och 

omtolkning av ett arkiv (som i Frings-Hessamis undersökning av de historiska 
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processerna rörande arkivet från Tuol Sleng 2017) som att det skapas, fångas och 

organiseras på nytt i enlighet med dimensionerna ett, två och tre (Karabinos 2018, 

s. 210).  

Delsammanfattning  

Teoretiska upptäckter uppträder i form av att teoretiska perspektiv gör sig gäl-

lande i resultatet. Det kan handla om perspektiv på arkivhantering som inte är 

förenliga ”rakt av”. Olika teoretiska synsätt på arkivhantering har bäring på vad 

som är arkivariers uppdrag och ansvar. Jämförelser mellan kontinuumperspektiv 

och RCM å ena sidan, och linjära modeller å andra sidan, visar modellernas lämp-

lighet respektive olämplighet för olika syften. Modellering av andra perspektiv än 

”arkivperspektivet” med dimensionerna som bas ger teoretisk kunskap om RCM:s 

specifika perspektiv. 

Diskussion 

Här kommer resultaten att diskuteras och RCM:s roller att tolkas med hjälp av 

uppsatsens teoretiska verktyg. Dessa utgörs av Gregors fem teorityper, Hofmans 

fyra syften med att använda modeller inom forskning, och teoretiska ramverks 

fyra kapaciteter (abilities) enligt Anfara. Som en förberedelse för denna kategori-

sering tar jag som en utgångspunkt mina tolkningar av RCM:s teoretiska uppgifter 

och funktioner placerade på en skala mellan de två extremerna mäta eller utvär-

dera någonting med hjälp av RCM/kontinuumidéer respektive mäta eller utvär-

dera RCM/kontinuumidéer. 

Mäta/utvärdera något med hjälp av RCM/kontinuumidéer och/eller 

mäta/utvärdera RCM/kontinuumidéer 

Ett sätt att påbörja en diskussion av RCM:s teoretiska uppgifter i studierna är hän-

föra dem till punkter på en skala mellan att använda RCM för att utvärdera någon-

ting, exempelvis en organisations arkivhantering, eller för att utvärdera RCM, 

exempelvis dess allmängiltighet. Det förefaller som att det i alla artiklar finns re-

presenterat användningar som är det ena, det andra eller en kombination av båda. 

Det här är ett första steg att närma sig en mer uttömmande beskrivning av olika 

teoretiska roller som teorin/modellen har i artiklarna. Efter denna genomgång kan 

funktioner som teorin/modellen har vilka inte passar in på denna skala eventuellt 

göra sig gällande och bli synliga.  

Till den ena extremen, utvärdera RCM/kontinuumidéer, hänför jag Karabinos 

(2018) som menar sig testa RCM:s allmängiltighet genom att applicera modellen 

på det under många år ”försvunna” Migrated Archives; Frings-Hessami (2017) 

som också menar sig testa RCM genom att undersöka dess tillämplighet för att 
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beskriva ett arkiv som övertagits genom ett våldsamt maktskifte; Frings-Hessami 

(2018) då hon använde RCM som ett verktyg för att undersöka om modellen 

kunde beskriva de processer som skulle behöva komma till stånd för att tillgäng-

liggöra Care-levers handlingar; Roberts (2005) som jämför konsekvenserna för 

appraisal (och i någon mån dess betydelse för ansvarighet) utifrån ett 

macroppraisal-perspektiv och ett kontinuumperspektiv; Millar (2006) som jämför 

effekten på ansvarighet (accountability) utifrån ett post-hoc- respektive ett konti-

nuumbaserat arkivredovisningsförfarande. Gemensamt för dessa artiklar är att 

RCM och kontinuumidéer inte betraktas som något som ska vägleda dem rätt i 

deras studier. I vissa fall modelleras andra modeller (efter att prövningen är ge-

nomförd) som ska fungera vägledande. Frings-Hessamis Repurposed Archive 

Continuum Model (2018) är ett exempel på en sådan, då den ska kunna vara väg-

ledande för tillgängliggörande av Care-leavers handlingar. Roberts jämförelse och 

utvärderingar av RCM och macroappraisal syftar också till att föreslå en funge-

rande (och vägledande) modell för arkivhantering. Också Millar, även om hon 

inte erbjuder en modell för förbättrad ansvarighet, anger några förslag som skulle 

kunna åstadkomma en förbättring (vilket också kan ses som vägledande för arkiv-

hantering). 

Som diskuterats tidigare i avsnittet om de övergripande målen placerade jag 

endast två artiklar utanför det övergripande målet att förbättra hanteringen av 

(arkiv-)information. Dessa var Frings-Hessami (2017) och Karabinos (2018). I 

båda dessa artiklar analyserades RCM:s förmåga att beskriva arkivprocesser som 

ägt rum historiskt rörande specifika arkivbestånd. Frings-Hessamis kontinuum-

modell Appropriated archive continuum model (2017) är en kontinuummodell 

som inte är ämnad att vägleda handlande utan som ska kunna användas för att 

beskriva och analysera arkivhanteringsprocesser som har ägt rum. Karabinos ut-

veckling av RCM med idén om the shadow continuum har också ”avhjälpt brister” 

som hade att göra med förmågan att beskriva och analysera arkivprocesser som 

redan har inträffat, och han har i sitt test inte diskuterat modellens förmåga att 

vägleda handlande.  

Huvila m.fl. (2014) liksom Rolan (2017) skapar nya kontinuummodeller för 

andra perspektiv än RCM:s. De är medvetna om att RCM:s specifika perspektiv 

gör att modellen inte rymmer deras syften. För både Huvila m.fl. och Rolan fanns 

förväntningar att en kontinuummodell baserad på RCM skulle kunna användas 

både för analys och vägledning. Huvila m.fl. kommenterar att Upwards olika kon-

tinuummodellers ”kontextuella specificitet” både är deras styrka och deras svag-

het. Författarna menar att för en preskriptiv modell är valet av processuell kontext 

nödvändigt, något som (däremot) gör modellen mindre lämpad för analys. Rolan 

deklarerar sin anslutning till ett kontinuumperspektiv på recordkeeping, där det 

som traditionellt avses med ”archiving” är en del av det större ”recordkeeping”. 

