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Inledning

Denna  undersökning  ingår  i  ett  svenskt-kroatiskt  forskningsprojekt  mellan 
Uppsala  universitet  och  Osijeks  universitet  i  Kroatien  som  behandlar  ABM-
institutionernas roll i dagens och framtidens samhälle. Syftet med denna uppsats 
är  att  med  hjälp  av  framtidsforskning  skapa  ett  tänkbart  scenario  över  hur 
arkivhantering  kan  komma  att  se  ut  i  framtiden,  med  tyngdpunkt  på  Sverige. 
Många  yrkesverksamma  arkivarier  och  arkivstudenter  är  intresserade  av  detta 
eftersom  det  i  hög  grad  påverkar  deras  framtida  yrkesliv.  Genom  att  ha  en 
föreställning  om  framtidens  arkivhantering  kan  dagens  arkivarier  och 
arkivstudenter bland annat planera sitt  framtida yrkesliv bättre med exempelvis 
utbildning och val  av arbetsplats.  Men intresset  kring detta  ämne styrs  hos  de 
flesta  inte  främst  av  sådana  praktiska  aspekter  utan  bottnar  snarare  i  en  ren 
nyfikenhet om vad som väntar i ens framtida yrkeskarriär, oavsett om det påverkar 
ens arbetsmöjligheter. Att ha någon slags föreställning om vad som kommer att 
hända härnäst skapar även en slags trygghet kring vad som annars skulle  vara 
osäkert, även om framtiden skulle se mörk ut. Att undersöka detta i dagsläget är 
dessutom särskilt  relevant  då det  nu håller  på att  ske ett  paradigmskifte  inom 
arkivhanteringen i Sverige då vi håller på att lämna den manuella arkivhanteringen 
med  allmänna  arkivschemat  för  att  gå  över  till  digital  processorienterad 
arkivredovisning.  Detta  kan innebära stora förändringar  vad gäller  bland annat 
arkivariers arbetsuppgifter och arbetstillfällenas lokalisering. Kunskaper om hur 
arkivhantering  kan komma att  se  ut  i  framtiden  har  också  relevans för  nutida 
planering av åtgärder för att bättre kunna bemöta framtidens utmaningar.
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Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras slutsatserna från den tidigare forskningen som jag hittat 
rörande  arkivhantering  i  framtiden.  Det  finns  också  en  del  forskning  rörande 
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer i framtiden, vilket har koppling till 
framtidens  arkivhantering.  Därför  presenteras  även  denna  forskning  efter 
forskningen om själva arkivhanteringen.

Arkivhanteringen
Den tidigare forskningen om arkivhanteringens framtid är tämligen omfattande. 
Forskningen  kan  delas  in  i  sådana  studier  som  behandlar  hur  framtidens 
arkivhantering kommer se ut ur ett övergripande perspektiv, och sådana studier 
som  studerar  enskilda  aspekter  av  detta.  Eftersom  denna  studie  behandlar 
arkivhanteringen  utifrån  ett  övergripande  plan  är  det  således  studierna  som 
studerar arkivhanteringen ur ett övergripande perspektiv som är relevanta att utgå 
från i denna studie. Denna övergripande forskning om framtidens arkivhantering 
utgörs  huvudsakligen av  tolv  artiklar  som har  publicerats  i  arkivvetenskapliga 
tidskrifter  och  tidskrifter  om forskning  kring  digitala  bibliotek.  I  det  följande 
redogör jag för dessa artiklar och deras slutsatser och börjar med att nämna några 
allmänna  slutsatser  utifrån  samtliga  artiklar.  Hälften  av  artiklarna  (Hickerson, 
Jimerson, Thibodeau, Gilliland-Swetland och Menne-Haritz) fokuserar på det nya 
paradigmet  inom  arkivhanteringen  med  de  stora  utmaningar  som  digital 
arkivhantering medför. Vad gäller arkivariers framtida arbetsuppgifter anser den 
tidigare  forskningen  att  de  både  yrkesgrupperna  ”archivists”  och  ”records 
managers” kommer att bilda en gemensam yrkesgrupp (Zelenyj), att värderandet 
av handlingars värde kommer att bli en mer kvalificerad arbetsuppgift (Cox) och 
att  den främsta  uppgiften  för  framtidens  arkivarier  inte  kommer  vara att  lagra 
handlingar utan att göra dem tillgängliga (Menne-Haritz).

I  artikeln  ”Archives  of  the  Future”  redogör  Claes  Gränström först  för  de 
viktigaste  faktorerna  som  håller  på  att  förändra  arkivhanteringen.  Enligt 
Gränström  utgörs  dessa  av  den  tekniska  utvecklingen,  den  demokratiska 
processen,  internationaliseringen  och  förändrande  strukturer  i  samhället.  Han 
fortsätter  sedan  med  att  nämnda  de  delar  av  arkivhanteringen  som förändras, 
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nämligen dokument-  och arkivbegreppet,  ordnande och förtecknande, värdering 
och  gallring  samt  autenticitet  och  migrering.  Gränström skriver  att  arkiv-  och 
dokumenthanteringen kommer  att  behöva förändras eftersom handlingar endast 
kommer att finnas i digital form. Han anser att rådande principer för bevarande av 
arkivhandlingar, exempelvis proveniensprincipen, kan ifrågasättas men att dessa 
tydligen fortfarande håller.  Enligt svensk tolkning betyder detta att  både texten 
(informationen) och kontexten (den ursprungliga strukturen som texten skapades 
i) måste bevaras. Enligt Gränström har detta blivit ännu viktigare i den digitala 
miljön. Sist nämner han problemet att vi nu har och kommer att fortsätta samla 
ökade  informationsmängder  och  information  med  enorm  komplexitet.  Detta  i 
samband  med  att  elektroniska  dokument  till  sin  natur  är  mycket  känsliga  och 
tillfälliga gör enligt Gränström framtiden för arkivhanteringen mycket spännande.1

I artikeln  ”Ten Challenges  for  the  Archival  Profession”  lyfter  H.  Thomas 
Hickerson fram tio enligt honom själv ”oroande” utmaningar för arkivariekåren 
vid 2000-talets början. Dessa är hantering av elektroniska dokument, ökandet av 
resurser till icke-textuellt material, att inse att handlingar är globala, utvecklandet 
av metoder för beskrivning och tillgänglighet, utvidgandet av prioriteringarna för 
tillgänglighet  och arkivsamlingarnas  utveckling,  genererandet  av mer  forskning 
om arkivaspekterna  av  informationshantering,  stärkandet  av  fackföreningar  för 
arkivarier,  ökandet  av  resurser  till  arkivhanteringen  och  bibehållandet  av 
arkivariekårens förtroende som värnare av ett samhällsintresse.2

Även Randall  C.  Jimerson  redogör  i  artikeln  ”The  future  of  archives  and 
manuscripts”  för  de  utmaningar  som  arkivarier  står  inför  inom  den  närmsta 
framtiden.  Dessa  utgörs  enligt  Jimerson  av elektroniska  handlingar,  ny teknik, 
definitionen av arkiv och arkivhandlingar, arkivariens roll,  mångfald vad gäller 
yrkeskårens  sammansättning  och  handlingar  från  olika  samhällsgrupper, 
samarbete med andra informationsyrkesgrupper, tillgänglighet till arkivhandlingar 
och  att  förbättra  allmänhetens  bild  av  arkivariekåren.  Han  pekar  också  på  de 
utmaningar  som  arkivarier  redan  nu  märker  av  såsom  bristande  resurser, 
finansiering och tid. Sist omnämner han dock de många möjligheterna som finns 
för arkivarier att hålla sig uppdaterade med kunskap.3

Artikeln  ”Building  the  Archives  of  the  Future  –  Advances  in  Preserving 
Electronic  Records  at  the  National  Archives  and  Records  Administration”  av 
Kenneth  Thibodeau  behandlar  de  problem som USA:s  riksarkiv  (NARA)  står 
inför vad gäller digital arkivhantering och hur de tänker lösa dem. Enligt artikeln 
finns  det  i  dagsläget  inga effektiva  metoder  för att  bevara de flesta  former  av 
digital  information och de flesta sätt  att  organisera digital  information.  NARA 
måste  också  hitta  bevarandemetoder  för  digitala  handlingar  som  bevarar 
handlingarnas autenticitet för all framtid. Men de måste också hitta lösningar som 
1 Gränström, C. (2002), “Archives of the future”, s. 99-106.
2 Hickerson, H.T. (2001), “Ten Challenges for the Archival Profession”, s. 6-16.
3 Jimerson, R.C. (2004), ”The future of archives and manuscripts”, s. 11-14.
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åtminstone inte kommer i konflikt  med metoder som fyller ett helt annat syfte, 
nämligen  effektiv  hantering  av  de  handlingar  som  används  i  myndigheternas 
aktuella  arbete  (detta  syftar  på  ”records  management”  som  inte  existerar  i 
Sverige). Enligt författaren bör records management, det vill säga hanteringen av 
aktuella  handlingar  i  myndigheters  verksamhet,  och  arkivbevarandemetoder 
komplettera  och  förstärka  varandra.  De  grundläggande  problemen  vad  gäller 
digitala  handlingar  är  enligt  artikeln  bristen  på  hållbara  lagringsmedier4 för 
långtidslagring av digital information samt den snabba föråldringen av hård- och 
mjukvaran som krävs för att ta del av, behandla och sprida informationen.5  Enligt 
NARA:s uppfattning måste en lösning av dessa problem inkludera6:

• Hantering av  tekniskt  åldrande på  ett  sätt  som bevarar  handlingar  vars 
autenticitet går att bevisa.

• Lösningen  måste  vara  dynamisk  och  ta  hänsyn  till  den  fortsatta 
utvecklingen  inom  informationstekniken  och  handlingarna  som  den 
producerar.

• Metoder  som  drar  nytta  av  den  fortsatta  utvecklingen  inom 
informationstekniken för att  upprätthålla  och förbättra både resultat  och 
kundservice.

I en liknande artikel kallad ”Adressing the uncertain future of preserving the 
past” redogör ett antal anställda vid Koninklijke Bibliotheek (KB) i Nederländerna 
för detta biblioteks strategi för digitalt bevarande, som skulle kunna ses som en 
modell för hur arkivering av digital information kan se ut i framtiden. Vad som 
”arkiveras” här är dock digitala publikationer och inte handlingar, men strategin 
kan  ändå  anses  ha  en  generell  ABM-tillämpning.  Strategin  bygger  på  tre 
huvudprinciper. Först själva arkiveringen och bevarandet av de digitala objekten. 
Sedan en internationell förvaringsfunktion som innebär att KB blir en del en del 
av ett internationellt nätverk av digitala bibliotek. Enligt författarna är det dock 
lämpligast om det inte finns alltför många sådana digitala bibliotek med tanke på 
de krav som ställs på utrustning och kunskaper. Sist att det genom en elektronisk 
arkivdepå ska vara möjligt att ta del av elektroniska tidsskrifter som slutar att ges 
ut,  vilket  exempelvis  inte  skulle  ha  varit  möjligt  om  ett  bibliotek  slutar  att 
prenumerera på en tidskrift eller om ett tidskriftsförlag läggs ner.7

4 Begreppet ”lagringsmedium” är den allmänna tekniska termen som används för olika slags lagringsminnen  
för datafiler, till skillnad från begreppet ”databärare” som används inom ABM-sektorn. Begreppen är dock  
synonyma.
5 Thibodeau, K. (2001), “Building the Archives of the Future – Advances in Preserving Electronic Records at  
the National Archives and Records Administration”.
6 Thibodeau, K. (2001), “Building the Archives of the Future – Advances in Preserving Electronic Records at  
the National Archives and Records Administration”.
7 Hoorens, S. m.fl (2007), Addressing the uncertain future of preserving the past : towards a robust strategy  
for digital archiving and preservation, sida x-xi.
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Lilly Koltun diskuterar i artikeln “The Promise and Threat of Digital Options 
in an Archival Age” huruvida införandet av digital arkivhantering kommer leda 
till  totala  förändringar  i  synen  på  arkivhandlingar  och  därmed  också  själva 
arkivhanteringen. Koltuns slutsats  bygger på den gamla uppfattningen att  arkiv 
inte  visar  ett  avslutat  dåtida  samhälle,  utan  vårt  eget  nutida  samhälle,  som 
genomför urval, bevarande, användning och så vidare. Hon slår fast att det är ett 
nutida samhälle och en nutida generation av arkivarier som i den digitala åldern 
snart kommer att gräva ut framtiden som den hjälpt att omskriva genom att välja 
ut förbestämt material  istället för endast slumpvisa efterlämningar och urval av 
dåtiden. Artikeln avslutas med att frågan ställs om vi kommer att glädja oss mest 
åt de arkiv vi skapat av dåtiden eller de vi tänker skapa av framtiden.8

I artikeln ”Archivy Ad Portas: The Archives-Records Management Paradigm 
Re-visited  in  the  Electronic  Information  Age”  redogör  Dan  Zelenyj  för  den  i 
engelsktalande  länder  existerande  skillnaden  mellan  de  båda  yrkesgrupperna 
”archivists” och ”records managers” och dess relevans för modern arkivhantering. 
Hans uppfattning är att det vid närmare granskning inte finns någon vettig orsak 
till uppdelningen mellan dessa yrkesgrupper. Detta är i dagsläget ännu tydligare 
eftersom arkivarier  inom den digitala  arkivhanteringen måste  fokusera  mer  på 
funktioner och processer än fysiska handlingar. Därav följer att arkivarier måste 
vara med redan från början och styra upp utformningen av arkivhandlingarna. 
Enligt  Zelenyj  stämmer  detta  bra  överens  med  principen  om arkivhandlingars 
kontext, men också med idén om handlingars kontinuum (handlingars oavbrutna 
följd),  det  vill  säga  handlingarnas  utveckling  från  deras  bildande  och  framåt. 
Zelenyj  avslutar  med  att  hävda  att  den  naturliga  följden  av  den  elektroniska 
arkivhanteringens paradigmskifte  är  att  utöka yrkesdefinitionen till  att  innefatta 
både arkivariens och records managerns arbetsuppgifter.9

Anne  J.  Gilliland-Swetland  redogör  i  artikeln  ”Enduring Paradigm,  New 
Opportunities: The Value of the Archival Perspective in the Digital Environment” 
för  det  nya  informationshanteringsparadigm  som  kommer  uppstå  inom  arkiv, 
bibliotek och museer till följd av digitaliseringens inverkan. Hennes uppfattning är 
att detta nya paradigm måste ta hänsyn till de olika yrkesgruppernas samhällsroller 
även om gränserna mellan dem håller på att suddas ut. Sedan lyfter hon fram vad 
arkivperspektivet  kan  bidra  med,  nämligen  en  bevisbaserat  angreppssätt  till 
hanteringen av dokumenterad kunskap. Då syftar hon på arkivperspektivets fokus 
på  organisatoriska  och  personliga  processer  samt  kontexter  genom  vilka 
handlingar och kunskap uppstår samt de sätt på vilka handlingar individuellt och 
kollektivt reflekterar dessa processer.1 0

8 Koltun, L. (1999), “The Promise and Threat of Digital Options in an Archival Age”, s. 114-135.
9 Zelenyj,  D. (1999),  ”Archivy  Ad Portas: The Archives-Records Management Paradigm Re-visited in the 
Electronic Information Age”, s. 66-84.
1 0 Gilliland-Swetland, A.J. (2000), Enduring Paradigm, New Opportunities: The Value of the Archival Per-
spective in the Digital Environment, sida v.
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I  artikeln  ”The  End  of  Collecting:  Towards  a  New  Purpose  for  Archival 
Appraisal” behandlar Richard J. Cox sambandet mellan samlande av handlingar 
och värderande av handlingars värde. Han menar att samlande och värderande inte 
nödvändigtvis behöver vara samma sak, även om både samhället och arkivarier 
ser  det  som en viktig  funktion.  Han betonar  att  det  i  framtiden  kommer  vara 
viktigt för arkivarier att ha ett klart perspektiv, antingen teoretiskt eller praktiskt, 
om  vad  man  hoppas  åstadkomma  genom  värderandet  och  att  man  behöver 
dokumentera  värderingsprocessen  så  att  framtida  forskare  och  arkivarier  kan 
förstå varför man agerar som man gör. Enligt Cox kan arkiv i framtiden komma 
att  värderas  mer  som kulturella  symboler  än  för  de  handlingar  de  innehåller. 
Uppfattningen om att  samlande är  på väg att  försvinna  inom arkivhanteringen 
innebär  enligt  författaren  att  samlande i  detta  fall  likställs  med  värderande av 
handlingars  värde.  Cox  menar  dock  att  värderande  av  handlingarnas  värde 
kommer  att  fortsätta  vara aktuellt,  men som en mer  professionell  uppgift  som 
kräver mer aktsamhet och noggrannare övervägningar.1 1

Angelika Menne-Haritz hävdar i artikeln “Access - the reformulation of an 
archival  paradigm”  att  det  man  främst  fokuserat  på  inom  arkivhanteringen, 
lagring, nu håller på att ersättas av tillgänglighet. Enligt författaren förändrar detta 
skifte fundamentalt tänkandet om arkiv och skillnaden mellan dåtid och framtid. 
Arkivarier blir specialister som skapar hjälpmedel för användandet av tid och inte 
endast  erbjuder  dåtid  själva.  Enligt  författaren  förstärker  detta  nya 
”tillgänglighetsparadigm” de teoretiska utmaningarna såväl som den pragmatiska 
tillämpningen av arkivhanteringsmetoder och arkivrelaterade idéer.1 2

I Uppsala hölls det 2001 en nordisk konferens om visioner och problem för 
framtidens  arkiv.  Susanne  Strangert  redogör  i  artikeln  ”Arkivens  framtid  – 
visioner  och problem” för vad några av deltagarna förde fram som viktigt  för 
framtidens  arkivhantering.  Torkel  Thime  nämnde  hur  bevarande-  och 
gallringsfrågor skulle kunna lösas i framtiden. Han lyfte fram att allt arkivmaterial 
är unikt och har viss forskningspotential, samtidigt som det inte går att förutsäga 
vilket  slags  arkivmaterial  framtidens  forskare  kommer  att  fråga  efter.  Dock 
kommer det inte vara möjligt att bevara allt trots att handlingar kommer att lagras 
digitalt.  En  möjlig  framtida  lösning  på  detta  dilemma  vore  enligt  Thime  att 
tillämpa kriterier  för bevarande och gallring som riktar in sig på förekomst  av 
överflöd, det vill säga om samma handlingar finns hos flera arkivinstitutioner eller 
på  olika  medier.  Strangert  nämner  också  Eva  Sjögren  Zipsane  som  vid 
konferensen underströk vikten av att framtidens arkiv inte bara bevaras utan även 
brukas enligt de nationella kulturpolitiska målen. Det förutsätter i sin tur enligt 
Sjögren Zipsane att arkiven syns eftersom man inte efterfrågar det man inte känner 
till.13

1 1 Cox, R.J. (2002), ”The End of Collecting: Towards a New Purpose for Archival Appraisal”, s. 287.
1 2 Menne-Haritz, A. (2001), “Access - the reformulation of an archival paradigm”, s. 57.
1 3 Strangert, S. (2001), ”Arkivens framtid – visioner och problem”, s. 70 f.
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I artikeln ”En förändrad roll för arkivmyndigheterna” från 2001 behandlar Per 
Jansson,  Britt-Marie  Östholm  och  Torbjörn  Hörnfeldt  ombildningen  av 
statsförvaltningen och dess konsekvenser för arkivmyndigheternas arbetssätt och 
leveranspolicy.  I samband  med  detta  konstruerar  de  även ett  scenario  över  en 
tänkbar  utveckling  av  myndigheternas  arkivhantering  fram  till  år  2010,  med 
utgångspunkt från de förändringar som skedde i förvaltningen under 1990-talet till 
följd av den ekonomiska krisen med dess omfattande besparingar, den förändrade 
synen  på  offentlig  verksamhet,  Sveriges  inträde  i  EU  och  den  dynamiska 
utvecklingen inom IT-området.14

Enligt författarna kommer år 2010 myndigheternas kontakter med medborgare 
och företag att i stort sett vara uteslutande digital och uppgifter lämnas aldrig mer 
än en gång. Myndigheterna är främst organiserade som centralmyndigheter med 
osjälvständiga lokalkontor, vilket bland annat innebär att ärenden distribueras till 
de handläggare som är minst belastade oavsett deras geografiska placering och att 
arkivbildningen till viss del är gemensam. Myndigheterna styr också vilka format 
man  får  använda  i  samband  med  digital  uppgiftslämning  och  alla 
pappershandlingar skannas in. Handläggarna arbetar i miljöer som fullt ut stödjer 
digital  arkivering.  Riksarkivet  har  tillsammans  med  myndigheter  utvecklat  ett 
antal olika format för långtidslagring. Myndighetens arkivarie står i centrum för 
arkivbildning och informationsförsörjning, och garanterar att tillämpliga arkivkrav 
beaktas.  De  rationaliseringskrav  som  ställs  på  myndigheter  leder  till  att  man 
fokuserar  på  kärnverksamheter  och  att  alla  stödverksamheter  läggs  ut  på 
servicebyråer.  För  att  kunna  säkerställa  ett  långsiktigt  bevarande  levereras 
handlingarna  på  ett  tidigt  stadium,  i  regel  inom två  till  fem år.  Arkivverkets 
webbplats fungerar som en portal som ger tillgång till alla slags resurser som man 
kan  erbjuda  myndigheter,  allmänheten  och  forskare.  Man  kan  lätt  ta  del  av 
uppgifter som rör en själv och forskare kan via nätet få tillgång till all befintlig 
arkivredovisning, oavsett om den finns hos myndigheter eller arkivmyndigheter.15

Samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer
Det finns även vad gäller forskning rörande samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer och hur detta skulle kunna utvecklas i framtiden så finns det även vad 
gäller detta sådana undersökningar som studerar detta mer övergripande och de 
som fokuserar  på  specifika  aspekter  av  detta.  Vad gäller  redogörelsen  för  det 
framtida  ABM-samarbetet  i  denna  studie  så  är  utgångspunkten  även  här  att 
beskriva detta generellt, varför de generella studierna kring ABM-samarbete blir 
relevanta att utgå från. Denna forskning är inte så omfattande och består främst av 

1 4 Jansson, P. m.fl. (2001), ”En förändrad roll för arkivmyndigheterna”, s. 117.
1 5 Jansson, P. m.fl. (2001), ”En förändrad roll för arkivmyndigheterna”, s. 126 f.
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två artiklar och en antologi. Jag redogör i detta avsnitt för artiklarna och antologin 
och de slutsatser som lyfts fram i dessa. Enligt forskningen i dessa finns det olika 
uppfattningar om och hur samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer bör se ut, 
även om de flesta anser att ABM-sektorn bör sträva efter att gå samman.