Både Huvila m.fl. och Rolan går igenom den empiriska forskningen för respektive 
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studieområde (PIM respektive participatory archiving) och konstaterar att teorier-

na och modellerna är otillräckliga. Rolan gör även en analys av befintliga typer av 

”participatory models”. I båda artiklarna utvärderas vilka möjligheter en modell 

byggd på RCM skulle kunna ha. Vid modelleringen använder de olika fokusgrup-

per som ett sätt att utveckla (främst Huvila m.fl) och utvärdera (främst Rolan) sina 

modeller. Här är det tydligt att både RCM, kontinuummodeller generellt, de egna 

modellerna prövas och mäts – mot den empiriskt grundade kunskapen på respek-

tive område och mot egna empiriska studier. Kontinuummodeller prövas och mäts 

(jämförs) också med andra modeller och metoder. Prövande och mätning ”i båda 

riktningarna” och modellering som metod kan därför ses som central i dessa artik-

lar.  

Även Gilliland m.fl. (2005) använder modellering, som det verkar, i flera led i 

arbetet med att ta fram en prototyp för ett metadataschema-register. Metadata-

schema-registret är en modell som ska kunna fungera vägledande. De använder 

två vägledande modeller som en annan forskargrupp tagit fram inom samarbetet 

InterPARES 2, där den ena är baserad på livscykeln och den andra på RCM. De 

jämför hur metadata ska/bör (och kommer att) skapas utifrån de två modellerna. 

De jämför de två perspektivens olika konsekvenser för arkivhanteringen (skapan-

det av metadata). De mäter och utvärderar både livscykelns och RCM:s perspek-

tiv.  

Valtonen (2007) placerar sig någonstans i mitten på skalan mellan polerna 

mäta något med hjälp av RCM eller mäta RCM. Det är tydligt att hon från början 

ser en kontinuumbaserad arkivhantering som önskvärd, och med hjälp av denna 

värderas förundersökningsdokumentationens processer. Hon använder RCM i stor 

utsträckning för analys av arkivhanteringen i flera skeden av forskningsprocessen 

och utvärderar modellens kapacitet löpande. Kontinuumtänkande kan därmed ses 

som måttet som representerar en önskvärd arkivhantering, medan dimensionernas 

kapacitet för analys (och därmed utvärdering av) arkivhanteringen mäts.  

Det går att tala om vägledning ur två synvinklar – där kontinuumtänkande 

vägleder vad som är önskvärt/rätt, och modellen vägleder genom att åskådliggöra 

(önskvärda och icke önskvärda) förhållanden i arkivhantering. Denna förmåga till 

”dubbel vägledning” finns även i Huvila m.fl. och Rolans modellering, liksom hos 

Iacovino och Reed och hos Evans m.fl. Att både kunna vägleda i analys och i 

handling innebär att vara en deskriptiv och preskriptiv modell på samma gång. 

Enligt Huvila m.fl var en av förtjänsterna med kontinuumtänkande att ”glappet” 

mellan deskriptiv och preskriptiv teori kunde överbryggas – kanske är det detta 

som kommer till uttryck i materialet? Battley använder RCM i hög grad för analys 

och som vägledning för att utforma frågor i enkäten. I sin undersökning vill hon 

bland annat demonstrera kontextens betydelse för arkivhanteringen vilket ramas 

in som en kontinuumtanke. Battley mäter inte arkivhanteringen (dess kvalitet) 

med hjälp av RCM. Hon använder RCM (dimensioner och axlar) som vägledning 
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i forskningen och för analys, samt utvärderar användbarheten med kombinationen 

RCM och Rogers’ Diffusion of Innovations Model för hennes syfte. 

Humphreys och Kertesz (2012), O’Neill m.fl. (2012) samt Downing m.fl. 

(2013), deltog alla i samma aktionsforskningsprojekt där RCM:s dimensioner (och 

troligtvis i mindre utsträckning axlar) användes som ett teoretiskt redskap för att 

synliggöra och diskutera hur handlande i ett tidigare skede får konsekvenser i ett 

senare, att nutid och dåtid hänger ihop, och för att förstå att det finns olika intres-

sen i dokumentationen. Dessa placerar sig på ett liknande sätt som Battley och 

Valtonen någonstans i mitten. I vissa avseenden handlar det om att utvärdera ar-

kivhanteringen, men också att med hjälp av modellen som ett instrument för ana-

lys och kommunikation mellan olika intressenter vidga alla deltagares insikter om 

vad en bättre arkivhantering skulle vara. Det är därmed inte helt på förhand be-

stämt vad ”en bättre arkivhantering” är.  

I några artiklar fungerar kontinuumtänkande och RCM:s strukturer, eventuellt 

i kombination med något en annan modell eller uppsättning värden, som ett verk-

tyg som utvärderar och guidar till en bättre arkivhantering. Svärd (2013) använder 

RCM och kontinuumtänkande i kombination med ECM. Verksamheternas för-

valtning av (arkiv-)information utvärderas och visar sig praktiken bestå i ett 

livscykelbaserat arbetssätt.  Klareld (2018) kombinerar RCM, kontinuumtänkande 

och den svenska arkivlagstiftningen som ett sätt att identifiera hinder ”to create, 

capture, organize and pluralize records” hos de verksamheter som outsourcats. 

Troselius och Sundqvist (2012) använder RCM, the concept of records conti-

nuum, begreppet metadata samt den kontinuuminfluerade internationella metada-

tastandarden internationella metadatastandarden ISO/TS 23801 för analysera och 

jämföra två organisationers metadatascheman. Kallberg (2013) som studerar vart 

utvecklingen är på väg i en longitudinell studie av en svensk myndighets infö-

rande av e-förvaltning använde RCM och identifierade kontinuumtänkande och ”a 

continuum concept” i den svenska lagstiftningen för arkiv, och använder dessa för 

att konstatera att utvecklingen på flera punkter är på väg bort från ett kontinuum-

baserat arbetssätt. Buenrostro (2010) använder the concept of records continuum 

för att utvärdera arkivhanteringen i de undersökta kommunerna och förklarar re-

sultaten med hjälp av dimensionerna och presenterar förslag på förbättringar.  