I artikeln ”ABM – utveckling” redogör Tom Sahlén för framtida möjligheter 
inom ABM-sektorns  gemensamma  utveckling.  Enligt  Sahlén  är  ABM-sektorns 
produktivitet låg, vilket måste förändras i ett ABM-samarbete. Han lyfter fram två 
perspektiv  på  utvecklingen,  samhällsperspektivet  med  ökad  produktion  som  i 
andra samhällssektorer,  och sektorsperspektivet  med digitalisering,  registrering, 
tillgängliggörande  med  flera  aspekter  som  olika  ABM-institutioner  har 
gemensamt.  Han slår fast att brukarperspektivet bör stå i centrum för att dessa 
båda  perspektiv  ska  kunna  kombineras,  eftersom  det  är  detta  perspektiv  som 
korsar dessa. Sahlén anser att ABM-institutioners material  behöver digitaliseras 
för samhällsperspektivets skull. Dock tror han att vi kanske inte kommer att kunna 
samsöka  all  information  från  olika  ABM-institutioner  eller  standardisera 
informationshanteringen hur mycket som helst. Han anser också att olika ABM-
institutioner behöver lära sig av varandra. Sist nämner Sahlén att det finns många 
uppfattningar  om ABM-samarbete,  bland  annat  att  det  går  att  betrakta  ABM-
sektorn ur olika perspektiv. ABM-samarbete kan även anses olämpligt och att det 
kan leda till  problem,  samt  att  det eventuellt  kan bli  nödvändigt att  utgå efter 
lokala förutsättningar vid samarbete mellan ABM-institutioner.1 6

Anna  Christina  Ulfsparre  lyfter  i  artikeln  ”Möjligheter  och  hinder  i 
utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer” fram tankarna hos 
den  australiensiske  professorn  Boyd  Rayward.  Rayward  har  till  skillnad  från 
Sahlén  en  mer  radikal  uppfattning  och  anser  att  arkivens,  museernas  och 
bibliotekens  roller  och  funktioner  måste  omdefinieras  och  integreras  eftersom 
dagens information i allt större utsträckning är digital i olika former. Skillnader 
rörande  organisation,  funktion  och  teknik  mellan  ABM-sektorerna  är  inte  lika 
aktuella idag när vi har ett gemensamt digitalt format. Därför anser Rayward att 
olikheterna mellan arkiv, bibliotek och museer måste försvinna till mycket stor del 
för att kunna ge bra service till sina användare.1 7

I  antologin  Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv,  bibliotek och  
museer anser dock  samtliga  deltagande  författare  i  bokens  avslutande 
sammanfattning  till  skillnad  från  Rayward  att  de  olika  ABM-sektorerna  har 
grundläggande olikheter som varken kan eller bör byggas bort, men att framtida 
samarbete ändå är möjligt och kan anses önskvärt. Sedan anser författarna att det 
behövs en  offentlig  diskussion  angående i  vilken  riktning  arkiv,  bibliotek  och 
museer ska utvecklas.1 8

1 6 Sahlén, T. (2005), ”ABM – utveckling”, s. 50-55.
1 7 Ulfsparre, A.C. (2000), ”Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och  
museer”, s. 95.
1 8 Almerud, P., red. (2000), Kunskapens källor - om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, s. 73.
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Dessa artiklar och skrifter om arkivhanteringen samt samarbetet mellan arkiv, 
bibliotek och museer i framtiden utgör den tidigare forskning som jag hittat om 
framtidens  arkivhantering  och  samarbete  mellan  ABM-institutioner  ur  ett 
övergripande perspektiv. Vad som saknas i denna forskning är en studie som utgår 
från ett svenskt perspektiv och dessutom utifrån moderna föreskrifter för digital 
arkivhantering, och det är här som denna uppsats kommer in i bilden.
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar

Inom  arkivvetenskaplig  forskning  finns  det  inte  mycket  teoribildning.  Berndt 
Fredriksson  har  i  en  artikel  kallad  ”Arkivvetenskap  –  historia  och  framtid” 
lanserat en enkel teoribildning där arkivvetenskapens delområden och syften lyfts 
fram.  Denna  artikel  skulle  kunna  användas  som  teori  men  då  det  inom 
framtidsforskning  finns  mer  omfattande  teorier  känns  någon  av  dessa  mer 
lämpliga då ämnet för denna uppsats till lika stor del tangerar detta område. Det 
finns olika slags teoriböcker inom framtidsforskning: handböcker som är avsedda 
att  användas  i  planeringsarbete  hos  organisationer  för  utvecklandet  av 
framtidsprognoser och strategier, populärvetenskapliga verk och böcker där teorin 
inom  framtidsforskning  behandlas  vetenskapligt.  Eftersom  detta  är  en 
vetenskaplig  studie  borde  därför  en  teori  från  ett  verk  där  framtidsforskning 
behandlas vetenskapligt användas. Ett huvudsakligt vetenskapligt arbete på detta 
område  har  gjorts  av  Johan  Asplund  som  lanserat  ett  teoretiskt  ramverk  för 
vetenskaplig  framtidsforskning  vilket  används  i  denna  studie.19 Denna  uppsats 
kommer också att ha den enskilde arkivariens arbetssituation som utgångspunkt 
och därför används även samhällsteorier knutna till arbete i denna studie.

Teori om framtiden
Asplund  börjar  sin  utläggning  med  att  redogöra  för  Cornish  som  gjort  en 
karaktärisering av framtidsforskaren, snarare än framtidsforskningen. Härigenom 
kan också teoretiska perspektiv på framtidsforskning lyftas fram. Futuristen, som 
Cornish kallar denne, är främst en konstnär eller skapare. Även andra skribenter 
har betonat betydelsen av att framtidsforskaren är skapande och kreativ. Men för 
Cornish  är  futuristen  främst  en  konstnär  och  dennes  övriga  funktioner  är 
underordnade den ”artistiska” funktionen. Enligt Cornish bör den ideale futuristen 
vara intelligent i största allmänhet men behöver inte ha någon akademisk examen. 
Istället  är  det  en  fördel  om  denne  har  en  blandad  och  äventyrlig  bakgrund. 
Futuristen bör ha en omättlig nyfikenhet och vara förtjust i ovanliga och underliga 
idéer, samt ha okonventionella tankevanor. Han är ”generalist” och inte specialist 
och  har  en  bred  men  ytlig  beläsenhet.  Han  är  inte  intresserad  av  praktiska 

1 9 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 131-143.
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kunskaper eller tekniska detaljer. Detta forskarideal för en futurist är inte alls nytt 
utan  har  formulerats  många  gånger  tidigare  och  har  under  en  period  rentav 
framstått  som det  förhärskande idealet  i  Europa.  Futuristen och dennes  många 
nära släktingar kan anses vara moderna och ganska oartikulerade varianter av ett 
gammalt tema.2 0  Asplund har gjort ett försök att karaktärisera detta tema som han 
kallar för idealet ”R”, och ställer det i kontrast med ett annat allmänt ideal som 
han kallar ”U”21:

Idealet ”U”   Idealet ”R”

Inom detta ideal vill man både inom 
konst och vetenskap främst efterbilda.

Inom detta ideal vill man skapa snarare 
än att efterbilda.

Man eftersträvar objektivitet. Man värdesätter subjektivitet.

Endast det universella är vetenskapligt 
och konstnärligt intressant.

Det partikulära är intressantare än det 
universella.

Verkligheten bör avbildas i enhetliga 
och enkla former.

Man eftersträvar mångfald och 
komplexitet.

Man studerar skeenden som upprepar 
sig.

Man jagar nyheter.

Det sanna och sköna är oförenligt med 
överdrifter.

Den som är extravagant, det vill säga 
den som ”går utanför gränserna”, finner 
en ny sanning och skönhet.

Verkligheten antas vara kontinuerlig 
och harmonisk.

Verkligheten antas vara diskontinuerlig 
och motsättningsfull.

Enighet (”konsensus”) indikerar att 
man är sanningen på spåren.

Oenighet (”dissensus”) indikerar att 
man är sanningen på spåren.

Konst och vetenskap bör domineras av 
det Schiller kallade ”formdriften”.

”Lekdriften” är viktigare än 
formdriften.

Varje genre bör vara ren. Genrerna bör blandas.

2 0 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 131-135.
2 1 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 135 f.
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Idealet ”U”   Idealet ”R”

Vetenskapen går metodiskt fram. Vetenskapen behöver inte så mycket 
metoder som idéer.

Kunskapsbegreppet sammankopplas 
med nytta.

Den lustbetonade insikten är viktigare 
än nyttan.

”U” står här för upplysning och ”R” för romantik. Dessa båda ideal har växlat 
genom historien,  men klart är att U har dominerat över R och frågan är om R 
någonsin  varit  det  främsta  idealet.  Enligt  Asplund  är  dagens  akademiska 
samhällsvetenskap (år 1979) tydligt dominerad av U. Det speciella med dagens 
framtidsforskning är att den inte kan sägas vara tydligt U-dominerad. Det finns 
både en U-orienterad och en R-orienterad futurologi, men det är enligt Asplund 
oklart vilken som är starkast. Detta ansåg han 1979 och det är inte helt säkert att 
samma förhållande råder i dagsläget (2010), men tyvärr saknas nyare studier av 
detta fenomen. Dock verkar det troligt att även dagens framtidsforskning skulle ha 
stora inslag av R-idealet eftersom framtidsforskning som forskningsdisciplin till 
skillnad från många andra discipliner till stor del utgår från forskaren själv. Enligt 
Asplund skulle en outtalad premiss för Cornish vara att man för varje vetenskap 
kan urskilja  både en lämplig och en olämplig typ av forskarpersonlighet.  Vad 
gäller framtidsforskning skulle i så fall enligt Cornish den i västvärlden typiske U-
forskarpersonligheten  vara  olämplig  medan  R-forskaren  skulle  vara  lämplig. 
Asplund kritiserar detta antagande som allt annat än välgrundat eftersom det krävs 
att denne forskare ska kunna arbeta på ett fält dominerat av U-forskare, vilket kan 
vara problematiskt.22

Motsatsen till futuristen och hans karaktärsdrag som omnämnts ovan är enligt 
Asplund  byråkraten.  Byråkraten har ingen äventyrlig biografi utan har gjort en 
enkelspårig karriär. Denne saknar nyfikenhet och avskyr ovanliga och underliga 
idéer.  Byråkraten  har  konventionella  tankebanor  och  är  extremt  specialiserad. 
Denne har ytterst begränsad beläsenhet, är intresserad av praktisk kunskap och har 
som  kompetensområde  de  tekniska  detaljerna.  Enligt  Asplund  kan  byråkraten 
betraktas som en renodlad men på samma gång starkt reducerad U-forskartyp.23

Asplund diskuterar sedan utifrån sin egen tid (år 1979) huruvida byråkratin 
håller på att försvinna och ersättas med ständigt förändrade organisationer genom 
den ökande automationen. Detta skulle innebära att futurister med deras specifika 
karaktär kommer till  större nytta  i  framtiden istället  för byråkrater då dessa är 
bättre anpassade för den nya organisationsformen. Han börjar med att citera ett 

2 2 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 136 f.
2 3 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 138.
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antal  forskare som understödjer denna tes. Själv är han dock något osäker och 
anser att  R-typens framtidsutsikter trots  allt  inte är lysande. När vi nu år 2011 
sitter  med  facit  i  hand  kan  det  väl  sägas  att  han  till  viss  del  hade  rätt. 
Organisationer  har  förändrats  till  följd  av  automatiseringen  och  även  om 
arbetskraften  till  följd  av  detta  måste  vara  flexibel  behöver  man  exempelvis 
fortfarande  vara  specialiserad  med  regelbunden  omskolning  som  följd.  Om 
relevansen  för  R-idealet  inom  framtidsforskning  förändrats  är  således  svår  att 
besvara  och  det  finns  således  ingen  anledning  att  anse  att  idealet  är  alldeles 
förlegat eller irrelevant för att användas inom framtidsforskning i nuläget.24

Enligt Asplund är det uppenbart att forskare av U-typ förefaller välägnade åt 
det  som Kuhn  kallade  ”normalvetenskap”.  Forskare  av  R-typ  är  däremot  inte 
benägna att  ägna sig åt normalvetenskaplig aktivitet,  utan snarare söker sig till 
sådana områden där någon normalvetenskaplig praxis inte utvecklats. Han menar 
att framtidsforskningen otvivelaktigt åtminstone än så länge har plats för R-typer 
och att den till skillnad från normalvetenskap inte är paradigmatisk. Han menar att 
det  är  rimligt  att  anta  att  framtidsforskningen  inte  kan  utvecklas  till  en  äkta 
paradigmatisk vetenskap, men att det är lika rimligt att anta att den kan komma att 
utvecklas till något liknande en paradigmatisk vetenskap. Dessutom argumenterar 
han  också  för  att  R-forskarna  på  lång  sikt  kommer  att  drivas  ut  ur 
framtidsforskningen av U-forskarna.25

Något som nu blir  aktuellt  att  bestämma är vilket  av dessa ideal  som bör 
användas  som  teoretiskt  perspektiv  för  denna  undersökning.  Då  R-idealets 
ställning förmodligen kommer att försvagas bland annat för att  U-idealet anses 
vara ett  vinnande koncept inom andra vetenskaper, förefaller det lämpligast att 
följa  U-idealet.  Dessutom anser  jag  mig  själv  sakna  den  fantasi-  och  lekfulla 
läggning som U-idealet kräver samt att jag är mer erfaren och tränad i att arbeta på 
det sätt som U-idealet förespråkar.

Teori om arbete
I  denna  studie  tänker  jag  utgå  från  den  enskilde  arkivariens  framtida 
arbetssituation  och  därför  kan  det  också  vara  relevant  att  anlägga  ett 
samhällsteoretiskt perspektiv på arbete. Här går det att välja olika infallsvinklar 
som teknik, professionalitet eller identitet. Att utgå från professionalisering skulle 
kunna anses  lämpligt  i  detta  fall  eftersom det  pågår  en  professionalisering  av 
arkivarieyrket, eller att studera identiteten hos den framtida arkivarien när yrket 
håller på att förändras. Mest lämpligt är dock att anlägga ett tekniskt perspektiv 
eftersom den tekniska utvecklingen är den främsta faktorn till arkivhanteringens 

2 4 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 139-142.
2 5 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 142 f.
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och  arkivarieyrkets  förändring.  Därför  har  det  tekniska  perspektivet  använts  i 
denna studie.

Det finns en lång forskningstradition som förespråkar teknologins inverkan på 
människan. En modern teori inom detta område har lanserats av Jacques Bélanger 
som har  undersökt  teknikens  inverkan på sociala  relationer  inom arbete.  Hans 
uppfattning är att de flesta samhällsforskare i dag inte skulle anse att tekniken har 
någon  avgörande  betydelse  för  arbetet  och  sociala  relationer  inom  arbetet 
generellt. Dock anser han att ett förnekande av tekniken som en avgörande faktor 
samtidigt lätt skulle innebära förnekande av vilken faktor som helst, vilket inte är 
trovärdigt. Således finns det anledning att anta att tekniken kan ha betydelse för 
arbetet  ur  en  social  synvinkel.  Bélanger  påpekar  att  den  moderna  tekniska 
utvecklingen  som  främst  skett  inom  informationsteknologin  har  haft  störst 
betydelse  inom  tjänstesektorn  och  administrativ  verksamhet  än  inom 
tillverkningsindustrin.  Inom  tillverkningsindustrin  skedde  endast  en  gradvis 
förbättring av verksamheten,  medan det inom tjänstesektorn och administration 
skedde  en  radikal  förändring  i  sättet  att  arbeta.  Enligt  Bélanger  har  därför 
informationsteknologins utveckling ett stort inflytande på upplevelsen av arbete, 
även om det är olämpligt att isolera denna faktor från de övriga förändringarna 
som äger rum inom olika organisationer och från sociala relationer rent allmänt. 
Till  skillnad  från  sådan  automatisering  som  ägt  rum  inom  industrier  så  är 
informationsteknologin mindre robust och tvingande, men mer genomträngande. 
Den är mindre tvingande än industriell automatisering på så sätt att den mestadels 
inte  integrerar  hela  produktionskedjan  och  lämnar  mycket  utrymme  för 
organisatoriska  val.  Det  är  enligt  Bélanger  därför  som  organisationer  som 
tillämpar  informationsteknologi  har  så  varierande  organisationsformer. 
Informationsteknologin  är  mer  genomträngande  än  industriell  automatisering 
genom att inte bara begränsa sig till arbetsplatsen utan även till andra delar av de 
anställdas  liv,  och  genom  att  ha  en  omfattande  potential  för  att  registrera 
information och vara ett hjälpmedel för social kontroll även i sådana sammanhang 
när det inte märks.2 6

Bélanger anser inte  att  de förändringar i  social  uppdelning på arbetsplatser 
som  nya  metoder  för  tillsyn  och  samordning  leder  till  som  följd  av 
informationsteknologin  kommer  att  fortsätta  utvecklas  av  sig  självt.  Hans 
uppfattning är att verksamhetssystem är sårbara och att det måste finnas en vilja 
att  tillämpa  särskilda  kunskaper  och  idéer  samt  ett  samarbete  mellan  olika 
anställda på en arbetsplats för att detta ska fungera, och att detta är allt viktigare ju 
fler  personer  och  moment  som  är  inblandade.  Den  främsta  orsaken  till  att 
produktionsförhållanden  och  samtyckesproblem  kommer  att  fortsätta  vara 

2 6 Bélanger, J. (2006), ”Technology and Work”, s. 325-345.
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problematiska är enligt  Bélanger att  det måste finnas en strukturell  uppdelning 
mellan ledning och arbete.27

Frågeställningar
Syftet  med  denna  uppsats  är  som  nämnts  i  inledningen  att  med  hjälp  av 
framtidsforskning skapa ett tänkbart scenario över hur arkivhantering kan komma 
att se ut i framtiden, och då främst i Sverige. Många yrkesverksamma arkivarier 
och arkivstudenter är som nämnts intresserade av detta eftersom det i hög grad 
påverkar deras framtida yrkesliv.  Genom att  ha en föreställning om framtidens 
arkivhantering kan dagens arkivarier och arkivstudenter bland annat planera sitt 
framtida yrkesliv bättre med exempelvis utbildning och val av arbetsplats. Men 
intresset kring detta ämne styrs oftast inte främst av sådana praktiska aspekter utan 
beror snarare på ren nyfikenhet om vad som väntar i den framtida yrkeskarriären, 
oavsett om det påverkar möjligheten till arbete. Att ha någon slags föreställning 
om vad som kommer att hända härnäst skapar även en slags trygghet kring vad 
som  annars  skulle  vara  osäkert,  även  om  framtiden  skulle  se  mörk  ut.  Att 
undersöka detta i dagsläget är dessutom särskilt relevant då det nu håller på att ske 
ett paradigmskifte inom arkivhanteringen i Sverige då vi håller på att lämna den 
manuella arkivhanteringen med allmänna arkivschemat för att gå över till digital 
processorienterad  arkivredovisning.  Detta  kan  innebära  stora  förändringar  vad 
gäller  bland annat  arkivariers  arbetsuppgifter  och arbetstillfällenas  lokalisering. 
Kunskaper om hur arkivhantering kan komma att se ut i framtiden är också viktiga 
för planering i nutiden av åtgärder för att kunna bemöta framtidens utmaningar 
bättre.

För  att  uppfylla  syftet  rör  sig  frågeställningarna  som jag  tänker  besvara  i 
undersökningen  kring  frågan  ”Hur  kan  arkivhantering  komma  att  se  ut  i 
framtiden?”. Ur denna fråga går det att härleda följande frågeställningar:

• Hur kan arkivariens arbetsuppgifter komma att se ut?

• Hur kan framtidens arkivinstitution komma att se ut?

• Hur kan samarbete med andra ABM-institutioner komma att se ut?

• Vilka kunskapskrav kan komma att ställas på arkivarien?

• Kan jobben för arkivarier komma att bli färre?

Mitt  perspektiv  ska  utgå  från  den  enskilde  arkivariens  arbetssituation. 
Undersökningens största fokus ligger på hur arkivariens arbetsuppgifter faktiskt 
gestaltar  sig  under  tjänstgöringen,  och  utifrån  detta  perspektiv  behandlas  även 
2 7 Bélanger, J. (2006), ”Technology and Work”, s. 350 f.
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närliggande frågor. Den främsta faktorn till arkivhanteringens förändring utgörs av 
den  tekniska  utvecklingen,  som  i  grunden  har  förändrat  villkoren  för 
arkivhanteringen. Störst uppmärksamhet kommer därför att läggas på den tekniska 
utvecklingens betydelse för arkivariens framtida arbetssituation. Utgångspunkten i 
studien  är  svenska  arkiv  och  svensk  arkivhantering,  men  eftersom  de 
grundläggande principerna för arkivhantering är internationella har studien ändå 
viss relevans för arkiv i allmänhet.

När jag i uppsatsen inte nämner hur långt in i framtiden det är fråga om avser 
jag det  tillfälle  när  informationsteknologins  möjligheter  inom arkivhanteringen 
börjat  tillämpas  i  största  möjliga  utsträckning,  och  arkivinstitutioners  digitala 
arkivbestånd vuxit sig tillräckligt stort för att kunna anses utgöra en betydande del 
av det totala handlingsbeståndet i relation till mängden manuella handlingar. Detta 
stadium kan enligt min uppfattning tänkas ha blivit uppnått om ungefär 50 år, det 
vill säga någon gång kring år 2060.
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Källmaterial och metodredovisning

Eftersom denna uppsats behandlar arkivhanteringens framtid och avser att belysa 
hur denna framtid kan tänkas se ut är  det  relevant  att  välja någon metod från 
framtidsforskning. Inom framtidsforskningen finns det ett flertal metoder att välja 
bland och frågan är då vilken av dessa som är lämpligast att använda för denna 
undersökning. De allmänt  förekommande metoderna inom framtidsforskning är 
delfitekniken, trendexpolation, scenarioskrivning och matematiska modeller.2 8

Delfitekniken  som  förekommer  i  många  varianter  innebär  i  regel  att  ett 
problemområde undersöks och att enkäter utformas efter detta som en grupp av 
experter  får  svara  på.29 Denna  metod  är  inte  tillämpar  i  denna  undersökning 
eftersom antalet ”experter” på modern arkivhantering, det vill säga de arkivarier 
som idag arbetar uteslutande med digital arkivhantering, inte är tillräckligt många 
för att kunna skapa en grupp av lämplig storlek.

Trendexpolation  går  inte  heller  att  använda då det  inte  finns  några tydligt 
iakttagbara trender vad gäller arkivhanteringens utveckling. Exempelvis kan det 
inte  utskönjas någon tydlig minskning av personalstyrkan på landsarkiven som 
skulle tyda på att arkivariekåren där är på utdöende eller dylikt.

Även matematiska modeller är oanvändbara i denna studie då dessa kräver 
kvantifierbara  värden,  som  inte  är  aktuellt  i  analysen  av  arkivhanteringens 
framtida utveckling då denna främst lär utmärkas av omätbara förändringar.

Scenarioskrivning  däremot  fungerar  bra  i  detta  sammanhang  då  det  till 
skillnad från delfiteknik,  trendexpolation och matematiska modeller inte kräver 
samarbete  av  en  mängd  experter,  tydligt  i  dagsläget  iakttagbara  trender  eller 
förekomst  av  kvantifierbara  värden.  Därför  har  denna  metod  använts  i  denna 
studie.

Ett mindre underlag för studien har också varit svar på ett fåtal enkätfrågor, 
vilka ingick i en enkätstudie som utfördes inom ramen för det svensk-kroatiska 
forskningsprojektet.

2 8 Schwarz, B.; Svedin, U. & Wittrock, B. (1982), Methods in Futures Studies: Problems and Applications, s. 
12-42.
2 9 Schwarz, B.; Svedin, U. & Wittrock, B. (1982), Methods in Futures Studies: Problems and Applications, s. 
12-14.
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Scenarioskrivning
Metoden för scenarioskrivning har liksom teorin hämtats från Asplunds verk om 
framtidsforskning.30 Det  finns  två  typer  av  scenarioskrivning,  informell  och 
metodisk, vilka utgör olika förfaringssätt. I informell scenarioskrivning utnyttjar 
forskaren sig själv som ”instrument” på så sätt att dennes framtidsscenario präglas 
av  hans  intellekt,  tankestil,  politisk  hållning  och  så  vidare.  Vid  metodisk 
scenarioskrivning  försöker  forskaren  istället  att  eliminera  sin  egen person  och 
skriva ett så objektivt scenario som möjligt. Om två forskare skulle inneha samma 
information  om  nuläget  inom  något  område  och  de  båda  tillämpar  informell 
scenarioskrivning  är  det  inte  otänkbart  och  kanske  också  önskvärt  att  de 
producerar  olika  scenarier.  Men  om  forskarna  använder  samma  metod  för 
scenarioskrivning bör  de  naturligtvis  komma till  samma resultat.  Detta  är  den 
främsta skillnaden mellan informell och metodisk scenarioskrivning.3 1

Den naturliga  frågan  blir  nu  att  avgöra  huruvida  informell  eller  metodisk 
scenarioskrivning  bör  användas  för  denna  studie.  Själv  tror  jag  inte  att  mina 
personliga värderingar i form av exempelvis tankestil eller politisk uppfattning har 
någon betydelse för scenarioskrivande angående framtidens arkivhantering. Därför 
har  jag  tillämpat  metodisk  scenarioskrivning  och  någon  diskussion  om  de 
problematiska aspekterna som informell scenarioskrivning kan tänkas medföra är 
inte aktuell.

Socialpsykologen  Johan  Asplund  har  gjort  ett  försök  att  definiera  vad  ett 
scenario är eller skulle kunna vara. Han utgår från begreppets ursprung som är 
teatern  och  filmen.  Inom  teatern  är  scenariot  detsamma  som  regissörens 
skådespelsmanuskript,  som  även  innehåller  anvisningar  om  dekor,  rekvisita, 
belysning,  scenväxlingar  och  annat.  Ett  scenario  för  en  filminspelning  är  det 
slutliga manuskriptet,  indelat  i scener och sekvenser, med angivna repliker och 
ljudeffekter, samt även kameravinklar, kamerainställningar, belysning m.m.32 En 
teaterföreställning eller  filminspelning innehåller åtminstone följande fem olika 
slags mängder av element33:

• Ett  antal  aktörer. Dessa kan indelas i ett  varierande antal  undergrupper: 
regissör och inspicient; huvudrollsinnehavare, birollsinnehavare, statister; 
fotografer, sminkörer, ridåhalare m.m.

• Ett  antal  handlingar.  Dessa  kan också  indelas  i  undergrupper:  repliker, 
åtbörder, handhavande av materiel m.m.

• En mängd av materiel: kameror, dräkter, strålkastare, rekvisita m.m.

3 0 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 88-96.
3 1 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 88 f.
3 2 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 92.
3 3 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 92.
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• En mängd av positioner i rummet.

• En mängd av tidpunkter som sträcker sig från processens startögonblick 
till dess slut.

Utifrån detta kan enligt Asplund ett scenario definieras på följande sätt: 

Ett scenario samordnar dessa fem mängder på ett sådant sätt, att det för varje 
tidpunkt anges (1) vilka positioner aktörerna befinner sig i, (2) i vilka positioner 
materielen befinner sig i och (3) vilka handlingar som utförs av aktörerna.34

Således  är  ett  scenario  uppbyggt  av  en  serie  anvisningar  med  följande 
utformning:

Vid  tidpunkten  T  befinner  sig  aktören  A  i  positionen  P,  samtidigt  som 
materielen M befinner sig i positionen Q, varvid A utför handlingen H.35

Alla anvisningarna i ett scenario är alltså tidsmässigt ordnade. Poängen med 
ett scenario är att det ska möjliggöra uppförandet av ett skeende i tiden. Exempel 
på scenarier som klarar av detta är schackprotokoll och partitur. När man skriver 
ett  scenario  för  den  framtida  utvecklingen  inom  ett  område  ska  man  således 
specificera  relevanta  aktörer,  handlingar  och  positioner  samt  tidpunkter  och 
relevant materiel. Därefter ska man samordna variablerna på ovanstående sätt. Om 
antalet element i mängderna är stort blir detta emellertid en omfattande uppgift, 
varför man snart blir tvungen att göra förenklingar. I detta fall är det ändå rimligt 
att man som forskare anger vilka förenklade antaganden man gjort om aktörer, 
handlingar o.s.v.36

Ett ytterligare krav som måste ställas på ett scenario är att det ska vara möjligt 
att förstå, det vill säga ett intelligibilitetskrav. För att ett händelseförlopp ska vara 
intelligibelt måste det för det första vara logiskt konsekvent. Detta räcker dock 
inte. Händelseförloppet måste också dels vara psykologiskt möjligt. Det behöver 
dock inte vara psykologiskt plausibelt, eftersom även psykologiskt icke-plausibla 
händelseförlopp  kan  vara  särskilt  intressanta  att  undersöka.  Vad  som  är 
psykologiskt möjligt är dock relativt på så sätt att det som anses vara psykologiskt 
möjligt  inte  behöver  vara  det  i  framtiden  eller  i  en  annan  kultur.  En  viktig 
omständighet är dock att ett scenario kan få människor att ändra sina uppfattningar 
om det psykologiskt möjliga. Därför bör man vid konstruktionen av ett scenario 
hänvisa till vad som kan anses vara psykologiskt möjligt efter att man tagit del av 
scenariot.37

3 4 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 92.
3 5 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 92.
3 6 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 92-94.
3 7 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 94 f.
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För att anses intelligibilt måste scenariot även vara socialt möjligt. Också ur 
denna synvinkel behöver scenariot inte vara plausibelt för att vara intelligibilt, och 
att  kriterierna  med  vars  hjälp  vi  bedömer  scenariot  kan  vara  påverkade  av 
scenariot  självt.  Social  möjlighet  refererar  till  överindividuella  aktörer  som 
institutioner,  partier  och  nationer  liksom  sociala  strukturer,  nätverk  m.m.  till 
skillnad från psykologisk möjlighet som refererar till individuella aktörer.38

Slutligen ställs även krav på att scenariot måste vara fysiskt möjligt. För att 
detta  ska  vara  uppfyllt  krävs  endast  att  scenariot  är  psykologiskt  eller  socialt 
möjligt. Det omvända gäller dock inte, det vill säga att ett scenario är psykologiskt 
eller socialt möjligt om det är fysiskt möjligt.39

Utifrån detta kan ”intelligibilitet” enligt Asplund definieras på följande sätt:

Ett  scenario  S  eller  det  händelseförlopp  som  beskrivs  i  S  är  i  princip 
intelligibelt i kulturen K vid tidpunkten T, om S är logiskt konsistent och om det i 
K  vid  T  finns  åtminstone  en  person  P  för  vilken  S  framstår  som  fysiskt, 
psykologiskt och socialt möjligt.40

Här finns således inget krav på att S ska vara fysiskt möjligt, utan det räcker 
med att S framstår som fysiskt möjligt. Anledningen till att man inte bör kräva att 
ett  scenario ska vara fysisk möjligt  är att det skulle vara olämpligt att betrakta 
scenariska  och  andra  historiska  givna  diskurser  där  man  opererat  med 
föreställningar om fysisk möjlighet som icke-intelligibla om de senare skulle visa 
sig  vara  felaktiga.  I  definitionen  finns  det  inte  heller  något  krav  på  att 
intelligibiliteten ska vara allmän, utan det räcker med att den  i princip ska vara 
det,  det  vill  säga  det  räcker  med  att  hänvisa  till  endast  en  person.  Man  kan 
emellertid  istället  för  P  infoga  varierande  eller  mer  specificerade  grupper  av 
personer så att intelligibiliteten blir mer allmän.41

Scenarioskrivning brukar också inkludera några (men aldrig alla samtidigt) av 
följande metodologiska idéer4 2 :

1. Även om man  inte  kan förutsäga  framtiden  kan man  utforma ett  antal 
troliga  och konsekventa  beskrivningar  över  hypotetiska  utvecklingar  av 
framtiden eller framtidsscenarier. Därmed kan man åtminstone förminska 
den  framtida  osäkerhetssfären  som  man  måste  ta  hänsyn  till  i  en 
undersökning.

3 8 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 95.
3 9 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 95 f.
4 0 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 96.
4 1 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 96.
4 2 Schwarz, B.; Svedin, U. & Wittrock, B. (1982), Methods in Futures Studies: Problems and Applications, s. 
28-30.
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2. Om man vill föregripa problem och förbättra den framtida situationen, bör 
man inte endast anta att de nuvarande trenderna kommer att fortsätta utan 
istället  utforma  önskvärda  framtidsscenarier,  identifiera 
förgreningspunkter och förändringsmekanismer för att hitta lösningar som 
kan åstadkomma en önskvärd utveckling.

3. Om  det  handlar  om  framtida  utveckling  av  ett  specifikt  system  eller 
planeringsprojekt  (exempelvis  en  affärsfirma,  ett  energisystem etc.)  bör 
man göra explicita antaganden (scenarier) om den framtida utvecklingen 
av systemets miljö. Annars är ett underförstått antagande vanligtvis att det 
inte kommer ske någon förändring.

4. Det kan vara bra att  syntetisera kunskap som är fragmenterad, skingrad 
eller  otydlig  till  en  holistisk  och  konsekvent  bild  (ett  scenario)  av  en 
framtida utveckling eller situation.  Detta är särskilt  viktigt  när det finns 
viktiga effekter inom olika områdens utveckling som påverkar varandra 
och som inte kan behandlas enskilt.

5. För att få en realistisk bild av tänkbara framtida utvecklingslinjer inom ett 
område där diskontinuitet och ändrade trender kan uppstå som resultat av 
specifika händelser och handlingar, kan det vara bra att beskriva ett antal 
hypotetiska utvecklingar som resultat  av bland annat en mängd aktörers 
beslut och handlingar.

6. Vissa framtida utvecklingslinjer anses osannolika men farliga. Genom att 
försöka föreställa  sig hur  sådana utvecklingslinjer  kan uppstå,  kan man 
förbereda sig så att de blir mindre sannolika eller mindre farliga.

För att kunna konstruera ett framtidsscenario krävs det också att man utgår 
från relevant källmaterial som beskriver dagsläget och/eller utvecklingstendenser 
inom det område man ska undersöka.43 I denna undersökning utgörs det empiriska 
källmaterialet främst av föreskrifter från Riksarkivet gällande både pappersbaserad 
och digital arkivhantering, arkivlagstiftning, yrkesbeskrivningar av arkivarieyrket, 
föreläsningsanteckningar  från  föreläsningar  i  arkivvetenskap,  arkivvetenskaplig 
litteratur av handbokskaraktär och skrifter om ABM-samarbete. Dessa källor ger 
en  bra  bild  av  hur  arkivhantering  utförs  (eller  ska  utföras),  arkivariens 
arbetsuppgifter och hur ABM-samarbete kan utformas i Sverige i dagsläget. Sedan 
används också svarsmaterialet från den nedan beskrivna enkätstudien.

När  jag  lyfter  fram  mina  slutsatser  hänvisar  jag  dessutom  till  annan 
arkivvetenskaplig  litteratur  för  att  motivera  dessa.  Denna  litteratur  består  av 
artiklar  i  antologierna  Arkivvetenskap och Archives:  Recordkeeping in  Society. 
Arkivvetenskap är en svensk arkivantologi av handbokskaraktär med texter som 
främst har relevans för traditionell arkivhantering då den är från 1995. Denna typ 
4 3 Asplund, J. (1979), Teorier om framtiden, s. 89.
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av  arkivlitteratur  kan  ge  särskilda  perspektiv  på  framtidens  arkivhantering  då 
traditionella  arkivprinciper kan kontrasteras på ett  bra sätt  gentemot framtidens 
digitala  arkivhantering.  Archives:  Recordkeeping  in  Society är  en  antologi  där 
olika arkivteoretiska fenomen såsom arkiv, dokument och handlingar analyseras 
djupgående. Detta ger olika infallsvinklar  på arkivrelaterade fenomen,  som har 
särskild  relevans  vid  analysen  av  arkivteoretiska  principer  då  arkivhanteringen 
håller på att gå in i ett nytt digitalt paradigm.

Enkätstudie
En  ytterligare  informationskälla  som  använts  till  denna  uppsats  utgörs  av  en 
enkätstudie.  Inom  ramen  för  det  i  inledningen  omnämnda  svensk-kroatiska 
forskningsprojektet  konstruerades  det  en  webbenkät  med  frågor  om  ABM-
institutionernas roll i dagens och framtidens samhälle riktade till yrkesverksamma 
arkivarier,  bibliotekarier,  museianställda  och  informationsspecialister.  Enkäten 
utformades av Dr. Isto Huvila (Institutionen för ABM, Uppsala Universitet) och 
Dr.  Sanjica  Faletar  Tanackovic  (Filosofiska  fakulteten,  Osijek  universitet, 
Kroatien) samt av mig och två andra studenter vid ABM-institutionen i Uppsala. 
Inbjudan att svara på enkäten skickades till olika e-postlistor för ABM-verksamma 
som ARKFORUM, BIBLIST, ABMLIST och OSTBIB samt  att  själva enkäten 
skickades till olika communities för ABM-verksamma som Arkivet, Biblfeed och 
Musei Ning-Service. Enkäten lades också ut på en hemsida (www.istohuvila.eu), 
Twitter och Facebook. Inbjudan att svara på enkäten och själva enkäten skickades 
ut av Dr. Isto Huvila. Enkäten besvarades av 141 personer varav 40 var arkivarier, 
54  bibliotekarier,  13  informationsspecialister  och  12  museitjänstemän.  De  22 
resterande svarspersonerna tillhörde någon annan yrkeskategori  men hade ändå 
någon slags anknytning till ABM-sektorn. I enkäten fanns det två påståenden som 
hade särskild  relevans för  denna studie  och som utnyttjats  i  denna.  Dessa var 
”Beskriv din egen bild av ett perfekt museum, bibliotek eller arkiv år 2020 och hur 
det skiljer sig från idag” där svarspersonen själv skulle skriva ett svar, och ”Färre 
personer  kommer  att  arbeta  i  arkiv,  bibliotek  och  museer  i  framtiden”  där 
svarspersonen kunde ge ett svar mellan 1 och 10 där 1 motsvarade ”håller inte alls 
med” och 10 ”håller fullständigt med”.  Svarspersonen kunde också låta  bli  att 
svara på dessa påståenden.

Svarens reliabilitet lär vara goda eftersom det var personer verksamma inom 
ABM-sektorn som besvarade enkäten,  vilket  innebär att  de borde ha haft goda 
kunskaper  inom  området.  Sedan  valde  alla  svarspersoner  själva  att  besvara 
enkäten, varför risken för oseriösa svar var liten. Validiteten lär också vara god 
eftersom  frågorna  var  tydligt  formulerade  med  anpassade  svarsmöjligheter. 
Urvalet av svarspersoner utgjordes av de personer som nåddes av information om 
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enkäten  och  som  valde  att  besvara  den.  Vad  gäller  mängden  arkivarier, 
bibliotekarier,  informationsspecialister  och  museitjänstemän  i  förhållande  till 
varandra  som  besvarade  enkäten  så  kan  denna  på  ett  ungefär  anses  stämma 
överens  med  det  faktiska  antalet  yrkesverksamma  inom respektive  sektor.  Om 
man valde att besvara enkäten styrdes troligen av om man hade intresse av eller tid 
till att besvara den. Detta lär ha gett ett representativt urval av verksamma inom 
ABM-sektorn som besvarade enkäten.
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Bakgrund

För att sätta in framtidens arkivhantering i ett större perspektiv är det nödvändigt 
att först redogöra för hur detta sett ut tidigare. Arkivhanteringen som sådan har 
dock inte genomgått några större förändringar under de senaste 100 åren förutom 
under de senaste åren då digital  arkivhantering blivit  allt  vanligare. Något som 
däremot  genomgått  gradvisa  förändringar  sedan  mitten  av  1900-talet  är 
arkivarieyrket.  En redogörelse  för  detta  kan  därför  sätta  in  studien  i  ett  större 
sammanhang.

Arkivarieyrkets utveckling
Vad  gäller  arkivariers  arbetsuppgifter  så  skedde  det  inte  några  egentliga 
förändringar under hela 1900-talet. Först under 2000-talet har det införts krav på 
att myndigheter ska tillämpa processorienterad dokumenthantering där arkivarier 
har  arbetat  med  att  införa  detta  och  börjat  arbeta  med  arkivering  av  digitala 
handlingar.