Det finns många skillnader mellan de senaste uppräknade artiklarnas använd-

ning av RCM och kontinuumidéer, men vad har gemensamt är att de ser RCM och 

kontinuumidéer som representerande det önskvärda i arkivhantering och att dessa 

(eventuellt i kombination med någon annan måttstock ”visar vägen”. Detta delar 

de med Valtonen, men en skillnad är, att Valtonen kontinuerligt utvärderar och 

diskuterar nyttan med RCM:s strukturer i studien. I de senast uppräknade studier-

na finns också inslag av utvärdering som rör modellens förmåga att ”leda rätt” – i 

analys och i riktning mot en (bättre och) mer kontinuumbaserad arkivhantering, 

men det är inte lika starka som hos Valtonen. Man kan därför säga att de placerar 
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sig vid den ände av skalan där RCM och kontinuumidéer främst används för att 

utvärdera olika aspekter av arkivhanteringen.  

En annan användning av RCM och relaterade idéer där syftet är att i slutändan 

också ha en modell som kan guida, eller leda rätt i arkivhantering är Lins (2015) 

respektive Chachage och Ngulubes (2006) modeller. Innan de inkluderade delar 

av RCM i sina respektive modeller hade de gjort en utvärdering av RCM. Lin 

redogjorde för vad hon använde för att mäta RCM och livscykeln med – det var 

de samtida dominerande arkivideologierna som hon fått fram genom analys och 

syntes av arkivlitteraturen, internationella standarder och fyra länders nationella 

arkivstrategier. Chachage och Ngulube redogör inte för en undersökning av 

RCM:s lämplighet/olämplighet. De anser att livscykeln i stora drag är en lämplig 

grund för en modell för bättre förvaltning av företagsinformation utifrån en kon-

text där livscykeln är etablerad och uppskattad, men menar att den behöver kom-

pletteras med ett prenatalt stadium (inspirerat av RCM:s proaktiva påbud). Vad 

dessa två artiklar har gemensamt och som skiljer dem från många av de andra 

artiklarna är att de inte accepterar kontinuumidéer och kontinuumperspektiv till 

fullo som en vägledning till en bättre arkivhantering, och de modeller de skapar är 

inga kontinuummodeller.34 Vad skiljer då dessa från de användningar av RCM 

som Roberts eller Millar står för (där kontinuumperspektivet inte heller acceptera-

des som det självklara eller rätta)? I Chachage och Ngulubes studie är jämförelse 

mellan RCM och livscykeln ingen stor del, inte heller utvärdering av någon av 

modellerna. Lins artikel är extremt komprimerad och ett stort fokus ligger på att 

förklara den nya modellen I² DRA, och utvärderingsprocessen är inte så synlig i 

artikeln. Lins artikel skiljer sig från Roberts och Millars genom att använda en 

stor mängd empirisk information som syntetiseras för att skapa en måttstock att 

värdera både RCM och livscykeln med. Lins samt Chachage och Ngulubes har 

inslag både av att mäta RCM och att använda vissa attribut från RCM som en del 

av en ny modell som kan användas för att guida till en bättre arkivhantering.  

Kontinuumtänkandets värderingar och kontinuummodellens struktur i form 

av dimensioner (och axlar), kan sammanfattningsvis sägas fungera tillsammans, 

där de förra mycket förenklat kan ses som ”innehåll” och modellens dimensioner 

som ”form”. Inte sällan kombineras RCM med en uppsättning värden som också 

de utgör en måttstock för något som är önskvärt angående arkivhanteringen (oftast 

i ett visst sammanhang eller en viss typ av organisation). Sådana ”värden” kan 

vara standarder, andra metoder/modeller eller värden framtagna utifrån litteratur-

studier eller forskningsresultat m.m.). 

Värt att tänka på vid läsningen av ovanstående är att flera använder RCM i 

olika skeden för att utvärdera RCM respektive utvärdera något annat med RCM. 

Hur studien inramas har betydelse för hur detta blir synligt. Rolan redogör exem-

 
34 I meningen att de kan sägas bygga vidare på de strukturer som Upward modellerat kontinuumet med. 
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pelvis ganska utförligt för alla skeden i forskningsprocessen, medan andra kan 

tänkas ha gjort utvärderingar som inte tas upp nämnvärt i den aktuella artikeln. 

Kategorisering av typer i enlighet med Anfara, Gregor och Hofman 

Här går jag först igenom på vilka sätt de olika artiklarnas användningssätt kan 

förstås utifrån de fyra kapaciteterna som Anfara angett att ett teoretiskt ramverk 

kan ha. Därefter går jag igenom RCM:s och kontinuumidéernas roller i att nå må-

len i artiklarna utifrån Gregors typologi över teorier inom IS, och sist utifrån 

Hofmans fyra syften med att använda modeller i forskning. 

Teoretiskt ramverk 

Enligt Anfara har ett teoretiskt ramverk förmåga att 

(a) ge fokus åt en studie (focus a study) 

(b) uppenbara och dölja mening och förståelse (reveal and conceal meaning and 

understanding)  

(c) placera forskningen inom en vetenskaplig diskussion (situate the research in a 

scholarly conversation) 

(d) avslöja sina styrkor och svagheter (reveal its strengths and weaknesses)  

Anledningen till att jag introducerade idéer om vad ett teoretiskt ramverk är och 

vad som kan uppnås med hjälp av ett sådant var att begreppet teoretiskt ramverk 

verkade kunna fånga en stor del av RCM:s teoretiska roll i materialet. Efter ge-

nomgången i föregående avsnitt är det lätt att se att (a) ge fokus åt en studie och 

(c) placera forskningen inom en vetenskaplig diskussion är medvetna användning-

ar av RCM som kan sägas vara representerat i samtliga studier som antar kontinu-

umtänkande eller kontinuumidéer som ett perspektiv som ska ”vägleda dem rätt”. 

De som på ett tydligt sätt inte anammar ett sådant kontinuumperspektiv rakt av är 

Roberts (2005); Chachage och Ngulube (2006); Millar (2006) och Lin (2015). 