Utbildningen  för  arkivarier  i  Sverige  har  dock  förändrats  ett  antal  gånger 
sedan mitten av 1900-talet. Före 1960-talet var antalet arkivarier i Sverige litet och 
utbildningskravet för att  få arbeta som arkivarie inom offentlig sektor var juris 
kandidatexamen  eller  filosofie  licentiatexamen.  1977  avskaffades  kravet  på 
licentiatexamen då det i likhet med övriga behörighetskrav togs bort då det ansågs 
omodernt.  Innan  akademisk  arkivarieutbildning  infördes  lärde  man  sig  efter 
avlagd examen arkivarieyrket under handledning av äldre kollegor. Exempelvis 
höll Riksarkivet under 1960-talet några korta kurser för nyanställda arkivarier i 
den offentliga sektorn. 1973 inrättades den första akademiska arkivutbildningen i 
form av en kurs på 10 till 20 akademiska poäng vid Stockholms universitet som 
snart förlängdes till två terminer. Sedan dess har allt fler universitet och högskolor 
infört  arkivutbildning  och  detta  ges  för  närvarande  (2010)  vid  sju  lärosäten. 
Samtidigt har arkivvetenskap etablerats som vetenskaplig disciplin. 2007 infördes 
en förändrad examensstruktur  i  Sverige och arkivutbildningarna i  Uppsala  och 
Lund ersattes med tvååriga masterprogram med ABM-profil medan utbildningarna 
i Stockholm och Göteborg ersattes med ettåriga magisterprogram. Detta innebar 
att  dessa  utbildningar  endast  blev  sökbara  för  personer  med  avlagd 
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kandidatexamen. I och med införandet av digital arkivhantering finns det också en 
stark tendens mot harmonisering av arkivpraxis mellan olika länder, vilket innebär 
att arkivutbildningar håller på att bli allt mer internationaliserade.4 4

Likaså har arbetsmarknaden för arkivarier förändrats en del sedan början av 
1900-talet. Då började man i regel sin yrkesbana på en lägre nivå som amanuens 
innan man blev ”riktig” arkivarie. Det var dessutom många som hellre valde att bli 
läroverkslektorer istället för arkivarier då de förras löner periodvis var bättre under 
1900-talets första hälft. Lönen för professorer vid universitet var alltid högre än de 
för arkivarier varför det inte fanns några professorer som lämnat sina tjänster för 
att  bli  arkivarier. Likaså fanns det flera arkivarier och många amanuenser som 
lämnade arkivbanan för att istället bli professorer vid universitet. Däremot fanns 
det professorer som hellre ville vara riksarkivarie då denna tjänst var attraktiv.4 5 

Under 1970- och 80-talen breddades arkivariekåren och bestod inte längre bara av 
forskarutbildade  arkivarier  vid  de  statliga  arkivmyndigheterna  utan  även  av 
experter på arkivhantering som också arbetade på exempelvis företag och andra 
organisationer.  Under  90-talet  professionaliserades  arkivarieyrket  alltmer. 
Styrelsen för Sveriges arkivtjänstemäns förening tog fram ett policydokument där 
arkivariens  arbetsuppgifter  slogs  fast  som  att  ”vårda,  tillhandahålla  och 
tillgängliggöra information med en förankring i dåtid, nutid och framtid samt se 
till  att  detta  görs  utifrån  vikten  av  en  god  kvalitet  för  insyn,  förvaltning  och 
forskning”46.  I  samband  med  detta  såg  man  också  till  att  marknadsföra 
arkivarieyrket.  Under  större  delen  av  90-talet  var  arbetsmarknaden  god  för 
arkivarier,  men  mot  slutet  av  decenniet  ökade  antalet  tidsbegränsade 
projektanställningar. I samband med att arkivutbildningar infördes på allt fler orter 
ökade också antalet arkivarier och arbetslösheten steg, även om den förblev lägre 
än inom många andra yrkesgrupper.4 7

4 4 Ulate Segura, B. (2006), ”Arkivarieutbildningen – från diplomatik till informatik”, s. 34-36.
4 5 Reuterswärd, E. (2006), ”Arkivariens arbetsvillkor – en historisk tillbakablick”, s. 25.
4 6 Matsson, P. (2006), ”Professionaliseringen av arkivarieyrket under 90-talet”, s. 84 f.
4 7 Matsson, P. (2006), ”Professionaliseringen av arkivarieyrket under 90-talet”, s. 84-87.
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Scenario

I  detta  avsnitt  presenteras  mitt  tänkta  framtidsscenario  över  framtidens 
arkivhantering. Det är konstruerat och uppdelat  enligt Asplunds scenariomodell 
där  aktören  utgörs  av  arkivarien.  Aktörens  handlingar  motsvaras  sedan  av 
arkivariens arbetsuppgifter medan scenariots materiel utgörs av arkivinstitutionens 
utseende.  Vad  gäller  samarbetet  med  andra  ABM-institutioner  så  kan  detta 
betraktas som förlängningar av både aktörens handlingar och scenariots materiel 
eftersom samarbete innefattar handlingar från aktören medan sammanslagningar 
av  ABM-institutioner  utgör  delar  av  scenariots  materiel.  Arkivariens 
kunskapskrav kan sedan ses som en förlängning av aktörens handlingar eftersom 
arkivariens  arbetsuppgifter  påverkar  vilken  utbildning  som  krävs.  Mängden 
arkivariejobb i framtiden kan betraktas som en förlängning av scenariots materiel 
eftersom arkivarietjänsterna utgör en del av arkivinstitutionen.

Allt som nämns i scenariot om hur framtidens arkivhantering kommer se ut är 
inget som kan hävdas med säkerhet. Även när jag nämner att något kommer vara 
på ett visst sätt är det viktigt att komma ihåg att det inte är säkert utan endast ett 
möjligt  resonemang. Det är alltså aldrig fråga om faktiska konstateranden utan 
endast  mina  egna  uppfattningar,  även  om  dessa  ibland  kan  verka  väldigt 
sannolika.

Arkivariens arbetsuppgifter (aktörens handlingar)
Arkivariens arbetsuppgifter i framtiden kommer förmodligen att till större delen 
vara samma som de arbetsuppgifter vilka idag utförs av arkivarier som uteslutande 
arbetar med digital arkivhantering, bortsett från att arbete med pappershandlingar 
alltid  kommer  att  kvarstå  i  liten  grad.48 Manuella  ordnings-  och 
förteckningsarbeten kommer att finnas kvar ända tills alla svenska myndigheter, 
föreningar och andra organisationer  övergått  till  digital  arkivhantering och alla 
kvarvarande manuella handlingar som är avsedda att deponeras har deponerats till 
arkivinstitutioner  samt  ordnats  och förtecknats  där.49 Men även om detta  snart 
kommer  att  ha  genomförts  kvarstår  ändå  arbete  med  att  bevara,  vårda  och 
4 8 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995),  ”Arkivteori”, s.  28; Norberg,  E. (1995),  ”Mellan historia och  
framtid”, s. 272 f; Pederson, A. (2005), ”Professing archives: A very human enterprise”, s. 66.
4 9 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 3.
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tillgängliggöra stora delar av pappershandlingarna på arkivinstitutionerna.  Detta 
för att  det är omöjligt  att  digitalisera allt  arkivmaterial  på arkivinstitutioner  då 
detta skulle kräva generationer av arbete med en enorm personalstyrka, vilket inte 
kan anses rationellt. Dock kommer man en bit in i framtiden att fortsätta med att 
digitalisera och göra vissa särskilt efterfrågade handlingar tillgängliga via nätet, 
vilket  redan  har  genomförts  för  svenska  kyrkböcker.  Att  digitalisera  särskilt 
efterfrågat  arkivmaterial  kommer  därför  förmodligen  vara  en  förekommande 
arbetsuppgift även i den närmaste framtiden, även om det kanske inte kommer att 
utföras av just arkivarier då detta arbete inte kräver så mycket kunskaper. Även 
om äldre handlingar digitaliseras  kan de dock inte  gallras om de skulle  ha ett 
tillräckligt  stort  värde som materiella  föremål,  vilket  exempelvis  är  fallet  med 
handlingar producerade före 1800-talet.

Arkivarien  kommer  troligen  om  ett  antal  år  till  följd  av 
informationsteknologins  påverkan  på  dokumenthanteringen  att  ha  lämnat  den 
manuella  pappersbaserade  arkivhanteringen  och  nästan  uteslutande  arbeta  med 
digital  arkivhantering,  även  om  vården  och  tillgängliggörandet  av 
pappershandlingarna  kommer  att  behövas  även  i  framtiden.50 Detta  kommer 
innebära ett paradigmskifte inom arkivhanteringen, vilket leder till att bilden av 
arkivarien  och  dennes  arbetsuppgifter  kommer  att  se  lite  annorlunda  ut.51 
Arkivarien kommer inte  att  ha kvar sin  naturliga koppling till  det traditionella 
arkivet som sådant eftersom arkivet nu till stor del inte längre är pappersbaserat. 
Arkivarien kommer inte i  lika stor utsträckning röra sig bland gamla dammiga 
bokband och dokument i en klassisk arkivlokal utan istället sitta framför en dator i 
ett vanligt kontor, och där arbeta med de digitala handlingarna som finns lagrade 
på  lagringsminnen  som  till  skillnad  från  pappershandlingarna  inte  har  någon 
utmärkande  förvaringsplats.  Vad  gäller  arbetsuppgifterna  så  kommer  dessa 
troligtvis bestå av ungefär samma aktiviteter som inom manuell arkivhantering, 
fast dessa nu utförs i en digital kontext.52 Uppgifterna kommer troligen utgöras av 
tillgängliggörande och tillhandahållande, bevarande- och gallringsutredning samt 
rådgivning.  En  ytterligare  arbetsuppgift  kommer  troligen  bli  att  upprätta 
bevarandestrategier,  dokumentation  och  informationssäkerhetsplaner  för  de 
digitala  handlingarna.53 Bilden  av  arkivariens  arbetsuppgifter  kommer  därför 

5 0 Denna tes styrks i Burell, M. (1995), ”Arkiven och informationsteknologin”, s. 100; Norberg, E. (1995), 
”Mellan historia och framtid” s. 263; Pederson, A. (2005), ”Professing archives: A very human enterprise”, s.  
60-63; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 193.
5 1 Denna tes styrks i Norberg, E. (1995), ”Mellan historia och framtid”, s. 272-274; Pederson,  A. (2005),  
”Professing archives: A very human enterprise”, s. 63-68.
5 2 Denna tes styrks i Östholm, B-M (1995), ”Medievalets betydelse”, s. 54 f; Norberg, E. (1995), ”Mellan  
historia  och  framtid”,  s.  272  f  och  276  f;  Pederson,  A.  (2005),  ”Professing  archives:  A  very  human 
enterprise”, s. 66; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 144.
5 3 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-Ö 
> Arkivarie [2011-04-03]. Samt anteckningar från föreläsning om arkivarieyrket vid Uppsala universitet med 
Ingegerd Ström, chef för Uppsala stadsarkiv,  2009-09-07.  Samt anteckningar  från föreläsning om digitalt  
bevarande vid Uppsala universitet med Isto Huvila 2009-12-07.
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främst  att  förändras  från  att  vara  manuella  och  pappersbaserade  till  att  vara 
digitala  och  utföras  framför  en  dator.  Bilden  av  arkiv  och  arkivinstitutioner 
kommer också att förändras, eftersom de nyare handlingsbestånden kommer vara 
digitala och förvaras på lagringsminnen.54 Ett arkiv och en arkivinstitution kommer 
inte längre bara att förknippas med en arkivlokal med gamla dammiga bokband 
och  dokument  utan  också  med  dess  digitala  handlingar  som  lagras  på 
lagringsminnen,  vilka  inte  förvaras  i  någon egentlig  arkivlokal.  Dock kommer 
pappershandlingarna som sagt finnas kvar och bilden av arkivinstitutioner  som 
uteslutande digitala inte att  bli  verklighet,  även om det mesta av verksamheten 
kommer att fokusera kring de digitala handlingarna.

Följderna av informationsteknologins inverkan på arkivhanteringen, att  den 
leder till ett paradigmskifte vilket innebär att den förändras i grunden och därmed 
också  utförandet  av  arbetsuppgifterna  passar  således  in  i  Bélangers  teoretiska 
ramverk  enligt  vilket  informationsteknologins  utveckling  leder  till  en  total 
förändring  i  sättet  att  arbeta  inom  tjänste-  och  administrationssektorerna.  Att 
upplevelsen av arbetet kommer att förändras i och med informationsteknologins 
utveckling stämmer också överens med denna teori eftersom bilden av arkivarien, 
arkivhanteringen och arkivinstitutionen blir en annan till följd av paradigmskiftet 
inom arkivhanteringen.

Som nämnts kommer arkivariens arbetsuppgifter i framtiden förmodligen vara 
ungefär samma som för de arkivarier som idag arbetar med digital arkivhantering, 
det vill säga att bland annat upprätta strategier för digitalt bevarande och se till att 
detta  fungerar.55 Med tanke på att  den tekniska utvecklingen snabbt går framåt 
förefaller det naturligt att föreskrifter och arbetsmetoder för digital arkivhantering 
kommer att ha förändrats en aning inom några decennier. Trots detta förefaller det 
dock  sannolikt  att  anta  de  mest  grundläggande  principerna  för  digital 
arkivhantering  kan  se  likadana  ut  även  om  hundra  år  trots  att  datatekniken 
utvecklats enormt.56 Digital arkivhantering skulle i så fall fortfarande bland annat 
handla om att upprätta strategier för digitalt bevarande och att migrera information 
till  nya filformat.  Då är utgångspunkten  att  datorer  även om de utvecklats  till 
något helt annorlunda än vad fallet  är i dagsläget ändå har samma funktionella 
grund för lagring av data etc. vilket innebär att dagens grundläggande principer 
kring  digital  arkivhantering  fortfarande  är  aktuella.  Självklart  kommer  dock 
mycket  ha  förändrats  gällande  mer  detaljerade  aspekter  av  hur  digital 
arkivhantering  går  till,  varför  skillnaden  jämfört  med  dagens  digitala 
arkivhantering  ändå  är  stor.  Sedan  kan  det  förstås  också  anses  troligt  att 

5 4 Denna tes styrks i  Hofman, H. (2005),  “The archive”,  s.  150-157; McKemmish,  S.  m.fl.  (2005),  ”The 
archives”, s. 161.
5 5 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995),  ”Arkivteori”, s.  28; Norberg,  E. (1995),  ”Mellan historia och  
framtid”, s. 272 f; Pederson, A. (2005), ”Professing archives: A very human enterprise”, s. 66.
5 6 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995),  ”Arkivteori”, s.  28; Norberg,  E. (1995),  ”Mellan historia och  
framtid”,  s.  268;  Pederson,  A. (2005),  ”Professing  archives:  A very human enterprise”,  s.  66;  Reed,  B. 
(2005), ”Records”, s. 114-117.
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datatekniken kommer att förändras radikalt och att de grundläggande principerna 
för digital arkivhantering trots allt kommer att förändras i grunden. Att anta att 
datatekniken  inte  skulle  förändras  nämnvärt  och  att  tillvägagångssättet  inom 
digital  arkivhantering  skulle  vara  i  detalj  likadant  som  idag  efter  femtio  år 
förefaller osannolikt eftersom det måste ha hänt ett och annat under den tiden som 
gjort att föreskrifter och praxis förändrats i någon utsträckning. Det finns således 
mycket  att  berätta  om  hur  arkivariers  arbetsuppgifter  kan  tänkas  förändras  i 
framtiden även om man inte har en särskild radikal föreställning om datateknikens 
framtida utveckling.

Något som förefaller troligt är att informationsmängden i samhället kommer 
att öka i framtiden.57 Frågan blir då vilken typ av information det kan röra sig om 
och var i samhället som denna nya information kommer att finnas, samt om detta 
påverkar  arkivariekårens  arbetsuppgifter  i  någon  nämnvärd  utsträckning.  Det 
skulle inte bara behöva innebära att informationen hos myndigheter ökade utan 
också att särskilda typer av information krävde särskilda hanteringsmetoder, eller 
att arkivarien kunde tänkas arbeta även inom andra sektorer i samhället än vad 
som är fallet i dagsläget om stora informationsmängder skulle förekomma på fler 
platser i samhället. Detta är något som också kan undersökas.

En fråga  man  kan ställa  sig  är  om det  i  framtiden  kommer  finnas  någon 
”övergripande” arbetsuppgift för arkivarier, liknande dagens arbete med att ordna 
och  förteckna  pappersarkiv.  I  dagsläget  kan  ordnande  och  förtecknande  anses 
utgöra  en  huvudsaklig  arbetsuppgift  eftersom  säkerställande  av 
pappershandlingars bevarande inte kräver några större arbetsinsatser till skillnad 
från bevarande av digitala handlingar. Att upprätta strategier för digitalt bevarande 
och se till att detta fungerar tillfredsställande blir en tillkommande arbetsuppgift 
för  framtidens  arkivarier  och  skulle  kunna bli  en  övergripande arbetsuppgift  i 
framtiden,  eventuellt  tillsammans  med  ordnande  och  förtecknande.  Sedan 
tillkommer givetvis  andra arbetsuppgifter,  men eftersom digitala  handlingar till 
skillnad från pappershandlingar är svårare att bevara på längre sikt till följd av den 
snabba tekniska utvecklingen blir detta ändå en ytterst nödvändig arbetsuppgift för 
att handlingar ska kunna bevaras till eftervärlden.58

En relevant fråga att ställa sig är om långsiktigt digitalt bevarande verkligen är 
möjligt.  Problemen  är  som  nämnts  att  både  de  fysiska  lagringsmedierna  som 
handlingarna lagras på och filformaten som handlingarna är sparade i snabbt blir 
ur teknisk synvinkel ålderdomliga och svåra att läsa. Orsaken till detta är att det 
utvecklas nya lagringsmedier och filformat som gör att de gamla formaten inte 
längre går att läsa i moderna datasystem. Att lagringsmedier blir omoderna ska 
inte utgöra något problem om organisationen har rutiner för överföring till  mer 
moderna databärare då befintliga databärare börjar bli ålderdomliga. Sedan finns 
5 7 Bohn, R. E. & Short, J. E. (2009), How Much Information? 2009 Report on American Consumers, s. 7.
5 8 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-Ö 
> Arkivarie (text under rubriken ”Framtid”) [2011-04-03].
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också problemet med att lagringsmedier slits ut med tiden och behöver bytas ut 
mot nya, men detta ska inte heller behöva vara något problem eftersom bevarandet 
av handlingarna inte äventyras om organisationen har rutiner för överföring till 
nya  databärare.  Det  finns  helt  enkelt  knappt  någon  risk  att  informationen 
försvinner  i  och  med  att  den  endast  överförs  till  en  ny  databärare  och 
informationens  lagringsform  inte  förändras.  Det  stora  problemet  är  dock  att 
filformat med tiden blir omoderna. När ett filformat blir omodernt gäller det att 
konvertera de filer man har i det formatet till ett nyare format, och då kan risken 
finnas att viss information går förlorad under konverteringen. Detta för att olika 
filformat strukturerar innehållet på olika sätt.

Frågan blir då om den framtida utvecklingen av nya filformat gör att digital 
information med tiden kommer att försvinna sakta men säkert i samband med att 
informationen  konverteras  till  olika  format  gång  på  gång.  Detta  vore  totalt 
förödande och ett fruktansvärt misstag. Situationen skulle då bli den att handlingar 
skulle få ett bäst före-datum där de sakta men säkert började förlora sitt innehåll 
med tiden. Man skulle då endast ha tillgång till  fullgoda digitala handlingar en 
liten bit bak i tiden, medan beståndet blev allt sprödare ju längre bakåt i tiden man 
gick. Tyvärr finns det dock orosmoln som pekar på att detta kan inträffa vilket 
visar att digital arkivhantering kan vara mycket riskabel på längre sikt. Dessutom 
kan det vara problematiskt att bevara digitala handlingars autenticitet eftersom de 
lätt kan förändras. Frågan kan då ställas om det istället skulle vara bättre att också 
bevara  handlingarna  i  pappersformat  eller  i  endast  pappersformat.  Man  skulle 
visserligen  då  bland  annat  ha  säkrat  handlingarnas  existens  i  det  fall  att 
information  i  de  digitala  handlingarna  skulle  försvinna  i  samband  med 
konverteringar,  men  kostnaderna  för  detta  skulle  bli  för  stora.  Att  bevara 
pappershandlingar är dyrt eftersom det tar upp plats i arkivlokaler samtidigt som 
mängden handlingar troligen kommer öka när informationsmängden i samhället 
ökar. Att  endast bevara handlingarna i  pappersformat  innebär också att  de blir 
svårare att hantera och söka i än pappershandlingar. Samtidigt är också de enda 
anledningarna  till  varför  handlingar  i  pappersformat  skulle  bevaras  just  att 
garantera  handlingarnas  fortsatta  existens  och  autenticitet.  Sedan  är  det  ändå 
troligt att handlingar kan bevaras digitalt på ett någorlunda bra sätt en överskådlig 
bit  in  i  framtiden.  Med  andra  ord  är  det  enda  alternativet  att  bevara  digitala 
handlingar  digitalt  och endast  digitalt,  även om den ödesdigra risken finns  att 
informationen kan försvinna i framtiden.

Är det då möjligt att bevara digitala handlingar hur länge som helst?  Det går 
inte att ge något säkert svar, men det borde vara möjligt att bevara information i 
någorlunda ogallrad form åtminstone efter att ett fåtal konverteringar genomförts. 
Har informationen fått genomgå många konverteringar är risken dock större att 
något större informationsmängder kan ha gallrats. Arkivarier kommer alltså med 
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stor sannolikhet inte främst arbeta med manuell pappershantering utan kommer att 
ha den digitala arkivhanteringen som sitt huvudområde.

Något  som kommer  utmärka  digital  arkivhantering  i  framtiden  är  att  den 
ständigt  kommer  att  förändras  eftersom  dess  praxis  bygger  på  den  tekniska 
utvecklingen  inom  IT-området.  I  samband  med  att  datatekniken  utvecklas  så 
förändras således också den digitala  arkivhanteringen, och inte  bara vad gäller 
utvecklingen av lagringsmedier och filformat utan också själva arkivhanteringen 
som sådan. Själva arbetsuppgifterna kommer förmodligen inte ändras så mycket, 
men däremot arbetsmetoderna på så sätt att man måste arbeta på ett annat sätt när 
tekniken förändrar förutsättningarna för arkivhanteringen. Arkivarier måste med 
andra ord vara beredda på att arbetsmetoderna ständigt kommer att förändras och 
att en viktig arbetsuppgift blir att hålla sig uppdaterad med vad som händer på IT-
området. Att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på IT-området kommer att bli 
nödvändigt både för att veta hur nya lagringsmedier och filformat ska hanteras och 
hur arkivhanteringen ska kunna förbättras med modernare teknik i övrigt.

Det  troligaste  kan  tyckas  vara  att  framtidens  arkivhantering  blir  allt 
lätthanterligare  tack  vare  den  tekniska  utvecklingens  framsteg.  Dock  finns 
orosmolnet  att  upprepade  konverteringar  kan  leda  till  att  stora  mängder 
information går förlorad, vilket  även innebär att  den fortsatta utvecklingen kan 
ställa till  en del problem. Men att arkivhanteringen i övrigt blir lätthanterligare 
med  tiden  verkar  troligt  eftersom datorer  ständigt  utvecklas  och klarar  av  allt 
mera. Vad gäller utvecklandet av lagringsmedier och filformat så har det ena ersatt 
det andra med tiden, samtidigt som vissa enskilda lagringsmedier och filformat 
utvecklats och förändrats, vilket innebär att det funnits olika varianter av samma 
lagringsmedia och filformat. Denna utveckling kommer helt klart att fortsätta och 
kan  anses  vara  det  största  problemet  inom  digital  arkivhantering  eftersom 
information riskerar att försvinna vid konverteringar till nya format. Bortsett från 
detta hot och övriga utmaningar bör det ändå anses troligt  att arkivhanteringen 
trots allt kommer förenklas genom den tekniska utvecklingen.

Den framtida utvecklingen av nya lagringsmedier och filformat kommer även 
i fortsättningen innebära arbete med att migrera filer till nya format, även om man 
kan fråga sig med vilken intensitet denna utveckling kommer att fortskrida. Det 
kan tyckas troligt att denna utveckling skulle fortsätta i ungefär samma takt som 
hittills långt in i framtiden. Men man kan också tycka att ett skede borde uppstå i 
datateknikens utveckling där utvecklingen av filformat och lagringsmedier till viss 
del  avstannat.  Säkerligen kan utvecklingen i  ett  sådant  skede ändå fortsätta  så 
småningom, men ett stadium har ändå uppnåtts där utvecklingen inte går lika fort 
eftersom man har kommit till en nivå där det är svårt att se någon enkel väg för 
fortsatt utveckling av lagringsmedier och filformat. Då skulle det inte längre vara 
nödvändigt att migrera filer till nya format, och intensiteten i överförande till nya 
databärare  skulle  minska  om hållbarheten  förlängts.  Frågan är  vilket  av  dessa 
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scenarier som är troligast. Anser man att det första scenariot är troligast utgår man 
från att den tekniska utvecklingen och annan forskning kan ta oss i det närmaste 
hur långt som helst  och man har svårt att  se några begränsningar. Tycker man 
däremot att det andra scenariot verkar troligare har man en föreställning om att 
den  tekniska  utvecklingen  någon  gång  kommer  uppnå  ett  stadium  där 
utvecklingen ”avstannat”, även om det kanske kan finnas en potential för fortsatt 
utveckling någon gång i framtiden. Man anser med andra ord att man med hjälp av 
tekniska och andra vetenskapliga framsteg inte kan komma hur långt som helst 
utan att det någon gång kommer att säga något slags stopp. I vilket fall påverkar 
inte detta arkivariens arbetsuppgifter i någon total omfattning eftersom migrering 
av handlingar och överförande till nya databärare endast utgör ett fåtal av många 
moment inom den digitala arkivhanteringen.

När  jag  har  försökt  förutsäga  framtiden  om  arkivariers  framtida 
arbetsuppgifter har jag öppnat upp för fler perspektiv genom att inte främst utgå 
från hur arkivhanteringen ser ut idag och sedan fundera ut hur samma principer 
kan tänkas förändras i framtiden. Jag har istället valt att utgå från ett ”nolläge” där 
de i  dagsläget rådande arbetsuppgifterna alls  inte ligger till  grund för hur man 
arbetar. Istället har jag börjat med att nämna vad som i grunden är nödvändigt att 
göra för att upprätthålla en digital arkivhantering, och dessutom anpassat detta till 
en miljö där förutsättningarna ser annorlunda ut än i dagsläget. På det sättet har 
jag  öppnat  upp  för  fler  tänkbara  utvecklingsmöjligheter  när  jag  konstruerat 
scenariot. Sannolikheten finns nämligen att man någon gång i ett slag förkastar en 
stor del av de principer som används idag för att istället arbeta på ett annat sätt om 
detta  skulle  visa  sig  vara  bättre  med  anledning av den tekniska  utvecklingens 
möjligheter eller något annat.

De framtida arbetsuppgifterna för arkivarier kommer alltså troligen utgöras av 
bland annat samma uppgifter som arkivarier vilka arbetar med pappersarkiv fast 
dessa istället utförs i en digital kontext.59 Dessa uppgifter är tillgängliggörande och 
tillhandahållande,  bevarande-  och  gallringsutredning  samt  rådgivning.  En 
tillkommande  arbetsuppgift  kommer  troligen  utgöras  av  upprättande  av 
bevarandestrategier,  dokumentation  och  informationssäkerhetsplaner.  De 
övergripande principerna för arkivhanteringen, att ta emot, bevara och vårda och 
sedan  tillhandahålla,  tillgängliggöra  och  levandegöra  arkivmaterial  är  således 
samma oavsett om man jobbar med analog eller digital arkivhantering. Likaså är 
många av arbetsuppgifterna samma.60 Skillnaden är att  man jobbar i  en digital 
kontext och att man även måste upprätta dokumentation av handlingsbestånden. 

5 9 Denna tes styrks i Östholm, B-M (1995), ”Medievalets betydelse”, s. 54 f; Norberg, E. (1995), ”Mellan  
historia  och  framtid”,  s.  272  f  och  276  f;  Pederson,  A.  (2005),  ”Professing  archives:  A  very  human 
enterprise”, s. 66; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 144.
6 0 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-Ö 
> Arkivarie [2011-04-03]. Samt anteckningar från föreläsning om arkivarieyrket vid Uppsala universitet med 
Ingegerd Ström, chef för Uppsala stadsarkiv,  2009-09-07.  Samt anteckningar  från föreläsning om digitalt  
bevarande vid Uppsala universitet med Isto Huvila 2009-12-07.

36



Resten av detta avsnitt kommer utgöras av diskussioner och redogörelser för hur 
var och en av dessa arbetsuppgifter kan tänkas gestalta sig i framtiden.

Tillgängliggörande och tillhandahållande
Tillgängliggörande och tillhandahållande av arkivhandlingar innebär att man på 
olika  sätt  förenklar  och  förmedlar  åtkomsten  till  handlingarna.  Att  vissa 
handlingar i framtiden troligen alltid kommer finnas tillgängliga på nätet förbättrar 
tillgängligheten  så  att  fler  personer  som inte  kan besöka arkiven på  grund av 
öppettiderna som oftast är begränsad till vanlig kontorstid får möjlighet att utnyttja 
vissa handlingar, och att även de som har möjlighet att komma på kontorstid ändå 
kan komma åt vissa handlingar när det passar dem.61 Handlingarna kan också nås 
snabbare.  Dock  kommer  inte  alla  handlingar  att  finnas  tillgängliga  via  nätet 
eftersom handlingsbeståndet hos arkivinstitutioner i regel är för stort för att det 
ska vara  lönsamt  att  digitalisera  allt  material.62 Det  blir  således  främst  särskilt 
efterfrågade och nya handlingar som blir lättare tillgängliga på detta sätt. Det kan 
dröja  länge  innan  mängden  digitalt  arkivmaterial  överstiger  mängden 
pappershandlingar.  Tillgängligheten  kommer  därför  inte  öka  i  någon  total 
omfattning i och med att arkivinstitutioner gör handlingar tillgängliga via nätet. 
Tillgängliggörande av arkivhandlingar kommer i framtiden således inte bara att 
präglas av att göra de digitala handlingarna åtkomliga via nätet utan troligen också 
precis som tidigare att göra de traditionella pappershandlingarna mer åtkomliga. 
Detsamma  gäller  tillhandahållande  eftersom  många  pappershandlingar  inte 
kommer göras tillgängliga via nätet utan måste överlämnas till arkivets användare 
på plats precis som förut. Tillgängliggörande görs idag främst genom att arkiven 
ordnas  och  förtecknas  samt  genom  att  handlingar  överlämnas  till  arkivets 
användare. Man brukar också skapa informationsmaterial i form av register och 
sökingångar,  vägledningar  och  guider  samt  övrigt  informationsmaterial, 
exempelvis  hemsidor.  Sist  men  inte  minst  förekommer  det  också  att  man 
genomför  visningar  av arkivinstitutionen och gör  utställningar.63 I  detta  avsnitt 
redogör  jag för  hur  dessa  arbetsuppgifter  kan  komma att  se  ut  för  framtidens 
arkivarier.

Ordnande
Den så kallade  ordningen är  inom pappersarkiv  dels  fysisk men också logisk. 
Begreppet ”ordning” är i arkivsammanhang liktydigt med ”organisation”. Arkiv 
ska vara  organiserade så  att  det  går att  hitta  efterfrågad information  vid  olika 
tillfällen. Ett välordnat arkiv ska alltså vara organiserat så att eftersökningen av 
information går så bra som möjligt.  Ordnande av arkiv innebär främst att  man 
6 1 Denna tes styrks i Karth, I. E. & Hermodsson, A. K. (1995), “Återsökning av information”, s. 257 f.
6 2 Denna tes styrks i Karth, I. E. & Hermodsson, A. K. (1995), “Återsökning av information”, s. 255.
6 3 Anteckningar  från föreläsning om arkivarieyrket  vid  Uppsala  universitet  med Ingegerd Ström, chef för  
Uppsala stadsarkiv, 2009-09-07.
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återställer  eller  försöker återställa  den ursprungliga ordningen som uppstått  vid 
arkivbildningen och som av någon anledning rubbats eller förstörts. Men även när 
arkivet är någorlunda väl ordnat krävs det oftast ändå mindre ordningsarbeten i 
samband med förtecknandet. Om handlingarna redan är ordnade på så sätt att den 
inre  ordningen  hos  arkivets  handlingar  framgår  ska  ordningen  enligt  svensk 
arkivpraxis inte ändras. Enligt proveniensprincipen ska nämligen den ursprungliga 
ordningen i arkivet bevaras så långt det är möjligt och handlingar inom arkivet 
flyttas om så lite som möjligt. Huruvida det verkligen är olämpligt att skapa en ny 
ordning om detta skulle vara mer ändamålsenligt för forskningen råder det delade 
meningar om. I många länder anser arkivarier att detta är lämpligt, medan det i 
Sverige  finns  delade  uppfattningar  där  många  även  anser  att  den  rådande 
ordningen bör bevaras även om denna är mycket oregelbunden. Skäl till att spara 
en oregelbunden ordning är att den kan anses ha ett informationsvärde och för att 
spara tid i arbetsprocessen, medan det å anda sidan kan kännas tråkigt att behöva 
arkivera röriga arkiv. I vilket fall går det inte att lägga ner hur mycket tid som 
helst på det eventuella ytterligare ordnandet eftersom mängden nedlagt arbete på 
detta måste kunna motiveras med hur mycket arkivet kommer användas sedan, 
vilket  kanske  inte  blir  så  mycket.64 Förmodligen  kommer  det  finnas  delade 
uppfattningar om detta även i framtiden. Dock kommer förmodligen alla att vara 
överens  om  att  handlingar  från  olika  arkivbildare  inte  ska  blandas  ihop. 
Proveniensprincipen  kommer  troligen  vara  aktuell  även  i  framtidens  digitala 
arkivhantering på så sätt att man bör hålla isär handlingarna i form av filer från 
olika  arkivbildare  i  olika  filkataloger,  eftersom  det  annars  skulle  bli  väldigt 
rörigt.65 Likaså  kommer  det  också  troligen  vara  viktigt  att  inte  bryta  den inre 
ordningen i arkivet eftersom även digitala handlingar i form av filer skulle hamna 
i oordning om de flyttades om mellan olika kataloger. 

Kommer det också vara nödvändigt att ordna arkiv i framtiden ungefär som 
man idag ordnar pappersarkiv? Vad gäller digitala arkiv är den fysiska ordningen 
visserligen  ointressant  eftersom filer  inte  kan  ligga  i  en  speciell  ordning efter 
varandra på samma sätt som pappershandlingar i ett pappersarkiv. Sedan skulle ett 
sökprogram  för  digitala  handlingar  lätt  kunna  ordna  handlingarna  efter  vilket 
datum de skapats eller i bokstavs- eller nummerordning helt  automatiskt.  Trots 
detta  finns  det  övriga  saker  som  troligen  inte  kommer  kunna  skötas  med 
datateknikens hjälp som kräver en tänkande människas arbetsinsatser. Exempelvis 
skulle  det  för  framtidens  arkivarier  kanske  vara  nödvändigt  att  rensa  ut  vissa 
handlingar, exempelvis sådana som förekommer i form av kopior. Detta är inte 
ovanligt  i  pappersarkiv,  och  kan  mycket  väl  bli  vanligt  även  i  digitala  arkiv 
eftersom det är lättare att framställa kopior av datafiler. ”Rensningen” görs då på 
så sätt att de aktuella filerna tas bort. En tänkbar situation i rensningsarbetet skulle 
6 4 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 4-10.
6 5 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 7 och 28; Norberg, E. (1995), ”Mellan historia 
och framtid”, s. 276; Iacovino, L. (2005), “Recordkeeping and juridical governance”, s. 258.
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kunna vara att själva borttagandet av de onödiga filerna är tidskrävande för att det 
tar tid att markera ut filerna. Detta skulle kunna vara fallet om det fanns en kopia 
av varje enskild fil i ett digitalt arkiv. För att effektivisera arbetet i vissa sådana 
situationer borde det i framtiden ha konstruerats och införts verktyg som snabbt 
kan  radera  filer  enligt  ett  visst  mönster.  En  annan  nödvändig  del  av 
ordningsarbetet  skulle  kunna  vara  att  se  över  namnen  på  filerna,  om  dessa 
verkligen har benämningar som underlättar återsökandet. Om så inte är fallet kan 
det bli aktuellt för arkivarien att ge dessa filer lämpligare filnamn. Dock är det 
viktigt att filerna endast döps om ifall filnamnen i sig inte ger någon värdefull 
information rörande den inre ordningen i arkivet. Att sitta och döpa om filer en 
efter en i ett stort handlingsbestånd kan vara mycket tidskrävande. Därför borde 
det i framtiden även ha konstruerats verktyg som snabbt kan ändra namnet på en 
mängd filer enligt ett visst mönster. Att flytta vissa filer till andra kataloger i ett 
digitalt arkiv kan också vara en del av framtidens ordningsarbete.

En viktig och mer komplicerad sak som kan vara aktuell i ordningsarbetet är 
att se till att filerna är sorterade i kataloger på ett lämpligt sätt och inte bara ligger 
huller om buller i samma katalog eller i en olämplig katalogindelning. Detta måste 
ske under förutsättning att den inre ordningen (om det finns någon) i arkivet inte 
förstörs. Det går också att diskutera huruvida den inre ordningen verkligen förstörs 
om filerna delas i olika kataloger efter ett särskilt mönster eftersom handlingarna 
faktiskt flyttas om mycket då man försöker få in dem i någon slags seriestruktur. 
Problemet  är  här  att  handlingarna  i  form  av  filer  redan  ligger  i  en  slags 
”förvaringsenhet” i form av kataloger som är av samma slag som de eventuella 
andra  kataloger  de  ska  flyttas  in  i.  Detta  till  skillnad  från  vanliga 
pappershandlingar  som inte  har  samma  förvaringsform när  de  kommer  in  till 
arkivet som när de arkiverats. Vanliga pappershandlingar tas ut från pärmar som 
sedan slängs och läggs in  i  arkivkartonger.  Om digitala  handlingar skulle  vara 
sorterade i kataloger på ett tydligt sätt skulle det i regel innebära större risk att den 
inre ordningen hos arkivet bröts om filerna lades i andra kataloger enligt ett visst 
mönster. Filkataloger är till skillnad från pärmar inte lika ”nödvändiga” att förvara 
handlingar i på ett kontor. En på förhand uppgjord uppdelning i filkataloger för en 
mängd dokument har i regel skapats just för att ordna handlingarna på något sätt 
och  inte  som  pärmar  fungera  som  en  ”nödvändig”  förvaringsplats  för 
handlingarna. Pärmar används just för att kunna förvara handlingar på ett kontor 
och när en pärm blir full tar man fram en ny. Anledningen till att vissa handlingar 
är avgränsade från andra i olika pärmar är ibland just för att pärmar inte kan lagra 
hur många handlingar som helst. Detta kan till skillnad från papperspärmar anses 
vara  möjligt  med  filkataloger  varför  en  indelning  med  flera  filkataloger  i  ett 
digitalt arkiv inte har skapats för att kunna lagra ett visst antal filer utan för att 
åtskilja olika slags filer åt med avseende på deras innehåll. Således bör man akta 
sig för att bryta upp en katalogstruktur i ett digitalt handlingsbestånd om det inte 
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är uppenbart att indelningen är helt irrationell och inte återspeglar arkivets inre 
ordning. Att dela in arkivet i en ny katalogstruktur borde alltså innebära att den 
inre ordningen bryts  om det  redan finns en katalogindelning,  eftersom digitala 
arkiv redan kan vara indelade efter ett rationellt mönster om filerna ligger i olika 
kataloger.

Således bör inte någon ny katalogstruktur skapas om det redan finns en tydlig 
sådan som filerna är sorterade efter på ett sätt som visar på den inre ordningen i 
arkivet. Men om det inte finns någon sådan tydlig struktur kan det således vara 
aktuellt att skapa en sådan för att få en bättre ordning. Frågan är vilken modell 
man  ska  följa  i  ordnandet.  Ett  alternativ  skulle  vara  att  ha  kataloger  med 
benämningar  i  stil  med  avdelningarna  i  allmänna  arkivschemat  eller  en 
katalogindelning liknande en serieindelning i ett pappersarkiv. Ett annat alternativ 
vore att arkivarien först gjorde en överblick över handlingsbeståndet och utifrån 
arkivets kontext avgjorde om den aktuella katalogindelningen var lämplig eller 
inte.  Om så  inte  vore  fallet  kunde  arkivarien  själv  efter  eget  tyckande  skapa 
eventuella kataloger och flytta över vissa handlingar till dessa. Denna uppdelning i 
kataloger skulle i så fall ha som mall att behålla den inre ordningen i arkivet med 
så få förändringar i den befintliga katalogstrukturen som möjligt, och inte innebära 
att handlingarna delades upp i en större mängd kataloger som starkt avvek från 
den ursprungliga strukturen. Det sistnämnda alternativet kan tyckas olämpligt om 
det i ett arkiv saknas en ordning från början, eftersom handlingarna efter att ha 
ordnats  enligt  denna  modell  kanske  inte  blir  särskilt  mycket  mer  ordnade. 
Visserligen skulle man i sådana fall kunna göra ett undantag i likhet med rådande 
principer där det är tillåtet  att ”riva upp” arkiv där ordning saknas. Båda dessa 
tillvägagångssätt  skulle  således  vara  anpassade  efter  samma  princip  som idag 
tillämpas på pappersarkiv, att handlingar flyttas om i större omfattning endast om 
arkivet är väldigt oordnat.

Frågan är då vilket av de tidigare nämnda tillvägagångssätten som är bäst att 
följa när katalogstrukturen i oordnade arkiv ska utformas. Den första metoden, att 
använda en detaljerad modell  i  stil  med allmänna arkivschemat skulle förefalla 
paradoxalt på så sätt att det endast är enstaka arkiv som är oordnade, och att det 
därför endast skulle vara ett fåtal arkiv som var noggrant sorterade på detta sätt 
medan katalogstrukturen i övriga arkiv skulle ha helt andra utformningar. Således 
är den andra metoden bättre där arkivets katalogstruktur inte förändras på samma 
genomgripande sätt.66 Den modell som skulle följas i katalogindelningen skulle i 
så fall inte vara så detaljerad med många slags avdelningar, och arkivarien skulle 
ha viss frihet att utforma katalogindelningen själv, som inte skulle få avvika för 
mycket från den befintliga indelningen. Detta för att inte förändra den befintliga 
ordningen  för  mycket.  De nya  katalogerna  som skapades  skulle  i  så  fall  vara 
utformade efter innehållet i varje enskilt arkiv och inte efter någon allmän mall i 

6 6 Denna tes styrks i Danielson, B. (1995), “Ordnande och redovisning”, s. 148-151.

40



stil  med allmänna arkivschemat.  Detta för att  den befintliga katalogindelningen 
som man måste ta hänsyn till skulle variera mycket i utformning, och att det därför 
oftast inte skulle fungera att ha en allmän mall för detta.

Förtecknande
Någon slags information måste dock finnas som ger nödvändiga upplysningar för 
att användare senare ska kunna använda dem som arkivhandlingar. Att bara ha en 
lista  med  filnamn  säger  i  regel  inte  mycket  och  kan likställas  med  att  ha  ett 
oförtecknat  pappersarkiv  framför  sig.  Kommer  det  således  vara nödvändigt  att 
förteckna arkiv i framtiden? Detta behöver inte anses som säkert eftersom digitala 
handlingsbestånd  kan  presenteras  på  en  mängd  olika  sätt  till  skillnad  från 
pappershandlingar, kanske till och med så att de inte behöver förtecknas eftersom 
de  kan  presenteras  på  ett  tillräckligt  överskådligt  sätt  ändå.  Även  om  viss 
förteckningsinformation,  exempelvis  information  om mängden  handlingar  i  ett 
digitalt  arkiv eller  en lista  över själva filerna kan genereras automatiskt  av ett 
datorprogram eller  liknande finns  det  ändå viss  information  om ett  arkiv  som 
måste inmatas av en människa. Alltså är något slags förteckning framställd av en 
arkivarie nödvändig även för digitala handlingar. Även om handlingar kommer ha 
en digital utformning i framtiden verkar det således ändå troligt att de kommer 
behöva förtecknas på något sätt, även om det kommer se annorlunda ut än idag. 67 
Att  förteckna  ett  arkiv  kan  ses  som  att  man  dokumenterar  ordningen  bland 
handlingarna samtidigt som man skapar ett sökinstrument. En arkivförteckning är 
nödvändig för att man senare på förhand ska kunna bilda sig en uppfattning om 
vad som finns i arkivet utan att behöva bläddra runt bland handlingarna själv och 
för att man senare ska kunna hitta i det. Att ett arkiv har en förteckning är således 
mycket viktigt för att det ska kunna användas, annars blir användandet betydligt 
mer tidskrävande för varje person som ska använda det. En arkivförteckning kan 
också  användas  för  att  se  vilka  databärare  som  finns  i  arkivet  som  behöver 
kontrolleras, vilket är särskilt relevant för framtidens arkivhantering.68

Något man kan fråga sig är vilken utformning förteckningsarbetet kommer att 
ha för arkivarier i framtiden. För närvarande finns det två sätt att förteckna arkiv 
på. Det ena är det traditionella med förteckningsplaner i stil  med det allmänna 
arkivschemat som används för att förteckna sådana arkiv som bildats innan 2009. 
Det  andra är en modernare metod anpassad efter  digitala  handlingar  men som 
också fungerar för pappersarkiv, och som enligt föreskrifter från Riksarkivet ska 
tillämpas  på  arkiv  bildade  efter  2008.  Det  kan  tyckas  naturligt  att  de  äldre 
metoderna inte kommer att återinföras i sin nuvarande form i framtiden, men det 
kan ändå vara så att principer från dessa ändå kan ha viss bäring i framtiden på så 

6 7 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, 
s. 192 f.
6 8 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 4-6.
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sätt att förtecknandet i framtiden ändå på något sätt kan tänkas påminna om dem. 69 
Även om arkivhanteringen med all sannolikhet kommer att skötas digitalt långt in 
i framtiden kanske således förteckningsprinciperna ändå i någon mån kan tänkas 
påminna  om  de  principer  som  används  för  manuella  arkiv.  Sedan  kommer 
principerna för arkivhantering med all sannolikhet att förändras mer eller mindre 
med  tiden,  varför  det  inte  är  självklart  att  dagens  principer  för  digital 
arkivhantering  kommer  att  tillämpas  fullt  ut  i  framtiden.  Därför  kan  de  äldre 
principerna ändå ha relevans när  man diskuterar  hur  framtidens  arkiv kommer 
förtecknas.