Karabinos är svår att ta ställning till här – kontinuumperspektivet är inget som han 

använder för att vägledas rätt i sin studie, däremot använder han RCM:s dimens-

ioner som en lins för att läsa de historiska arkivhanteringsprocesserna för the Mi-

grated Archives och med hjälp av den läsningen pröva modellens giltighet (för 

arkiv som varit dolda för världen). Man kan därför säga att användningen av RCM 

i hans studie främst handlar om (d) avslöja dess styrkor och svagheter. Det hand-

lar om modellen RCM:s styrkor och svagheter, och även kontinuumidéers, men 

inte ett kontinuumbaserat förhållningssätt till arkivhantering. Hans undersökning 

låter oss inte heller veta något om hans inställning till ett kontinuumperspektiv på 

arkivhantering, däremot att dimensionerna ett, två och tre fungerar på ett all-

mängiltigt sätt för att beskriva arkivhanteringsprocesser. 
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När det gäller (d), avslöja det teoretiska ramverkets styrkor och svagheter, no-

terade jag i föregående avsnitt att ett antal artikelförfattare anammar ett kontinu-

umperspektiv som ska leda dem rätt i arkivhanteringsfrågor (eventuellt i kombi-

nation med någon annan ”måttstock” på vad som är önskvärt). I dessa artiklar 

finns inte (d) representerat när det gäller kontinuumperspektivet, eller kontinuum-

idéerna eftersom de ”anammas”. Däremot är (d) i olika grad närvarande även i 

dessa artiklar när det gäller att utvärdera RCM:s struktur som en hjälp för analys 

och förståelse samt dess förmåga att ådagalägga brister i arkivhanteringen utifrån 

ett kontinuumperspektiv. 

Förmågan hos ett teoretiskt ramverk att (b) uppenbara och dölja mening och 

förståelse motsvarar en av utgångspunkterna för denna uppsats och ett av uppsat-

sens mål är att undersöka vad som uppenbaras och döljs med hjälp av RCM. Det 

går inte att betrakta (b) som ett sätt att ”använda” ett ramverk utan det är detta 

som ramverket gör när det används. För att värdera vad ett ramverk uppenbarar 

och döljer, måste det studeras ”utifrån”, genom (d). Detta kan ske genom att det 

prövas och mäts och jämförs med något. Detta sker som påpekats i föregående 

avsnitt i olika hög grad i artiklarna. 

I Analys, II förklaring, III förutsägelse, IV förklaring & förutsägelse, V design 

& handling 

Enligt Gregor är teorityp I, teori för analys, den mest grundläggande av alla teori-

typer, tillika en förutsättning för samtliga andra, medan teorityperna III och IV 

(förutsägelse, samt förklaring och förutsägelse) är mycket ovanliga inom IS. 

Dessa är vidare de enda teorityperna som med Gregors terminologi går att testa. 

Det verkar svårt att hävda att någon av användningarna av RCM kan förstås som 

försök att förutsäga. Påståenden om ”test” behöver kanske därför förstås på ett 

annat sätt i detta sammanhang, kanske som att ”avslöja teorins styrkor och svag-

heter”.  

Det som möjligen närmar sig förutsägelse i användningen av RCM skulle 

kunna betecknas som ”förutseende”. I flera fall används dimensionerna för att 

föreställa sig vad som kan hända i framtiden om något sker (eller inte sker) ”i” de 

föregående dimensionerna (ex. aktionsforskningsprojektet ”Who am I?” , se 

Humphreys & Kertesz 2012, O’Neill m.fl. 2012, Downing m.fl. 2013) där RCM 

användes som ett redskap för att förstå hur det som har gjorts tidigare får effekter 

senare; enligt Huvila m.fl kunde förståelsen om information som ”delad” i framti-

den påverka hur personal information fångades och organiserades (Huvila m.fl 

2014, Information on a Continuum). Sistnämnda exempel, att försöka förutse, 

skulle kunna hänföras till Gregors teorityp II, förklaring: ”Says what is, how, 

why, when, and where. The theory provides explanations but does not aim to pre-

dict with any precision. There are no testable propositions” (Gregor 2006, s. 620). 
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Uttrycket ”does not aim to predict with any precision” tyder på att “ungefärliga 

förutsägelser” som inte går att testa, skulle rymmas inom teoritypen ”förklaring”.  

Förmodligen kan merparten av artiklarna presentera element från teoritypen 

förklaring i sin användning av modellen, eftersom de ofta går utöver analys: 

“Says what is. The theory does not extend beyond analysis and description”. No 

causal relationships among phenomena are specified and no predictions are 

made.” (Gregor 2006, s. 620).  

Något som också är tydligt närvarande i studiernas användningar är inslag av 

teoritypen V, design och handling. Denna teorityp kan bygga på samtliga andra 

teorityper enligt Gregor. I fallet med användningen av RCM torde den bygga på I 

och II, eftersom teorityperna III och IV svårligen kan kännas igen i materialet. I 

det avsnittet ovan om ”vem som mäter vad” i artiklarna, använde jag uttrycket 

”vägledande” för att skilja olika användningssätt åt. Endast ett fåtal av artiklarna 

saknade i användningen helt element av vägledning från RCM, antingen rörande 

vad som är ”en bra arkivhantering” eller att förstå vad man bör tänka på för att 

åstadkomma det som är önskvärt. Detta talar för RCM:s och kontinuumidéernas 

samverkande egenskaper till en roll för design och handling.  

RCM:s roller utifrån Hofmans fyra syften med modellering 

Hofmans fyra syften med modellering var att 

(1) Hjälpa oss förstå hur saker och ting interagerar/har interagerat utifrån 

en analys av empiriska data. 

(2) Underlätta en förståelse genom att ”visualisera och reflektera idéer och 

teorier eller teoretiska begrepp”. 

(3) Designa något som vi ämnar utveckla eller bygga. 

(4) Kommunicera över discipliner då modelleringsprocessen tvingar en att 

vara explicit. 

Modellering för att (1) hjälpa oss förstå hur saker och ting interagerar/har inte-

ragerat utifrån en analys av empiriska data, ligger nära Gregors teorityper I (ana-

lys) och II (förklaring), vilket även (2), gör, underlätta en förståelse genom att 

”visualisera och reflektera idéer och teorier eller teoretiska begrepp. Ett exempel 

på denna användning av RCM är Battley (2013), som undersökte vilka faktorer 

som påverkade arkivariers val av metod för beskrivning.  