De traditionella  metoderna  med  manuell  arkivhantering bygger på att  man 
förtecknar  handlingarna  utifrån  en  på  förhand  uppgjord  mall  med 
huvudavdelningar som motsvarar olika typer av handlingar. Sedan delar man upp 
varje huvudavdelning i underavdelningar och serier som man skapar själv utifrån 
det specifika arkivets struktur. I detta sätt att förteckna arkiv där man använder en 
gemensam mall för nästan alla slags arkivbildare går det således inte att ha en mall 
som är alltför djupgående. När man ska förteckna de mer specifika underliggande 
avdelningarna i arkivet finns det alltså ingen bestämd mall man ska följa utan man 
får  själv  efter  egen förmåga skapa  avdelningar  som dessutom är  specifika  för 
arkivet i fråga. När man förtecknar pappersarkiv används nästan alltid allmänna 
arkivschemat som infördes 1903. Det var anpassat efter de typer av handlingar 
som  tillkom  på  svenska  myndigheter  i  början  av  1900-talet  och  skulle  vara 
tillämpbart på arkiven hos alla centrala statliga myndigheter. Dessutom har det på 
allmänna arkivschemats  grund upprättats  ett  antal  övriga förteckningsplaner för 
regionala och lokala statliga myndigheter samt en särskild förteckningsplan för 
kyrkoarkiv,  även  om allmänna  arkivschemat  med  tiden  blev  normgivande  för 
förteckningar över de flesta typer av arkiv.  Meningen har dock aldrig varit  att 
förteckningsplanen ska beskriva någon logisk ordning i arkivet, utan endast vara 
en metod för att på ett systematiskt sätt kunna redovisa serierna i arkivet. Det har 
heller aldrig varit avsikten att anpassa serieindelningen eller arkivläggningen efter 
arkivschemat.  Därför  var  det  fram  till  1962  tillåtet  att  lägga  till  ytterligare 
huvudavdelningar om det var nödvändigt för att kunna förteckna alla serier, och 
sedan 1991 efter särskilt medgivande från Riksarkivet tillåtet att utfärda särskilda 
förteckningsplaner.70

Man har på senare år alltmer börjat sköta dokumenthanteringen med hjälp av 
datorer med följd att inte alla handlingar skrivs ut och hanteras på samma sätt som 
vanliga pappershandlingar. En förändring som skett i myndigheters struktur och 
arbetsprocess  är  att  myndigheter  gått  från  en  klassisk  hierarkisk 
funktionsorienterad  organisation  med  tydligt  fördelat  ansvar  och  fördelade 
resurser  till  en  kund-  och  processorienterad  nätverksorganisation.  Denna 

6 9 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23.
7 0 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 19-22.
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förändring berodde på att det inte längre var möjligt att organisera arbetsliv på ett 
hierarkiskt sätt när det växte fram nya betingelser för produktion och konsumtion 
på 1970-talet.  Till  följd av att  dokumenthanteringen i  ökad utsträckning utförs 
digitalt och den förändrade myndighetsstrukturen har principerna för myndigheters 
dokument-  och  arkivhantering  förändrats.  Myndigheter  ska  numera  upprätta 
dokumentplaner  med  de  processer  som styr  myndighetens  verksamhet  och  de 
dokument som dessa genererar, vilket innebär att handlingar anses tillkomna på ett 
annat  sätt  än  tidigare.  Istället  för  att  handlingar  uppstår  inom  olika  delar  av 
myndigheten  anses  de  numera  tillkomna  genom  olika  steg  i 
verksamhetsprocessen.

De nuvarande  föreskrifterna  från  1991  (RA-FS  1991:171)  som bland  annat 
reglerar hur statliga arkiv ska redovisas ändrades 2008 (RA-FS 2008:472) för att 
bättre  passa  den  digitala  arkivhanteringen.  Den  är  dock  avsedd  för  att  kunna 
användas även för pappersarkiv eftersom det fortfarande finns många myndigheter 
som inte infört digitala dokumenthanteringsrutiner. Enligt dessa föreskrifter ska 
arkivredovisningen  precis  som för  pappersarkiv  innehålla  en  arkivbeskrivning. 
Men sedan är skillnaden stor mellan de äldre föreskrifterna för pappersarkiv och 
de moderna för digitala arkiv. Medan man i pappersarkiv skulle dela in arkivet i 
huvud-  och underavdelningar  med  underliggande  serier,  upprätta  förteckningar 
över varje serie och till sist en innehållsförteckning till alltihop ser de moderna 
föreskrifterna  annorlunda  ut.  Här  ska  man  istället  upprätta  en 
klassificeringsstruktur  med  olika  nivåer  som  representerar  myndighetens 
verksamhetsområden  och  processer,  beskrivningar  av  processerna  och  en 
arkivförteckning  med  information  om  handlingsslag  och  handlingstyper  samt 
förvaringsenheter. Nedan finns en modell över hur arkivredovisningen ska se ut.

7 1 RA-FS  1991:1.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
7 2 RA-FS  2008:4.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
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Informationsobjekt i arkivredovisningen enligt RA-FS 2008:4

Källa:  Östholm,  B-M  m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om  
arkivredovisning RA-FS 2008:4, s. 20.

Arkivredovisningen  består  dels  av  en  verksamhetsbeskrivning.  Denna  ska 
innehålla  information  om  klassificeringsstrukturen  och  strukturenheterna  samt 
beskrivningar  över  myndighetens  processer.  Klassificeringsstrukturen  är  en 
struktur  som  representerar  verksamheten  och  används  för  klassificering  av 
handlingsslag. Denna används istället  för en förteckningsplan och på sikt även 
andra  klassificeringsplaner  som  diarieplanen.  Strukturenheterna  är  delar  av 
klassificeringsstrukturen  och  består  av  myndighetens  verksamhetsområden  och 
processer.73

Arkivförteckningen  ska  innehålla  redovisningar  av  handlingsslag  och 
handlingstyper  samt  förvaringsenheter.  Ett  handlingsslag  är  en  mängd  av 
handlingar som uppstår genom att en process genomförs upprepade gånger, medan 
en  handlingstyp  är  en  enstaka  handling  som  uppstår  genom  att  en  aktivitet 
genomförs upprepade gånger.74 Om det i arkivet finns handlingstyper i form av 
sammanställningar ur databaser måste det också finnas ytterligare uppgifter om 
dessa.75 En förvaringsenhet är en mängd av handlingar som avgränsas genom sitt 
förvar,  och  kan  vara  såväl  en  arkivkartong  med  pappershandlingar,  ett 

7 3 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 16 f.
7 4 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 16.
7 5 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 50.
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lagringsminne med filer, en filkatalog med filer eller en akt med handlingar.76 En 
förvaringsenhet kan således vara både fysisk och logisk. I modellen ovan finns 
även  mängdförhållanden  angivna  mellan  de  olika  slagen  av  information  i 
arkivredovisningen,  där  man  bland  annat  kan  se  att  en  klassificeringsstruktur 
motsvaras av flera strukturenheter och ett handlingsslag av flera handlingstyper.

Det  ska  också  finnas  information  som  beskriver  hur  myndighetens 
arkivredovisning ska tolkas i form av en dokumentation som förklarar hur olika 
delar  och  uppgiftsmängder  hör  ihop  och relateras  till  varandra,  hur  koder  och 
förkortningar ska tydas m.m.77

Den mest märkbara skillnaden mellan det äldre sättet att förteckna arkiv och 
det moderna sättet är att man inom modern arkivhantering inte har någon generell 
förteckningsplan att använda i förtecknandet, och att förteckningen inte har en lika 
fast struktur som tidigare.

Förteckningar  gjorda  efter  de  äldre  föreskrifterna  har  trots  att  de  numera 
upprättas i förteckningsprogram samma utseende på så sätt att de alltid utgår från 
en specifik serie och har en tabell som utgår från volymerna i nummerordning. 
Anledningen till  att tabellen utgår efter volymerna är att pappersarkiv består av 
fysiska  volymer  till  skillnad  från  digitala  handlingar  som  inte  är  fysiska.  Att 
förteckningar gjorda efter de äldre föreskrifterna är konstruerade efter specifika 
serier beror på att pappersarkiv måste delas upp i serier för att dokumentera den 
inre ordningen i arkivet. Därför blir det lämpligast att volymerna får tillhöra olika 
serier och att arkivförteckningen med de olika volymerna delas upp efter serierna. 
En annan anledning till att förteckningar enligt de äldre föreskrifterna ser ut som 
de gör är också att de är anpassade efter att vara manuella och att finnas på papper. 
Digitala arkivförteckningar har annars den fördelen att de inte har en statisk form 
på så sätt att informationen i förteckningen måste visas på ett särskilt sätt som på 
pappersförteckningar.  Detta  eftersom informationen är digital  och kan visas på 
olika sätt i ett program om förteckningsinformationen är strukturerad på rätt sätt. 
Numera upprättas traditionella  arkivförteckningar i  särskilda datorprogram men 
förteckningarna  har  ändå  samma  form  som  pappersbaserade  förteckningar 
eftersom det knappt är möjligt att presentera informationen på annat sätt. Detta för 
att förteckningsinformationen till pappersarkiv enligt de äldre föreskrifterna är så 
pass bunden till den fysiska ordningen i arkivet att det bara skulle bli rörigt om 
man presenterade informationen i någon annan form.

Det moderna sättet att förteckna arkiv innebär att arkivredovisningen inte har 
samma statiska form utan kan presenteras på olika sätt.  Ett  datorprogram som 
förteckningen  visas  i  kan  vara  utformat  för  att  kunna  visa  endast  någon  viss 
uppgiftsmängd  (strukturenhet,  handlingstyp,  förvaringsenhet  m.m.)  ur 

7 6 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 15.
7 7 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 20.
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arkivredovisningen åt  gången,  och att  användaren  därigenom ska  kunna ta  sig 
vidare till andra delar av redovisningen genom de kopplingar till övriga delar som 
finns.  De  olika  uppgiftsmängderna  ska  nämligen  ha  samband  med  andra 
uppgiftsmängder, vilket bland annat kan ses i modellen över arkivredovisningen 
ovan.  Detta  är  av  ovan  nämnda  skäl  inte  möjligt  för  uppgiftsmängder  i 
förteckningar  som upprättats  enligt  de  äldre  principerna,  men  är  det  för  arkiv 
förtecknade enligt de nya principerna eftersom dessa har uppgiftsmängder som 
kan förstås trots att de visas utan övriga uppgifter. Man skulle således kunna välja 
att visa bara klassificeringsstrukturen, strukturenheterna, processbeskrivningarna, 
handlingsslagen, handlingstyperna eller  förvaringsenheterna och få en förståelig 
lista med den aktuella uppgiftsmängden. Sedan skulle man lätt kunna få fram de 
övriga uppgifterna från andra uppgiftsmängder som en viss uppgift hade samband 
med genom att exempelvis klicka på den. Om man exempelvis klickade på en viss 
handlingstyp i listan över handlingstyper skulle man alltså bland annat kunna se 
vilket  handlingsslag  och  vilken  strukturenhet  den  hade  samband  med.  Att 
arkivredovisningar upprättade digitalt och enligt föreskrifter av detta slag på detta 
sätt  blir  mer  flexibla  är  något  som  talar  starkt  för  att  framtida 
förteckningsprinciper  inte  kommer  ha  en  utformning  i  stil  med  de  äldre 
föreskrifterna där man till stor del utgår från den fysiska ordningen i arkivet. Även 
digitala  arkiv  skulle  dock  kanske  kunna  anses  ha  en  fysisk  ordning  eftersom 
handlingarna lagras på olika databärare, men själva handlingarna som lagras i dem 
saknar fysisk ordning, samtidigt som väldigt många digitala handlingar kan lagras 
på  ett  lagringsminne  till  skillnad  från  mängden  pappershandlingar  i  en 
arkivkartong. Således är det viktigt att förteckningsprinciperna för digitala arkiv 
främst är utformade efter att kunna redovisa den logiska ordningen på ett bra sätt 
och  inte  den  fysiska  ordningen  som  är  till  större  delen  irrelevant. 
Förteckningsmetoder i stil med de äldre föreskrifterna är således olämpliga även 
därför.

Som  det  ser  ut  nu  är  dessutom  som  tidigare  nämnts  de  äldre 
förteckningsprinciperna olämpliga eftersom de inte kan återspegla myndigheters 
struktur på något bra sätt  då de är anpassade efter den traditionella hierarkiska 
myndighetsstrukturen.  Detta gäller dock främst det allmänna arkivschemat vars 
indelning  i  huvudavdelningar  inte  passar  så  bra  ihop  med  den  nuvarande 
myndighetsstrukturen på så sätt att handlingarna från myndigheter kan vara svåra 
att  sortera in  i  arkivschemats  avdelningar.  Detta  skulle  visserligen kunna lösas 
genom  att  det  allmänna  arkivschemat  avskaffades.  Frågan  är  då  vilken  slags 
indelning i huvudavdelningar man skulle ha istället, om det skulle gå att upprätta 
en  allmän  förteckningsplan  som kan användas  på  samtliga  myndigheter  vilket 
tidigare var möjligt med allmänna arkivschemat. Tidigare hade myndigheterna en 
hierarkisk organisation medan den numera påminner om en nätverksorganisation.
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För att kunna besvara den nyss ställda frågan kanske man också måste ställa 
frågan om den förändrade myndighetsorganisationen har omöjliggjort tillämpande 
av  allmänna  förteckningsplaner,  det  vill  säga  att  det  inte  skulle  finnas 
gemensamma typer av handlingar i myndigheter som är mer nätverksorganiserade. 
Överlag kan man tycka att alla myndigheter har olika typer av handlingar eftersom 
de har olika arbetsområden. Det allmänna arkivschemat är dock utformat på så sätt 
att  det  bland annat  finns  tre  huvudavdelningar  kallade  ”Utgående handlingar”, 
”Inkomna handlingar” och ”Handlingar ordnade efter ämne” som inte specificerar 
vad för slags handlingar det är fråga om, vilket innebär att de myndighetsspecifika 
handlingarna kan sorteras in under dessa avdelningar. I dagsläget används dock 
dessa avdelningar inte så ofta för att denna typ av handlingar inte förekommer i så 
stor  utsträckning  längre.  Därför  hamnar  idag  många  handlingar  istället  under 
kategorin ”Handlingar ordnade efter ämne” vilket innebär att det istället är denna 
huvudavdelning som gör det möjligt att förteckna speciella typer av handlingar 
som bara förekommer vid en specifik myndighet.78 Således skulle man om man i 
framtiden  tillämpade  en  allmän  förteckningsplan  exempelvis  kunna  ha  en 
huvudavdelning  med  benämningen  ”Handlingar  sorterade  efter  ämne”  för  att 
kunna få in de myndighetsspecifika handlingarna. Men kommer det vara möjligt 
att  som i allmänna arkivschemat ha ytterligare avdelningar med handlingstyper 
som förekommer på alla myndigheter? Det verkar troligt eftersom myndigheter i 
dagsläget  producerar  många  slags  handlingar  som  förekommer  på  alla  slags 
myndigheter,  exempelvis  protokoll  och räkenskaper.  Alla myndigheter kommer 
med  stor  sannolikhet  även i  framtiden att  producera exempelvis  protokoll  och 
räkenskaper  eftersom myndigheter  rent  administrativt  fungerar  på  samma  sätt. 
Således  skulle  uppsättningen  av  handlingar  som  framtida  myndigheter 
producerade kunna kategoriseras enligt en förteckningsplan.79

Frågan  är  dock  om  det  verkligen  skulle  vara  lämpligt  att  dela  upp 
handlingarna enligt ett  sådant mönster,  eftersom framtidens  myndigheter precis 
som dagens kan komma att  vara processorienterade nätverksorganisationer,  till 
skillnad  från  traditionella  hierarkiska  myndigheter  som allmänna  arkivschemat 
från början var anpassat för. Är det så att den förändrade organisationsstrukturen 
gör det olämpligt att alla myndigheter tillämpar samma förteckningsplan? Att man 
nu har bestämt att  inte ha en allmän förteckningsplan utan att  varje myndighet 
själv ska upprätta en klassificeringsstruktur som ska representera verksamheten 
visar att detta tillvägagångssätt troligen kommer vara rationellare i framtiden än 
att tillämpa en allmän förteckningsplan. Det skulle därför kunna anses vara bättre 
att ha en särskild indelning i handlingstyper för varje arkivbildare istället för en 
allmän indelning. Frågan är dock om det i själva verket också hade fungerat med 
att ha en allmän förteckningsplan istället för att varje myndighet själv fick upprätta 

7 8 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 53 f.
7 9 Denna tes styrks i McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 192 f.
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en  egen  klassificeringsstruktur.  Anledningen  till  varför  man  valde  att  ändra 
principerna var främst att man alltmer övergår till digital dokumenthantering som 
de äldre principerna inte var anpassade för. Man var då tvungen att  bestämma 
vilken  utformning  de  nya  förteckningsprinciperna  skulle  ha,  om  det  skulle 
upprättas en allmän förteckningsplan i stil med allmänna arkivschemat eller om 
myndigheterna  själva  skulle  upprätta  listor  över  handlingstyper  eller  liknande. 
Man valde det sistnämnda, troligen för att det finns en internationell standard för 
dokumenthantering,  SS-ISO  15489,  enligt  vilken  man  ska  utgå  från 
organisationens  verksamheter,  aktiviteter  och  transaktioner  i 
dokumenthanteringen.  Således  kommer  man  troligtvis  att  tillämpa  denna 
förteckningsprincip en bra bit in i framtiden eftersom man har bestämt att den ska 
tillämpas. Längre in i framtiden behöver detta dock inte vara fallet.80

Anledningar till  att  man enligt denna dokumenthanteringsstandard ska utgå 
från  organisationens  verksamheter,  aktiviteter  och  transaktioner  är  troligen  att 
organisationer enligt den internationella standarden för kvalitetsutveckling (ISO 
9001:2000) ska redovisa och beskriva sina processer. Att man ska göra på detta 
sätt enligt standarden beror troligen på att förteckningsprinciper där man redovisar 
serier ur arkivets struktur är ovanliga i ett internationellt perspektiv. Således kan 
anledningen  till  att  detta  förfarande  ska  tillämpas  i  Sverige  spåras  till 
internationella principer som inte ser likadana ut som de man tidigare tillämpat för 
pappersarkiv. Det skulle kanske ha fungerat med en moderniserad form av det 
allmänna arkivschemat där man inte utgick från volymer och eventuellt med en 
uppdaterad  avdelningsstruktur,  men  istället  valde  man  att  överge  denna 
förteckningsprincip  för  att  ersätta  den  av  en  helt  annan  där  man  utgick  från 
myndighetens egna processer. Det är alltså inte otänkbart att man i framtiden ändå 
kan  komma  att  redovisa  digitala  arkivbestånd  enligt  någon  form  av 
förteckningsplan.  Ändå skulle  det  vara nödvändigt  att  ha med  information  om 
myndighetens processer och aktiviteter i verksamhetsbeskrivningen. Detta för att 
processerna och aktiviteterna utgör kärnan i verksamheten och därmed ger en bra 
överblick över myndighetens verksamhet, arkiv och arkivbildning. Sedan behöver 
det  inte  vara  nödvändigt  att  koppla  ihop  processerna  och  aktiviteterna  med 
handlingsslag och handlingstyper på så sätt att man anser att handlingar uppstår 
genom dem.

Enligt  de  moderna  föreskrifterna  från  Riksarkivet  ska  man  i 
arkivförteckningen  redovisa  handlingsslagens  och  handlingstypernas 
organisation.81 Denna  information  är  viktig  för  att  man  ska  kunna  hitta  bland 
handlingarna  då  övrig  information,  exempelvis  i  form  av  listorna  över 
handlingsslag och handlingstyper kopplade till ett fåtal digitala förvaringsenheter, 
inte ger så mycket information om handlingarnas inre ordning vilket man kan få 
8 0 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23.
8 1 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 45.
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av en manuell arkivförtecknings serieindelning. Visserligen kan man i en modern 
arkivförtecknings  främsta  informationsmängder  få  en  översikt  över 
handlingsslagen och handlingstyperna i arkivet men inte ytterligare information 
om den inre strukturen hos själva handlingarna i stil med innehållsförteckningen 
till  en  manuell  arkivförteckning.  Informationen  om  handlingsslagens  och 
handlingstypernas  organisation som enligt de moderna föreskrifterna ska finnas 
med  i  förteckningen innefattar  redovisning  av  inbördes  ordning  och relationer 
mellan  handlingar  inom  handlingsslaget,  relationer  med  andra  handlingsslag, 
handlingar som har lyfts ur  handlingsslaget vid förvaring, olika lagringsmedium 
m.m.82

Denna  information  har  en  något  ”undanskymd”  plats  i  moderna 
arkivredovisningar  eftersom  den  exempelvis  inte  ingår  i  listorna  över 
handlingsslag  och  handlingstyper,  vilket  lär  vara  den  information  man  först 
kommer  i  kontakt  med  när  man  använder  arkivförteckningen.  Informationen  i 
fråga är trots det mycket viktig för att kunna använda arkivet, och är av ett annat 
slag  än  den  övriga  informationen  i  arkivförteckningen  på  så  sätt  att  den  ger 
utförlig och viktig information om handlingarnas organisation som inte ingår i de 
mest synliga informationsmängderna i arkivredovisningen. För att få fram denna 
information  borde  man  bli  tvungen  att  klicka  runt  lite  eftersom den  inte  kan 
presenteras tillsammans med den andra övergripande informationen om arkivet på 
en och samma gång. Med andra ord har den moderna förteckningsmodellen en 
liten  brist  på  så  sätt  att  den  inte  kan  presentera  så  mycket  information  om 
handlingarnas inre organisation på ett  tydligt  plan,  vilket  leder till  att  den inre 
ordningen  blir  mindre  överskådlig.  I  traditionella  arkivförteckningar  är  detta 
annars  lättare  eftersom handlingarna är  indelade i  huvudavdelningar och serier 
vilka tydligt redovisar viktig information om den inre ordningen i arkivet.

Informationen  på  traditionella  förteckningsblanketter  är  sorterad  efter 
volymerna med volymnumren i  en särskild  kolumn.  Denna uppställning skulle 
vara  olämplig  för  digital  information  eftersom  ”volymerna”  i  form  av 
lagringsminnen  kan  innehålla  väldigt  mycket  information  i  jämförelse  med 
arkivkartonger, förmodligen flera arkiv från ett antal arkivbildare. Det skulle alltså 
inte  gå  att  upprätta  en  arkivförteckning  för  ett  digitalt  arkiv  enligt  de  äldre 
förteckningsprinciperna  där  man  utgår  från  volymer.  I  övrigt  finns  det  på 
förteckningsblanketter indelningar i tidsperioder som utgår från tidsintervallet hos 
handlingarna i respektive volym. Denna information skulle vara bättre att placera 
någon  annanstans  i  förteckningen  eftersom  den  förmodligen  skulle  omfatta 
tidsintervallet hos samtliga handlingar i arkivet då arkivet troligen endast skulle 
utgöras  av  en  volym.  Längst  till  höger  på  förteckningsblanketter  finns 
anmärkningskolumnen,  en  typ  av  information  som kan  vara  relevant  även  för 

8 2 Östholm,  B-M m.fl.  (2009),  Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om arkivredovisning  RA-FS  
2008:4, s. 45.
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digitala  arkiv.83 Med andra ord kan upplägget  på arkivförteckningar  enligt  den 
äldre modellen anses olämpliga för digitala arkiv med tanke på att en ”volym” kan 
innefatta ett helt arkiv.

En ytterligare aspekt man måste ha i åtanke är att informationen från digitala 
handlingar kan bearbetas och kombineras nästan hur som helst, förutsatt att IT-
systemet  (programmet  för  åtkomst  till  handlingarna)  är  utformat  på  detta  sätt. 
Därmed  kan  ett  IT-system  anses  innehålla  ett  mycket  stort  antal  potentiella 
handlingar  med  olika  struktur  och  funktion.  Dessutom kan informationen  från 
handlingarna utan problem kopieras och överföras till andra datorer eller medier. 
Således kan det i framtiden också bli aktuellt att behöva beskriva funktionaliteten 
hos olika IT-system, det vill  säga informationens karaktär, logiska struktur och 
användning  samt  bevarande-  och  gallringsregler.  Detta  blir  således  som  en 
ytterligare ”förteckning” över de potentiella handlingarna.

Anledningarna  till  att  framtidens  förteckningsprinciper  inte  skulle  ha  en 
liknande  utformning  som  traditionella  förteckningar  är  sålunda  att  dessa  är 
anpassade efter fysiska volymer vars antal är betydligt mindre inom den digitala 
arkivhanteringen, att de är ”statiska” på så sätt att de olika informationsmängderna 
måste  presenteras ihop och inte  kan presenteras  åtskilt  som i  förteckningar  av 
digitala  arkiv  samt  att  framtidens  myndigheter  troligen  kommer  ha  en 
nätverksstruktur istället  för en hierarkisk struktur vilket de äldre principerna är 
utformade efter.

Men sedan finns det som sagt en anledning till  varför de äldre principerna 
trots allt kan ha bäring även i framtiden, nämligen att de kan redovisa arkivets inre 
ordning  på  ett  tydligare  sätt  än  de  moderna  principerna.  Sedan  skulle 
förteckningsprinciper i stil med de äldre principerna troligen också innebära ett 
förenklat förfarande eftersom man utgår från en gemensam färdig mall för varje 
arkiv  utan  att  varje  gång  behöva  skapa  listor  över  handlingsslag  och 
handlingstyper för det specifika arkivet. Sedan är det som tidigare nämnts också så 
att  de  äldre  principerna  kan  ha  bäring  i  framtiden  just  eftersom  man  aldrig 
fullständigt kan förutse framtiden och att framtidens förteckningsprinciper därför 
trots  allt  kan  tänkas  påminna  om de  äldre  principerna.  Det  är  alltså  inte  helt 
osannolikt att arkiv i framtiden åtminstone i viss mån kan komma att förtecknas i 
stil med de principer som idag används för pappersarkiv.

Överlag  kan  dock  sägas  att  det  mesta  tyder  på  att  framtidens 
förteckningsprinciper  kommer  likna  de  som används  för  digitala  arkiv.84 Dock 
finns det en viss poäng med den äldre metoden, nämligen att den på ett tydligare 
sätt kan redovisa den inre ordningen i arkivet till skillnad från de nya metoden, 
som  främst  består  av  listor  av  handlingsslag  och  handlingstyper.  Om  man  i 
framtiden kommer att förteckna arkiv enligt den traditionella modellen efter en 
8 3 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 28-30.
8 4 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, 
s. 192 f.
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fast  förteckningsplan  där  man  också  infogar  serier  efter  det  specifika  arkivets 
innehåll måste förteckningsplanen vara anpassad efter de typer av handlingar som 
normalt  förekommer  hos  arkivbildare  i  den  aktuella  tidens  samhälle. 
Avdelningarna i förteckningsplanen kanske därför inte kan se likadana ut som de 
gör  idag.  Något  annat  som krävs  är  att  de  specifika  typer  av  handlingar  som 
förekommer hos enskilda arkivbildare måste kunna förtecknas under några slags 
huvudavdelningar. I allmänna arkivschemat kan detta göras under avdelningarna 
”Handlingar  ordnade  efter  ämne”,  ”Utgående  handlingar”  och  ”Inkomna 
handlingar” finns vilka inte specificerar vilken typ av handlingar det är fråga om, 
vilket  innebär  att  avdelningar  i  stil  med  dessa  kan användas  för  att  förteckna 
myndighetsspecifika handlingar.

Även om traditionella förteckningsmetoder kan anses olämpliga för digitala 
arkiv då dessa inte har alls  lika många volymer skulle principerna ändå kunna 
tillämpas  fast  i  modifierad  form.  Om man  i  framtiden  skulle  tillämpa  sådana 
förteckningsprinciper  kan  man  inte  som  i  nutida  manuella  förteckningar 
organisera informationen i förteckningen efter volymer på samma sätt  eftersom 
digitala  arkiv  har  betydligt  färre  volymer.  Det  skulle  alltså  inte  finnas  en 
volymkolumn till vänster i förteckningen som all den övriga informationen skulle 
utgå  från.  Istället  skulle  volyminformationen  och  eventuell  placerings-  eller 
leveransinformation utgå från informationen om själva handlingarna, exempelvis 
serierubriken. Förteckningen skulle därmed inte utgå från den fysiska ordningen 
utan den logiska.  Kanske skulle  informationen om volymbeteckning finnas  till 
höger om den övriga handlingsinformationen, på så sätt att man fick veta i vilken 
eller vilka volymer en viss typ av information fanns.

Att  äldre  förteckningsprinciper  skulle  vara  olämpliga  för  digitala  arkiv 
eftersom de är statiska på så sätt att de olika slagen av information måste visas 
tillsammans  enligt  en  särskild  mall  skulle  inte  vara  lika  relevant  om framtida 
arkivförteckningar enligt äldre modell inte utgick från volymerna på det sätt som 
redogjordes för ovan. Om äldre förteckningsprinciper tillämpades på framtidens 
digitala arkiv skulle troligen de flesta informationsmängderna kunna ”stå för sig 
själva” utan att behöva visas tillsammans med övrig information.85 Detta för att 
exempelvis en volym kan innehålla många olika serier, varför man kan ha en lista 
med enbart volymbeteckningarna där man kan klicka på en volym och sedan få 
fram en lista över de serier volymen innehåller. Sedan skulle man kunna klicka på 
en serie och få fram information om bland annat vilken tidsperiod den omfattar 
och i vilken volym den finns lagrad samt få tillgång till själva handlingarna som 
den innehåller. Man skulle också kunna visa en lista enbart med arkivets samtliga 
serier där man skulle kunna klicka på en serie för att få ytterligare information. 
Således skulle traditionella arkivförteckningars statiska utformning inte vara ett 
problem om de tillämpades på digitala arkiv förutsatt att förteckningen inte utgick 

8 5 Denna tes styrks i McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 192 f.
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från volymerna vilket är fallet i förteckningar över pappersarkiv, utan istället var 
organiserad efter arkivets serier.

Även om traditionella förteckningsprinciper kan anses fungera dåligt för att de 
inte är anpassade efter nätverksstrukturen hos dagens myndigheter skulle det ändå 
fungera att använda dem eftersom förteckningen inte nödvändigtvis behöver utgå 
från processerna på så sätt att handlingarna kopplas till dem. Handlingar ska ändå 
kunna förtecknas under ett antal fasta avdelningar, frågan är dock om det är bättre 
än  att  kategorisera  handlingarna  efter  handlingsslag  och  handlingstyper  vilka 
skapats utifrån myndighetens processer. Det viktigaste borde anses vara att bevara 
arkivets  inre  ordning.  Frågan  är  om denna  bevaras  bättre  om man  förtecknar 
handlingarna enligt en modell utgående från myndighetens verksamhetsprocesser 
eller om det skulle gå lika bra att sortera in handlingarna i olika avdelningar enligt 
en allmän förteckningsplan. Denna förteckningsplan skulle i likhet med allmänna 
arkivschemat inte kunna vara anpassad efter strukturen hos en typisk arkivbildare 
utan endast bestå av en uppsättning avdelningar uppkallade efter olika allmänt 
förekommande  handlingstyper.  För  att  användaren  av  handlingarna  ska  kunna 
förstå  den  inre  ordningen  i  arkivet  kan  det  vara  nödvändigt  att  det  i 
arkivredovisningen finns information om arkivbildaren. Om det rör sig om arkiv 
som skapats  genom verksamhetsprocesser  är  det  därför  viktigt  att  processerna 
redovisas i en verksamhetsbeskrivning som inkluderas i arkivredovisningen. Om 
handlingarna förtecknas efter de aktiviteter i vilka de uppstått istället för efter en 
generell uppsättning av handlingstyper (som inte är specifik för varje arkivbildare) 
blir det lättare att se i vilket sammanhang varje handling uppstått. Å andra sidan 
blir det lite besvärligare att förteckna handlingar eftersom man måste bekanta sig 
mer med den aktuella arkivbildaren och dess processer för att kunna avgöra hur 
handlingsbeståndet  ska  förtecknas.  Så  länge  som  det  finns  information  om 
arkivbildarens processer i verksamhetsbeskrivningen är det alltså inte säkert att 
den nuvarande förteckningsprincipen för digitala arkiv verkligen är den bästa och 
att den kommer att användas i framtiden.86

De tänkbara  anledningarna  till  varför  framtidens  förteckningsprinciper  inte 
kommer ha en liknande utformning som de traditionella kan således anses vara 
något ogrundade även om de ändå har viss  bäring på så sätt  att  man inte  kan 
förutsäga framtiden med säkerhet, och att skäl till  att olika scenarier ska uppstå 
därmed kan ha viss relevans trots att de kan visas vara något ogrundade. Sedan 
finns det som nämnts  en fördel  med att  tillämpa principer  påminnande om de 
traditionella  på  digitala  arkiv,  eftersom de  kan  redovisa  den  inre  ordningen  i 
arkivet på ett  tydligare sätt  än moderna förteckningsprinciper.  Det skulle  alltså 
också  vara  möjligt  att  man  i  framtiden  förtecknade  arkiv  efter  principer  som 
påminde om de traditionella metoderna, just eftersom dessa inte behöver vara så 

8 6 Denna tes styrks i  Danielson,  B.  (1995),  “Ordnande och redovisning”,  s.  132  f;  McKemmish,  S.  m.fl. 
(2005), ”The archives”, s. 192 f.
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mycket olämpligare för digitala arkiv än de moderna metoderna.87 Det förefaller 
dock ändå mycket troligt att man inom exempelvis de närmaste 100 åren kommer 
tillämpa förteckningsmetoder som påminner om de nuvarande för digitala arkiv, 
just  för  att  de  nuvarande  principerna  har  slagits  fast  efter  mycket  arbete  och 
dessutom tycks  fungera  bäst  för  digitala  arkiv.88 Dock förefaller  det  troligt  att 
principer påminnande om de traditionella förteckningsprinciperna ändå kan få ett 
mindre  inflytande  inom denna  tid.  På  ännu  längre  sikt  är  det  troligare  att  de 
traditionella principerna kan få ett lite större inflytande eftersom arkivhanteringens 
förutsättningar då förmodligen har förändrats ännu mer.

Överlämnande av handlingar till användare
I  dagsläget  förmedlas  arkivhandlingar  till  arkivets  användare  genom  att  de 
överlämnas på plats hos arkivinstitutionen. I framtiden kommer det troligen vara 
möjligt  att  komma  åt  de  digitala  handlingarna  direkt  via  arkivinstitutionens 
hemsida.89 Dock  kommer  många  handlingar  fortfarande  att  förmedlas  till 
användare på traditionellt sätt eftersom de inte har digitaliserats.

Skapande av informationsmaterial
Register  och  sökingångar  som  tidigare  upprättats  i  pappersformat  kommer  i 
framtiden  med  all  sannolikhet  att  vara  digitala  och  finnas  åtkomliga  på 
arkivinstitutionens  hemsida.90 De  kommer  inte  att  vara  lika  ”statiska”  till  sin 
utformning eftersom de till skillnad från pappersbaserade register och sökingångar 
kan  vara  utformade  så  att  man  kan  söka  i  olika  formulär  på  olika  sätt  där 
informationen genomsöks automatiskt på ett snabbt och effektivt sätt, vilket inte 
är  möjligt  med  pappersregister.91 Registren  och  sökingångarna  kommer  även 
finnas  tillgängliga  i  arkivinstitutionens  datorer  för  arkivets  besökare.  Kanske 
kommer  det  vara  möjligt  att  göra  sökningar  som  går  ner  och  söker  i  själva 
handlingarnas innehåll.

Vägledningarna och guiderna kommer precis som registren och sökingångarna 
med stor sannolikhet att upprättas i digital form och finnas tillgängliga på nätet. 
Dessa  kommer  precis  som  framtidens  register  och  sökingångar  inte  vara  lika 
”statiska” som i nuläget. De kommer troligen vara interaktiva på så sätt  att  de 
består av menyer och knappar där man själv kan välja vad för slags hjälp man vill  
ha.  De  kommer  kanske  också  innehålla  instruktionsfilmer  om  hur  man  kan 
använda arkivmaterialet.

8 7 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23; Danielson, B. (1995), “Ordnande och redovis-
ning”, s. 132 f.
8 8 Denna tes styrks i Gränström, C. (1995), ”Arkivteori”, s. 23; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, 
s. 192 f.
8 9 Denna tes styrks i Cunningham, A. (2005), “Archival institutions”, s. 47;  Reed, B. (2005), ”Records”, s. 
122; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 155; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 161.
9 0 Denna tes styrks i McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 167 f och s. 173.
9 1 Denna tes styrks i McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 192 f.
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Att konstruera bra användarsystem för att användare ska kunna komma åt och 
hitta rätt handlingar på ett bra sätt kommer att vara en ny viktig del i arbetet för att  
göra digitala arkivhandlingar tillgängliga.

Visning av arkivinstitutionen och utställningar
Visningar  av  arkivinstitutioner  kommer  troligtvis  att  utföras  även  i  framtiden 
eftersom arkivinstitutioner med dess äldre handlingar kommer finnas kvar i sin 
nuvarande fysiska form. Detta för att alla äldre handlingar inte kan digitaliseras då 
detta skulle vara för kostsamt och tidskrävande. Huruvida man kommer fortsätta 
göra  utställningar  på  samma  sätt  som  idag  är  osäkert.  Om  de  fysiska 
arkivinstitutionerna  får  färre  besökare  i  och  med  att  allt  fler  handlingar  blir 
åtkomliga via nätet kanske det inte kan anses lönt att göra utställningar på plats i 
arkivinstitutionen.  Det  kan  dock  dröja  länge  innan  besöksfrekvensen  hos 
arkivinstitutionerna  minskat  kraftigt  eftersom  andelen  handlingar  som  inte  är 
digitala kan vara omfattande långt in i framtiden. Något som kan anses troligare är 
att man fortsätter göra ”utställningar” men att dessa istället finns i digital form på 
arkivinstitutionernas hemsidor. De skulle inte kallas för ”utställningar” utan vara 
digitala interaktiva presentationer över vad arkivinstitutionens handlingar kan ha 
att berätta. Till skillnad från vanliga utställningar skulle man inte behöva plocka 
ner  dessa  efter  ett  tag  och  ersätta  dem  med  nya,  utan  fortsätta  ha  de  gamla 
tillgängliga.  Man skulle  också kunna använda film-  och ljudsekvenser  i  större 
utsträckning än i vanliga utställningar, och dessutom kunna länka till exempel ur 
det digitala arkivmaterialet direkt från ”utställningen”. Det skulle dock inte vara 
säkert att man regelbundet skapade olika sådana digitala utställningar utan att man 
istället  hade  en  permanent  sektion  av  arkivinstitutionens  hemsida  där  man 
presenterade olika exempel på arkivets innehåll på ett mer inlevelsefullt sätt.

Bevarande- och gallringsutredning
Med  ”bevarande-  och  gallringsutredning”  avses  här  utredningar  om  vilka 
handlingar som ska bevaras respektive gallras. Vad gäller bevarandestrategier och 
bevarandeåtgärder så tas detta upp under rubriken ”Bevarande, dokumentation och 
säkerhetsåtgärder” nedan. Regler som att myndigheter ska upprätta dokumentation 
om när vissa handlingar ska gallras samt fortlöpande pröva förutsättningar för och 
utföra gallring gäller idag både för manuella och digitala handlingar. Regleringar 
kring vilka handlingar som ska bevaras och förutsättningarna för att gallring ska få 
utföras  är  också  likadana  för  manuella  och  digitala  handlingar.  Enligt  10  §  i 
arkivlagen (1990:78292) får idag allmänna handlingar gallras, men att myndigheter 
vid gallring alltid ska beakta att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det 
återstående  arkivmaterialet  ska  kunna  tillgodose  de  krav  som  anges  i  3  § 

9 2 10 § arkivlagen (1990:782). Finns bl.a. tillgänglig på Notisums webbplats > Till Lagboken.
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arkivlagen93,  nämligen  rätten  att  ta  del  av  allmänna  handlingar,  behovet  av 
information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Detta 
är de funktioner som arkivhandlingar anses ha i Sverige och som bevarande- och 
gallringsutredningar ska ta hänsyn till, medan det i andra länder generellt fungerar 
så  att  handlingar  bevaras  eller  gallras  med  hänsyn  till  deras  administrativa, 
ekonomiska  eller  juridiska  värde,  handlingarnas  värde  i  sig,  bevis-  eller 
informationsvärde.94 Dessa funktioner hos handlingar som man ska ta hänsyn till 
vid bevarande- och gallringsutredningar utomlands påminner med andra ord om 
de svenska principerna vilket innebär att detta scenario även kan vara tillämpbart 
på andra länders bevarande- och gallringsutredningar. Myndigheter är dessutom 
skyldiga att gallra allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för 
myndighetens verksamhet, dock under förutsättning att de nyss nämnda intressena 
beaktas, detta enligt 7 § RA-FS 1997:695. Dessutom ska myndigheter enligt 7 kap. 
1 § RA-FS 1997:496 fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring. Föreskrifter 
eller beslut om gallring utfärdas idag av Riksarkivet. Myndighetens bevarande- 
och gallringsprinciper bör också utformas i samråd med en arkivmyndighet där 
man utgår från de funktioner som allmänna handlingar har enligt 3 § arkivlagen97, 
nämligen  att  tillgodose  rätten  att  ta  del  av  allmänna  handlingar,  behovet  av 
information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

När förvaring av handlingar sköts helt  digitalt  vilket troligen kommer vara 
fallet i framtiden kommer förutsättningarna för vilka handlingar som ska bevaras 
respektive gallras se något annorlunda ut. När man bestämmer vilka handlingar 
som ska bevaras eller gallras i pappersarkiv utgår man från den fysiska plats de tar 
upp i en arkivlokal. När det gäller digitala handlingar tar de upp betydligt mindre 
fysiskt förvaringsutrymme eftersom de lagras på lagringsminnen. Således kunde 
man  tycka  att  mängden  handlingar  som  behöver  gallras  skulle  bli  betydligt 
mindre, kanske till och med så att handlingar inte behövde gallras alls eftersom 
lagringsytan för handlingarna skulle bli så minimal att man helt enkelt kunde lagra 
allt utan problem. Dock är det så att informationsmängden på myndigheter och 
generellt i samhället blir allt större, samtidigt som gallring kan vara fördelaktigt av 
andra skäl,  som att  gallrade arkiv ibland är mer överskådliga än ogallrade och 
därmed lättare att använda för forskare.98 Sedan skulle det innebära mindre arbete 
för arkivarien om färre handlingar behövde ordnas och förtecknas samt bevaras. 
Man kan således ändå argumentera för gallring i framtiden av vissa anledningar 
trots att de fysiska lagringsytorna för arkivhandlingar troligen kommer att minska 

9 3 3 § arkivlagen (1990:782). Finns bl.a. tillgänglig på Notisums webbplats > Till Lagboken.
9 4 Ross, H. (2008), Preserving Digital Materials, s. 59.
9 5 7  §  RA-FS 1997:6.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  > För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
9 6 7 kap. 1 § RA-FS 1997:4. Finns bl.a. tillgänglig på Riksarkivets webbplats > Arkivhantering > För statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
9 7 3 § arkivlagen. Finns bl.a. tillgänglig på Notisums webbplats > Till Lagboken.
9 8 Smedberg, S. (2008), ”Bevarande och gallring”, s. 176.
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till jämförelsevis nästan ingenting. Bevarande- och gallringsutredningar kommer 
man  alltså  att  fortsätta  med  även  i  framtiden  eftersom det  även  inom digital 
arkivhantering  troligen  inte  kommer  vara  möjligt  att  spara  alla  handlingar. 
Myndigheter kommer även i framtiden troligtvis vara tvungna att gallra handlingar 
av  ringa  eller  tillfällig  betydelse  samt  fortlöpande  pröva  förutsättningarna  för 
gallring. I vilket fall kommer utredningar kring vad som ska bevaras respektive 
gallras troligen inte vara lika viktiga att utföra i framtiden, just eftersom det inte 
blir lika nödvändigt att gallra handlingar.