Frings-Hessami (2017) och Karabinos (2018) undersöker först enligt (1) hur 

saker och ting har interagerat med hjälp av RCM, och finner att RCM är otillräck-

lig.  Syftet med Frings-Hessamis modell Appropriated Archives Continuum Model 

(2017) var att synliggöra hur saker och ting har interagerat historiskt (1), samt att 

visualisera (bland annat) idén att arkivet som en gång fanns inte längre finns/inte 

är det samma (2). Karabinos modellering av RCM handlar om (2), visualisera och 
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reflektera idéer och teorier eller teoretiska begrepp. Dock ändrar han ingenting 

grafiskt i modellen, utan lägger till idén om the shadow continuum. 

Det är tydligt att modellering generellt är användbart för att synliggöra något, 

(för oss själva eller andra) vilket finns med som ett stråk i (1), (2) och (4) av Hof-

mans syften med modellering.  

Den starkaste samhörigheten mellan modellering och teori är den mellan De-

signa något som vi ämnar utveckla eller bygga och Design och handling (3) där 

modellerandet närmast är en förutsättning för att teorin ska bli till. Både Huvila 

m.fl (2014) och Rolan (2017) modellerar för att utveckla teori, och de kan sägs ha 

modellerat både för att (1) förstå och förklara hur saker hänger ihop empiriskt, 

samt för (2) att skapa modeller som visualiserar teorin som utvecklats med hjälp 

av modellering. Deras modeller ska också kunna fungera vägledande. Rolans mo-

dellering är vidare ett exempel på en modell som ska kunna användas för att 

”bygga” ett integrerat globalt system för ”participatory recordkeeping”.  

Frings-Hessamis Repurposed Archive Continuum Model (2018) handlar föru-

tom (1) och (2) om att vägleda handling genom att visa vad som skulle behöva 

komma till stånd för att tillgängliggöra Care-leavers handlingar, vilket närmar sig 

(3) Designa något som vi ämnar utveckla eller bygga. Både Lins samt Chachages 

och Ngulubes modeller syftar till att vara modeller för att guida arkivhantering, 

och Lin benämner sin modell för en modell för management. De nya modellerna 

av Lin samt Chachage och Ngulube kan hänföras till Hofmans syfte (3) vilket 

också gäller för de komponenter från RCM som de angett att de inkorporerat i 

dessa modeller.  

Utöver Gregors teorityper går modellers förmåga att (4) kommunicera över 

discipliner då modelleringsprocessen tvingar en att vara explicit. En mer generell 

tolkning är att modellering används som ett kommunikativt och pedagogiskt verk-

tyg, där man vill visa eller förklara något för andra som inte har samma kunskaper 

som en själv. Flera har använt RCM:s struktur på detta sätt när det handlat om 

forskningssamarbeten med experter på olika områden (ex. Iacovino & Reed 2008) 

aktionsforskning i en organisation som hanterar forskningsdata (Evans m.fl. 

2014), och aktionsforskning med många olika ”intressenter” i Care-leavers hand-

lingar (Humphreys & Kertesz 2012; O’Neill m.fl. 2012, Downing m fl. 2013). 

Men RCM:s strukturer kan också fungera som ett pedagogiskt och kommunikativt 

verktyg gentemot läsaren av artikeln, då de fyra dimensionerna används i flera fall 

för att presentera resultaten av en studie (ex. Buenrostro 2010; Kallberg 2013; 

Troselius & Sundqvist 2012). 

Slutsatser 

Analyserna utifrån Hofmans syften med modellering, Gregors teorityper samt 

teoretiska ramverks kapaciteter enligt Anfara har visat att RCM används för alla 

Hofmans syften med modellering, av vilka tre korrelerar med Gregors teorityper 
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analys, förklaring samt teori för design och handling, medan teorityperna som 

inbegriper förutsägelse inte känns igen i materialet. Utöver Gregors teorityper går 

modellers förmåga att kommunicera ”över disciplingränserna” eller med dem som 

inte har samma kunskaper. RCM:s funktion som ett pedagogiskt och kommunika-

tivt verktyg återfinns dels i forskningsprojekt med olika deltagare med skilda 

kompetenser eller intressen, dels gentemot läsaren av den arkivvetenskapliga tex-

ten. 

Modellens roll att vara ett verktyg för analys, möjliggöra förståelse och för-

klaring är en tydlig trend i materialet. Detta gäller både för att studera empiriska 

sammanhang och mer teoretiska, begreppsliga sammanhang. Som en väsentlig 

kapacitet hos modellen anses dess förmåga att visualisera hur dåtid, nutid och 

framtid hänger ihop och att kunna erbjuda insikter i effekter som olika ageranden 

kan få.  

Även om inte flertalet artiklar designar tydliga modeller eller system, så är 

RCM:s roll att vägleda och guida närvarande i den stora majoriteten av använd-

ningssätten. Denna vägledande funktion hos RCM återfinns dels för att guida till 

en önskvärd arkivhantering, och i förlängningen till design av system, och dels för 

att guida i olika delar av en forskningsprocess.  

Användningen av RCM som en del av ett ramverk innebär som regel att kon-

tinuumidéernas ”budskap” – ett kontinuumbaserat förhållningssätt – har anam-

mats. Detta budskap och RCM:s struktur (främst dimensionerna) samverkar för att 

vara vägledande, eventuellt i kombination med andra ”måttstockar” (ex. modeller, 

begrepp eller standarder o.s.v.). I dessa fall sker knappast någon utvärdering av 

kontinuumidéer under studiens gång, däremot kan RCM:s struktur utifrån för-

mågan att vara till hjälp i ett visst avseende utvärderas.  
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Avslutande diskussion 

De frågor som jag i uppsatsen kallar ”övergripande forskningsfrågor” handlade 

dels om vilka perspektiv på arkivfrågor som RCM för med sig och vilken slags 

arkivvetenskap modellen medverkar i, samt om RCM som kunskapsteoretiskt 

verktyg – vad den är för typ av modell, och vilken roll och/eller funktion den har i 

en enskild studie. För den senare frågan har många slutsatser redan dragits i ana-

lysen och diskussionen och bidragit med en hel del svar – varför jag nu ska ägna 

den första frågan uppmärksamhet.  

Vilka perspektiv på arkivfrågor för RCM med sig och vilken slags arkivveten-

skap medverkar den i? I avsnittet om forskningens mål i föregående kapitel note-

rade jag två tydliga fokus i materialet. Det ena var på pågående förvaltning i orga-

nisationer, och främst inom offentlig verksamhet. Fokuset på offentlig verksamhet 

innebär att det ofta handlar om organisationers förmåga att leva upp till lagar, reg-

ler och rekommendationer på området och därmed frågor rörande bästa praxis. 

Det andra fokuset jag noterade var att frågor ofta handlar om den nuvarande ar-

kivhanteringen och informationsförvaltningens betydelse för den framtida möjlig-

heten att ha tillgång till och kunna använda informationen. Och ett övergripande 

forskningsmål, som gick att hitta hos så många som 20 av 22 artiklar, beskrev jag 

som ”förbättra hanteringen av (arkiv-) information”.  

En aspekt av detta samtida problemområde med det övergripande målet att 

förbättra hanteringen av arkivinformation är också det att informationen har blivit 

en resurs som ska förvaltas och återanvändas. Detta har inte diskuterats i denna 

uppsats, men det är synligt i flera av artiklarna, bland andra hos Svärd (2013) samt 

Evans m.fl. (2014 – där forskningsdata och -information givetvis ses som en vik-

tig resurs). Den kontroll av informationshanteringen som det proaktiva förhåll-

ningssättet (via RCM och kontinuumperspektiv) erbjuder är till nytta både för 

bevarande på sikt och för användningen av informationen som en resurs för orga-

nisationerna. Detta skulle kunna ses som en förskjutning av värderingarna, och en 

praktik som fjärmar sig från den arkivhantering som är möjlig utifrån ett ”post-

hoc-perspektiv”. Detta borde kunna sägas vara en förändrad diskurs – som också 

förändrar ”vad arkiv är eller handlar om”/”the nature of archives”. Cook skrev i 

sitt anförande 2000 om den record-keeping discourse som då sedan en tid varit på 

intågande. I materialet i denna studie kan denna sägas vara dominerande.  
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RCM hade, som jag skrev om i kapitlet med tidigare forskning, i tidiga dis-

kussioner kritiserats för att fokusera på myndigheters handlingar och för att inte 

kunna omfamna privata arkiv och personarkiv. Kontinuuminriktningens bakgrund 

återfinns ju också i statlig arkivhantering. En annan kritik var mot betoningen på 

pågående förvaltning, det som Cook benämner ”record-keeping issues”, och en 

rörelse bort från urval för bevarande för de historiska värdena. Denna kritik som 

fanns hos bland andra Cook då år 2000, är tämligen frånvarande i materialet till 

denna studie.  

I kapitlet med tidigare forskning var två författare, Cook, (2000) och Lau 

(2013), inne på de makroperspektiv som de ansåg att RCM hade. Båda såg det 

bland annat som problematiskt hur ”minne” förstås utifrån RCM. Laus studie 

byggde till del på en tanke som Cook uttryckt (och som Lau hänvisade till), näm-

ligen att ”minnesbehov” (vad man anser/känner att man behöver minnas) påver-

kar, eller ligger till grund för, vilka ”bevis”/den dokumentation som skapas. Båda 

författarna är kritiska till att reducera ”minne” till en underkategori av ”bevis”, 

som Cook menade implicerades av modellen.  

Ofta framhålls att det inte råder någon motsättning mellan att ha ordning på 

informationen för organisationen/den pågående verksamhetens skull, och möjlig-

heter för externa användare att använda informationen nu och i framtiden. På 

samma gång som RCM erbjuder ett verktyg för att ”skåda komplexitet” – d.v.s. 

den kan åskådliggöra olika intressen, då, nu och i framtiden – så erbjuder den en 

”lösning” på detta ”problem”. Här snuddar vi vid det som Lau beskrev som en av 

RCM:s paradoxer, då den å ena sidan ger erkännande åt betydelsen av arkivariers 

tids- och platsbundna engagemang i arkivhanteringen, och å andra sidan förutsät-

ter att arkivarien ska kunna förflytta sig till en position som är utanför den egna 

tids- och platsbundenheten. Det blir en blick från anywhere/anyplace, som Piggot 

tog upp som ett problem med modellen.  

I den tidigare forskningen som jag tog upp framfördes bland annat att det var 

oklart vad RCM var för en slags modell (Piggott räknade t.ex. upp en rad namn 

som beskrivit vad modellen har ansetts vara, och Karabinos var osäker på vad det 

var för typ av modell och därmed hur den kunde testas) och att dess universalitet 

inte blivit testad på allvar, liksom att det saknades samsyn kring vad som skulle 

betecknas som ”a successful reading into” (Piggott 2012). Denna studie har visat 

att detta är frågor som endast diskuteras i ett mindre antal av artiklarna – tydligast 

av dem som säger sig testa RCM eller jämföra dess perspektiv med en annan me-

tod eller modell. Karabinos menade att modellen var för beroende av den fjärde 

dimensionen och ansåg sig förbättra modellens allmängiltighet genom idén om the 

shadow continuum. Hans analys sätter (utöver mycket annat) fingret på att de tre 

första dimensionerna kan sägas vara ”hyfsat allmängiltiga” för att beskriva arkiv-

hanteringsprocesser. Dimensionerna och tolkningarna av dem har inte diskuterats 

nämnvärt i denna uppsats, men mycket i materialet har visat på förhållanden som 



     88 

styrker Karabinos analys såtillvida att dimensionerna ett till tre uppfattas okom-

plicerat av författarna och sällan ger upphov till särskilt olika tolkningar. Tolk-

ningarna av den fjärde dimensionen och dess relation till de övriga tre är däremot 

mycket varierade. Som idé är kanske därför den fjärde dimensionen – och hur den 

förhåller sig till övriga dimensioner – oklar. Den här studien ger inte svar på vad 

”a sucessful reading into” innebär – medan den ger stöd för att det finns oklarheter 

kring idén om den fjärde dimensionen som möjligen kan vara ett av problemen 

bakom frånvaron av samförstånd kring vad som utgör ”a successful reading into”. 

Den fjärde dimensionen har beskrivits som en distansering bort från de händelser 

som skapade handlingarna, och att arkivinformationen där kan ha en mångfald av 

olika betydelser för olika potentiella användare och för syften som ligger bortom 

de som dokumenten en gång skapades, fångades och organiserades för. Samtidigt 

förekommer tolkningar där det intresse som kan sägas finnas inom en organisation 

fortplantas ut till den fjärde dimensionen. På detta sätt tolkade exempelvis Frings-

Hessami (2018) intresset från de organisationer som förvaltade Care-leavers hand-

lingar, och Iacovino och Reed (2008) som tolkade ”syftet” (purpose) i den fjärde 

dimensionen som ”health in society” när de mappade hälsojournalsystemet under 

utveckling på den grafiska RCM. ”Purpose” i den fjärde dimensionen på trans-

actionality-axeln (som består av transaction, activity, function och purpose) är 

troligtvis problematisk, då den kan påskina att det finns ett ”högre syfte” som för-

verkligas i den fjärde dimensionen. Frings-Hessami menade att modellen behövde 

modifieras och kompletteras i de två fall hon undersökte för att beskriva processer 

mellan den tredje och den fjärde dimensionen, medan Karabinos ansåg att samma 

processer kunde förstås utifrån de tre första dimensionerna. Det politiska överta-

gandet av ett arkiv – som Frings-Hessami (2017) benämner ”appropriate” – kan 

enligt Karabinos ses som ”(re)creation”, d.v.s. att arkivet skapas på nytt (Kara-

binos 2018, s. 210).  

Karabinos slutsats att modellen är ”för beroende” av den fjärde dimensionen, 

pluralisering, och ett öppet samhälle och Frings-Hessamis behov att lägga till nå-

got mellan dimensionerna tre och fyra kan till viss del vara två olika uttryck för 

samma problem – nämligen att det är oklart hur den fjärde dimensionen förhåller 

sig till de övriga. Ett studium av hur den fjärde dimensionen tolkas och ses i för-

hållande till de tre för arkivhanteringen mer ”allmängiltiga” dimensionerna vore 

därför ett intressant ämne för en annan studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Dokumentation av sökprocessen 

 
 

Bilaga 1, “Dokumentation av sökprocessen”, är en kort rapport sammanställd den 

29 mars 2019 av några dagars arbete med sökningar i biblioteksdatabaser som 

gjordes 26 – 28 mars detta år. 

 

 

Initialt var jag ute efter texter som behandlade begreppet records continuum-

modellen, men även texter som diskuterade olika relaterade records continuum – 

begrepp. Jag upptäckte snart att continuum model var en term som användes i 

många andra (naturvetenskapliga med flera) discipliner. Söksträngen ”records 

continuum” verkade vara den mest lämpade för att ringa in material som kunde ha 

någon relevans för mitt arbete. Jag hade på förhand bestämt att mitt material 

skulle vara digitalt tillgängligt via min universitetsinloggning till Uppsala univer-

sitetsbibliotek. Den 4/3 gjorde jag en preliminär (avancerad) sökning i Uppsala 

universitetsbiblioteks katalog, med söksträngen ”records continuum” i alla fält. 

Övriga avgränsningar var vetenskapligt granskade publikationer, texter på eng-

elska, och tidsperioden 1996 – 2019. Det gav 269 träffar. (Då jag vid olika senare 

tillfällen har gjort om samma sökning har resultaten varierat mellan 268 – 271 

träffar.) Jag påbörjade ett arbete med att gå igenom artiklarna, för att bilda mig en 

uppfattning om storleken på det material som hade relevans för mina dåvarande 

frågeställningar. Jag gick igenom ett drygt hundratal, dels i början av sökresultatet 

och i slutet av det. Ibland var det lätt att avgöra att något inte hade relevans (annat 

ämne/disciplin, ej tillgänglig), liksom att det ibland var lätt att avgöra att artiklar 

med säkerhet var relevanta. I många fall gick det dock inte att avgöra via titel, 

abstract eller tidskriftens namn, utan jag laddade ner texten och sökte efter träffar 

på continuum, continuum model och records continuum i texten. 104 av dessa 

artiklar har jag dokumenterat utifrån relevans (preliminärt ja, nej och tveksamt). 

Efter att ha dragit ifrån dubbletter blev antalet preliminärt relevanta artiklar 35 av 

totalt 99, och de som jag klassificerade som klart icke relevanta var 53 stycken. I 

denna tidiga sökning var jag mån om att inte avfärda texter som kanske kunde 

vara relevanta. Dessutom formades mina frågeställningar fortfarande efter vad 

som mötte mig i materialet samt av behovet av att fokusera frågorna för att 

materialet inte skulle bli för stort. I stället för att fortsätta att gå igenom hela detta 
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sökresultat ansåg jag att jag skulle söka lite snävare, där records continuum-

begrepp och RCM kunde antas spela en större roll i texten. (Jag hade under tiden 

också bestämt mig för att avgränsa mitt material till artiklar i akademiska tidskrif-

ter, då mitt material skulle bli för svårt att hantera med min tidsram om jag skulle 

ha med avhandlingar, böcker och rapporter m.m.)  

Den 26 mars gjorde jag en ny avancerad sökning, Jag skrev records conti-

nuum - alltså orden, inte söksträngen ”records continuum” - som ämnesord denna 

gång. Övriga avgränsningar: vetenskapligt granskade publikationer, tidskriftsarti-

kel, paper, engelska som språk, tidsperiod 1996 – 2019. Av denna sökning fick 

jag 115 träffar. Av dem sparade jag 49 som var relevanta eller eventuellt rele-

vanta. Efter en snabb genomgång återstod 37 som handlar om ”recordkeeping” 

utifrån ett perspektiv som är aktuellt för mitt ämne (12 poster försvann som hand-

lade om journalföring inom hälsovård). (Noteras bör, att vad jag räknat som ”rele-

vant” i denna senare sökning skiljer sig från hur jag tänkte när jag bedömde sök-

ningen från den 4/3. Andelen ”relevanta träffar” kan inte jämföras mellan sökre-

sultaten då jag i den tidigare sökningen hade en frikostigare spännvidd för vad 

”relevant” fick beteckna.) Att det blev så stor andel icke-relevanta resultat i den 

senare sökningen berodde på att jag inte använde orden records continuum som en 

söksträng. Därför gjorde jag ytterligare sökningar för att försöka förbättra träff-

resultatet. (Jag ska dock jämföra om jag på detta sätt eventuellt hittade relevant 

material som inte är med i påföljande snävare sökningar.) 

Den 26/3 gjorde jag en ny avancerad sökning som gav 22 träffar. Nu använde 

jag söksträngen ”records continuum”, i övrigt samma som föregående sökning 

(vetenskapligt granskade publikationer, tidskriftsartikel, paper, engelska som 

språk, tidsperiod 1996 – 2019). 

Samma dag gjorde jag ytterligare en sökning, med skillnaden att jag la till re-

sultat utanför bibliotekets katalog, och fick då 27 träffar. Detta för att se vad jag 

inte får ta del av genom Uppsala universitetsbibliotek för att kunna bedöma om 

det material jag kommer åt har tillräcklig räckvidd. 

Den 26/3 och 27/3 gjorde jag sökningar i ett antal databaser. Jag hade tidigare 

gjort sökningar i dem för att lära mig hur jag bäst får relevanta resultat. De data-

baser jag sökte i under dessa dagar var Arts & Humanities, JSTOR, LISA, LISTA 

och Web of Science Core Collection. Anledningen till att jag prövade att söka i 

just dessa databaser var att de finns med bland Uppsala universitetsbiblioteks tips 

för relevanta databaser för ämnena inom ABM-området. 

Den 26/3 gjorde jag en avancerad sökning i Library and Information Science 

Abstracts - LISA - med orden (inte söksträngen) records continuum i abstract. 

Detta gav 61 träffar. Övriga avgränsningar: Scholarly journals, Article, 1996 – 

2019. Peer-reviewed, English. (Den 28/3 blev resultatet detsamma, 61 träffar. 

Prövade tidigare att söka med samma ord i All subjects & indexing, vilket gav 19 

träffar – detta resultat har jag inte sparat, men kunde snabbt konstatera när jag 
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gjorde om sökningen den 28/3 att de ingår i det sammanlagda övriga resultatet.  

Prövade 28/3 en sökning med söksträngen ”records continuum”, i övrigt samma 

avgränsningar som den sparade sökningen med 61 träffar, vilket gav 37 träffar.) 

Den 26/3 gjorde jag en avancerad sökning i Web of Science Core Collection. 

Jag använde söksträngen ”records continum” som ämnesord (Topic). Övriga av-

gränsningar: English, Article, 1996 - 2019. Sökningen gav 16 träffar. 

Den 27/3 gjorde jag en avancerad sökning i JSTOR. I denna databas går det 

inte att söka i ämne. Det går att söka i abstract, men webbplatsen anger att färre än 

10 % av objekten i databasen har abstract. Därför blev sökning i alla fält (All fi-

elds) nödvändigt. Jag gjorde en sökning med söksträngen ”records continuum” 

OCH (AND) records i alla fält. Övriga avgränsningar var: Content I can access, 

Articles, English, 1996 - 2019. Det finns i JSTOR också möjlighet att välja eller 

välja bort tidskriftsartiklar utifrån ett stort urval discipliner. Jag valde bort alla 

med en tydlig ”strikt” naturvetenskaplig koppling, med behöll alla även med mi-

nimal koppling till samhällsvetenskap. Resultatet blev 34 träffar inom ämnena 

Bibliography, Business, History, Library Science och Museum Studies. 

Den 27/3 gjorde jag också en sökning i Library, Information Science & Tech-

nology Abstracts – LISTA. Här sökte jag med frasen (Boolean/Phrase) records 

continuum i abstract. Övriga avgränsningar var: Academic Journal, Article, 1996 

– 2019, English, Peer-reviewed. Resultatet blev 32 träffar. 

Samma dag, 27/3 gjorde jag också en avancerad sökning i databasen Arts and 

humanities. Jag använde söksträngen ”records continuum” i alla fält (Anywhere) 

då tidigare försök i abstract eller i ämne inte gav några träffar. Övriga avgräns-

ningar som gjordes var: Full text, Peer-reviewed, 1996 - 2019, Scholarly Jour-

nals, Article, English. Sökningen gav tre träffar. 

De beskrivna sökresultaten som gjordes mellan 26/3 – 27/3 sparades. De 

sammanlagda träffarna var Uppsala universitetsbiblioteks katalog 26/3 sökning 

(1) 49 sparade (av 115) träffar, sökning (2) 22 träffar, sökning (3) 27 träffar. LISA 

26/3 61 träffar, Web of Science 26/3 16 träffar. Sökningarna den 27/3 gav i 

JSTOR 34 träffar, i LISTA 32 träffar och i Arts & Humanities 3 träffar. Detta, (49 

+ 22 + 27 + 61 + 16 + 34 + 32 + 3), blir sammantaget 244. Efter en första genom-

gång där dubbletter och de uppenbart icke aktuella artiklarna tagits bort (antingen 

otillgängliga eller handlar om medicin/hälsovård) är antalet artiklar i nuläget 

(29/3) 125 stycken. Här kommer det dels finnas ett antal som inte är tillgängliga 

(då jag sökte utanför bibliotekets katalog i ett av fallen), dels kommer jag finna att 

en del artiklar berör RCM endast perifert vilket inte är tillräckligt. 

Den 28/3 gjorde jag en ytterligare avancerad sökning i Uppsala universitets-

biblioteks katalog. Syftet med denna var både att upptäcka litteratur som kan vara 

tidigare forskning och att bättre förstå vilka begränsningar mina tidigare avgräns-

ningar ger. Jag ville se vad som kom upp om jag uteslöt artiklar, och om jag la till 

material utanför bibliotekets samlingar. Sökningen var söksträngen ”records con-
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tinuum” i alla fält, vetenskapligt granskade publikationer, 1996 – 2019, engelska, 

och materialtyperna rapport, konferenshandlingar, bokrecension, bokkapitel, 

bok/e-bok, avhandling. Sökningen gav 27 träffar. Denna ingår inte i det som Jag 

räknar till ”grundplåten” för mitt material som utgörs av de artiklar som jag har 

redogjort för ovan, i nuläget 125 stycken. 