Likaså  kommer  rensning,  det  vill  säga  att  slänga  sådant  som inte  hör  till 
arkivet,  som  kopior  och  annat  ”onödigt”,  troligen  vara  en  förekommande 
arbetsuppgift inom framtidens arkivhantering. Detta för att kopior av handlingar är 
minst  lika  vanliga  i  digitala  som  manuella  arkiv  eftersom  det  är  lättare  att 
framställa kopior och andra slags dokument i digital än fysisk form. För att bland 
annat  bringa ordning i  arkivet  på så sätt  att  arkivet  ska vara lättare  att  hitta  i 
kommer det troligen också att vara angeläget att radera exempelvis kopior av filer 
i digitala arkivbestånd.

Något  nytt  som blir  nödvändigt  i  framtiden är  att  bestämma vad som ska 
bevaras respektive gallras i ett tidigt skede av handlingarnas existens. Detta för att 
digitala  handlingar  lätt  kan  bli  oläsbara  i  framtiden  om  man  inte  tillämpar 
bevarandeåtgärder redan från början.99 Detta blir  alltså  en skillnad jämfört  med 
dagens  bevarande-  och  gallringsutredningar  som  ibland  görs  när  behovet  av 
gallring blir märkbart. Visserligen kanske detta kommer hända i framtiden också, 
men då med eventuella informationsförluster som följd. Digital  dokument- och 
arkivhantering kommer i framtiden göra det möjligt att redan från början ordna så 
att mindre viktiga handlingar som ändå skulle ha gallrats vid ett senare tillfälle 
direkt  kan  avskiljas  från  viktigare  handlingar.  Digitala  arkivhanteringssystem 
skulle också kunna göra att handlingar gallrades automatiskt när gallringsfristen 
gått ut, eventuellt efter att en arkivarie fått godkänna en förfrågan som automatiskt 
skulle komma upp i arkivhanteringssystemet när en gallringsfrist nått sitt slut.

Regleringen kring vad man ska ta hänsyn till  när handlingar gallras, vilket 
anges i  3  § arkivlagen100,  bygger på vilken funktion  som arkivhandlingar har i 
samhället.  Idag  är  det  främst  enskildas  juridiska  rätt  att  kunna  ta  del  av 
information  om  sig  själva,  möjliggöra  insyn  i  statsförvaltningen  samt  förse 
förvaltningen,  rättskipningen  och  forskare  med  information  som  gör  att  man 
bevarar  arkivhandlingar.  Det  är  därför  dessa  faktorer  man  utgår  från  när  man 
avgör vad som ska gallras. Behoven av information för dessa ändamål kommer 
med  stor  sannolikhet  att  finnas  även  i  framtiden.101 En  avgörande  skillnad  i 
informationsåtkomst  kommer  troligen  vara  att  digitala  handlingar  blir  mycket 

9 9 Ross, H. (2008), Preserving Digital Materials, s. 66.
1 0 0 3 § arkivlagen. Finns bl.a. tillgänglig på Notisums webbplats > Till Lagboken.
1 0 1 Denna tes styrks i  Hurley, Chris (2005), “Recordkeeping and accountability”, s. 250 i beskrivningen av 
ISO-standardens bevarandekriterier.
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lättare tillgängliga om de går att komma åt via nätet. Det kommer alltså bli lättare 
att komma åt information och användandet av arkivhandlingar kommer troligen 
att vara större än idag. Det innebär att gallringsutredningar i högre grad måste ta 
hänsyn till att arkivmaterialet används av allt fler och att man troligen måste vara 
mer  restriktiva  vad  gäller  gallringsbeslut.  Troligen  kommer  dock ökningen av 
antalet personer som använder arkivhandlingar inte vara omfattande, eftersom det 
inte finns särskilt många människor över huvud taget som är intresserade av att 
besöka arkivinstitutioner. Det kommer troligen inte att tillkomma några helt nya 
slags  informationsbehov  av  större  omfattning  i  framtiden,  varför  de  tre 
informationsbehoven i 3 § arkivlagen102 eller de generella utländska principerna 
även  i  framtiden  förmodligen  kommer  att  vara  de  vägledande  kriterierna  vid 
bevarande- och gallringsöverväganden hos myndigheter.103 Och om det ändå skulle 
uppstå nya principer i framtiden som man utgick från i bedömningen om vad som 
skulle bevaras respektive gallras skulle de säkert inte se helt annorlunda ut. Även 
om  bevarande-  och  gallringsutredningar  kommer  ha  en  annan  dimension  i 
framtiden med tanke på den digitala miljön kommer således principerna om vad 
man ska ta hänsyn till vid bevarande- och gallringsöverväganden i framtiden ändå 
troligen  påminna  om de  nuvarande  föreskrifterna.  Riksarkivet  kommer  även  i 
framtiden  troligen  att  behålla  sin  roll  som  vägledare  för  myndigheters 
arkivhantering, särskilt eftersom det inom digital arkivhantering även är viktigt att 
följa särskilda riktlinjer redan vid dokumentbildningen. Det verkar alltså troligt att 
Riksarkivets  status  som  rådgivande  myndighet  till  och  med  kan  bli  större  i 
framtiden.

Rådgivning
För att olika organisationer ska kunna hantera sin dokumenthantering på rätt sätt 
krävs det särskild kompetens. Dessa kunskaper finns oftast inte hos personer som 
inte  är  utbildade  arkivarier.  Därför  fyller  i  dagsläget  arkivarier  vid 
arkivinstitutioner  en viktig funktion för att  informera myndigheter,  företag och 
organisationer  om  vad  som  ska  bevaras  och  vad  som  kan  gallras,  samt  hur 
handlingar ska förvaras. Vissa myndigheter, företag och organisationer har också 
själva arkivarier anställda och då ingår det i dessas arbetsuppgifter att informera 
övrig personal om hur dokumenthanteringen ska skötas. En aktuell arbetsuppgift 
för arkivarier anställda vid arkivinstitutioner är att hjälpa myndigheter att bygga 
upp den digitala dokument- och arkivhanteringen. I detta arbete ingår att upprätta 
en dokumentplan samt införa ett elektroniskt dokumenthanteringssystem och ett 
digitalt arkiv. Något som också kan vara aktuellt för arkivarien att informera om 
är hur arkivredovisningen ska upprättas.

1 0 2 3 § arkivlagen. Finns bl.a. tillgänglig på Notisums webbplats > Till Lagboken.
1 0 3 Denna tes styrks i  Hurley, Chris (2005), “Recordkeeping and accountability”, s. 250 i beskrivningen av 
ISO-standardens bevarandekriterier.
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När man ska upprätta en dokumentplan gör arkivarien tillsammans med övrig 
personal  från  den  berörda  organisationen  först  en  verksamhetsanalys  som 
resulterar i en processmatris, som är en översiktskarta över företagets processer 
där  organisationens  verksamhetsområden  kopplas  ihop  med  de  arbetsprocesser 
som  äger  rum.  Processmatrisen  där  processerna  redovisas  med  de  ingående 
aktiviteterna används sedan för att  skapa en dokumentplan för varje process.  I 
dokumentplanerna anges information för varje aktivitet hur handlingarna som de 
genererar ska hanteras, exempelvis om de ska bevaras eller gallras, medium och 
format samt förvaring.104

Vid  införandet  av  ett  dokumenthanteringssystem  genomför  arkivarien 
tillsammans  med  organisationen  till  att  börja  med  en  första 
verksamhetsbeskrivning,  sedan  analyseras  verksamhetens  processer, 
dokumentbehov identifieras, det vid tidpunkten använda systemet utvärderas och 
strategier  för  att  uppfylla  krav  identifieras.  Slutligen  införs 
dokumenthanteringssystemet varefter det senare utvärderas.105

När man upprättar ett digitalt arkiv hos en organisation brukar man utgå från 
OAIS-modellen  som är  en internationell  standard och referensmodell  över  hur 
digital arkivering kan utföras.106

Även efter  att  den digitala  dokumenthanteringen byggts  upp kan det  ändå 
senare  bli  aktuellt  att  ändra  dokumentplanen,  utformningen  av 
dokumenthanteringssystemet eller det digitala arkivet. Detta för att den tekniska 
utvecklingen går framåt vilket gör att dokumenthanteringen måste förändras samt 
för  att  organisationerna  i  sig  är  föränderliga  vilket  också  innebär  att 
dokumenthanteringen  kan  behöva  förändras  även  av  detta  skäl.  Således  är 
rådgivningsarbetet  inte  över  för  alltid  bara för  att  en myndighet  har  infört  sin 
digitala dokumenthantering.

En  annan  viktig  del  av  rådgivningen  som arkivarier  vid  arkivinstitutioner 
kommer ge till organisationer i framtiden rör upprättandet av bevarandestrategier 
för  de  digitala  handlingarna,  dokumentation  över  dem och en  plan  för  hur  de 
elektroniska  handlingarna ska skyddas.  Hur detta  kan tänkas  se  ut  i  framtiden 
redogörs för i efterföljande avsnitt.

I framtiden kommer förmodligen i princip alla organisationer ha övergett den 
pappersbaserade  dokumenthanteringen  och  helt  övergått  till  en  digital 
dokumentmiljö. Därför kommer arkivariens rådgivning troligen att likna vad som 
just  nämnts.  Något  man  kan  fråga  sig  är  om processen  när  en  dokumentplan 
upprättas  kommer  se  likadan  ut  i  framtiden.  Även  om 
dokumenthanteringssystemet automatiskt kan hålla reda på vilka handlingar som 
ska  bevaras  respektive  gallras  kommer  det  ändå  vara  nödvändigt  att  ha  en 

1 0 4 Sahlén, T. (2005), ”Kaos eller struktur – om modern dokumenthantering”, s. 40-53.
1 0 5 Bodin, S. (2005), ”Elektronisk dokumenthantering och elektroniska dokumenthanteringssystem”, s. 80.
1 0 6 Hansen, L-E & Löfgren, R. (2005), ”Den digitala dokumenthanteringsprocessen kräver ett digitalt arkiv 
(OAIS)”, s. 88.
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förteckning  över  vilka  handlingar  som  förekommer  i  organisationen,  med 
information  om  vilka  av  dessa  som  ska  bevaras  respektive  gallras  och  när 
handlingar ska gallas. Som det ser ut nu är dokumentplaner för digitala handlingar 
konstruerade efter organisationens processer eftersom det är dessa (eller  rättare 
sagt de ingående aktiviteterna) som ger upphov till de olika slagen av handlingar, 
och det verkar dessutom troligt att denna organisationsmodell kommer bestå till 
långt in i framtiden. De övriga moment som man i dagsläget går igenom när en 
organisation ska införa digital dokumenthantering, införandet av ett elektroniskt 
dokumenthanteringssystem  och  ett  elektroniskt  arkiv,  kommer  med  stor 
sannolikhet att vara aktuella även i framtiden. Detta för att det verkar osannolikt 
att organisationer i framtiden inte kommer behöva ha sådana verktyg, även om 
vissa detaljer i dessas utformning kan förändras med tiden. Det är alltså inte säkert 
att  rådgivningen  kring  kommer  se  likadan  ut  i  framtiden,  dock  verkar  det 
fortfarande troligt  att  professionell  rådgivning kommer  bli  nödvändig eftersom 
dokumenthanteringen  i  vilket  fall  sker  digitalt  vilket  ställer  högre  krav  på  att 
arkivhanteringen sköts på rätt sätt.107

Att organisationer redan från början har dokumenterade föreskrifter för hur 
man  ska gå till  väga vad gäller  dokumenthantering är  ännu viktigare när  man 
arbetar med digitala handlingar än pappershandlingar.108 Detta för att de digitala 
handlingarnas  utformning påverkar  hur  pass  väl  de kan bevaras  för  framtiden. 
Även efter att handlingarna skapats är det också viktigt att det finns rutiner för 
migrering så att  handlingarna inte  riskerar att  bli  oläsbara eller  att  information 
försvinner  från  dem  i  samband  med  överföring  till  arkivinstitution  för  att 
filformatet är för omodernt. I dagsläget är det vanligt att dokumenthanteringen är 
eftersatt och lågt prioriterad och att åtgärder vidtas först när det behövs, som när 
man inte längre har plats för alla handlingar. Det kommer således bli viktigare i 
framtiden att organisationer har en väl fungerande dokumenthantering och att man 
redan  från  början  upprättar  föreskrifter  för  detta.  Med  tanke  på  att  många 
organisationer slarvat med dokumenthanteringen förut är det alltså inte säkert att 
det  kommer  bli  bättre  i  framtiden.  Det  verkar  dock  troligt  att  organisationer 
kommer ta större ansvar för sin arkivhantering med tanke på de otrevliga följderna 
som en bristfällig digital dokumenthantering kan leda till, vilket skulle innebära 
att  arkivarier  kommer  få  arbeta  mer med rådgivning i  framtiden som kommer 
betraktas som en viktigare arbetsuppgift än i nuläget. Således kommer behovet av 
kompetens inom arkivhantering troligtvis bli större i framtiden och för detta kan 
arkivarien fylla en viktig funktion.109

1 0 7 Denna  tes  styrks  i  Pederson,  A.  (2005),  ”Professing  archives:  A  very  human  enterprise”,  s.  72;  
McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 189.
1 0 8 Denna tes styrks i Lövgren, A-B (1995), “Klassisk arkivbildning – med särskild hänsyn till förvaltning-
shistoria”, s. 95; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 150.
1 0 9 Denna tes styrks i Lövgren, A-B (1995), “Klassisk arkivbildning – med särskild hänsyn till förvaltning-
shistoria”, s. 95; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 150.
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Arkivarier  kommer  kanske  också  behöva  ge  råd  om  hur  den  digitala 
arkivhanteringen ska skötas även till  andra slags organisationer  än vad som är 
fallet  i  nuläget.  Detta  för  att  det  i  dagsläget  finns  exempelvis  föreningar  och 
mindre myndigheter som aldrig haft kontakt med någon arkivmyndighet. Detta för 
att  det ofta gått någorlunda bra att  ta hand om handlingarna därför att det inte 
alltid krävt någon professionell insats. Att arkivera handlingar manuellt är enklare 
än att göra det digitalt eftersom det senare i regel kräver särskilda kunskaper och 
att man redan från början fattar beslut om hur man ska gå tillväga. När även dessa 
typer av organisationer börjar sköta sin arkivhantering digitalt  blir det även för 
dem viktigt att redan från början upprätta föreskrifter för hur arkivhanteringen ska 
skötas. Med andra ord blir kraven på professionella arkivkunskaper i framtiden 
viktiga  även  i  exempelvis  föreningar.  Det  verkar  alltså  troligt  att  arkivarier  i 
framtiden  i  större  utsträckning  kommer  behöva  ge  råd  även  åt  sådana 
organisationer som hittills i många fall klarat sin arkivhantering någorlunda bra 
även  utan  hjälp  från  professionella  arkivarier.  Således  kommer  arkivarier  i 
framtiden troligen att få arbeta mer med rådgivning även av denna anledning.

Bevarande, dokumentation och säkerhetsåtgärder
Något som utmärker digital arkivhantering som kommer bli nya arbetsuppgifter 
för framtidens arkivarier är att upprätta bevarandestrategier, dokumentation och 
informationssäkerhetsplaner för de digitala handlingarna.

Enligt RA-FS 2009:1110 är myndigheter skyldiga att  upprätta  en strategi för 
bevarande  av  elektroniska  handlingar.  Strategin  som  ska  upprättas  innan 
myndigheten  börjar  arkivera  sina  handlingar  digitalt  ska  enligt  3  kap.  2  §111 
innehålla  information  om val  av  format  för  system i  drift,  val  av  format  för 
bevarande  och  vid  överlämnande  till  arkivmyndighet,  plan  för  tidpunkter  och 
periodicitet för överföring till bevarande, information om lagrad data och kodning 
av  teckenmängder  m.m.,  överföring  till  annan  databärare  (tidpunkt  och 
periodicitet), uppgifter om databärare och hänvisning till övrig dokumentation.

Till skillnad från pappershandlingar är digitala handlingar mer känsliga och 
kräver mer omfattande bevarandeåtgärder. Detta för att lagringsmedier går sönder 
och för att såväl lagringsmedierna som filformaten blir ålderdomliga inom loppet 
av några år.  Därför måste  man ha rutiner för överföring av handlingar till  nya 
databärare och migrering av handlingar till nya filformat. Har man inte detta löper 
handlingarna stor risk att försvinna eller bli oläsbara. Sådana risker förekommer 
knappt  vad  gäller  pappersarkiv.  För  att  bevara  pappershandlingar  krävs  att  de 
förvaras i  lämplig temperatur i  en lokal  som bland annat  bör vara brandsäker. 
Sedan krävs det knappt några ytterligare bevarandeåtgärder. Detta kostar å andra 
1 1 0 RA-FS  2009:1.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 1 1 3 kap. 2 § RA-FS 2009:1. Finns bl.a. tillgänglig på Riksarkivets webbplats > Arkivhantering > För statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
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sidan pengar på grund av lagringsytan som till skillnad från digitala handlingar är 
betydligt större. Den främsta skillnaderna mellan att bevara pappershandlingar och 
digitala handlingar är alltså att de förra tar upp mycket förvaringsyta men kräver 
mindre arbete att bevara medan de senare knappt tar upp någon förvaringsyta alls 
men istället kräver mer arbete för att kunna bevaras. Arbetsuppgifterna med att 
överföra handlingar  till  nya  lagringsmedier  och migrera  dem till  nya  filformat 
utmärks också av att ha koppling till IT-utvecklingen som går mycket fort framåt, 
vilket innebär att arkivhanteringen och särskilt dessa arbetsuppgifter i framtiden 
kommer att vara intimt knutna till IT-området och dess snabba utveckling.

Visserligen  finns  det  i  nuläget  alternativa  metoder  för  att  långtidsbevara 
handlingar,  nämligen  att  upprätta  dem i  bevarandeformat  eller  att  bevara  dem 
genom emulering. Att bevara handlingar genom emulering vilket innebär att man 
istället för att konvertera handlingar till nya format skapar verktyg för att läsa de 
äldre formaten har förkastats av Riksarkivet som en rationell bevarandemetod, och 
bör därför undvikas. Att upprätta handlingarna i bevarandeformat innebär att man 
vid skapandet av handlingarna väljer ett format som är särskilt konstruerat för att 
kunna läsas inom en överskådlig tid  in  i  framtiden.  Denna lösning kan endast 
betraktas  som  bra  på  kortare  sikt,  eftersom  formatet  troligen  så  småningom 
kommer bli oläsbart trots allt, varför det ändå blir nödvändigt att konvertera det 
som man gör när  man migrerar  handlingar.  Således  kan man lika  gärna spara 
handlingarna i ett ”vanligt” format och konvertera det när det börjar bli omodernt, 
vilket är principen bakom migrering av handlingar.

Myndigheter är också skyldiga att dokumentera sina elektroniska handlingar 
för  att  handlingarna  ska  kunna  framställas,  överföras,  hanteras,  förvaras  och 
vårdas på ett tillfredsställande sätt under den tid de ska bevaras (5 kap. 1 § 112). 
Dokumentationen  över  ett  digitala  arkiv  har  en  ännu  viktigare  funktion  än 
dokumentationen över ett pappersarkiv, bland annat eftersom innehållet i digitala 
arkiv  kan bli  omöjligt  att  förstå  om det  inte  finns  någon dokumentation  över 
relationer mellan olika delar, rutiner och funktioner samt struktur, samband och 
definitioner, vilket är exempel på uppgifter som ska finnas med i dokumentationen 
enligt  5  kap.  4  §113.  Att  dokumentera  handlingarna  kommer  alltså  att  bli  en 
viktigare arbetsuppgift i framtiden.

Enligt  6  kap.  2  §114 ska  myndigheter  också  upprätta  en 
informationssäkerhetsplan  för  hur  de  digitala  handlingarna  ska  skyddas  och 
dokumentera de åtgärder och rutiner som ska vidtas.

Kommer dessa arbetsuppgifter alltid att vara aktuella för arkivarier? Så länge 
som befintliga lagringsmedier  slits  ut  med jämna mellanrum och nya typer av 
1 1 2 5 kap. 1 § RA-FS 2009:1. Finns bl.a. tillgänglig på Riksarkivets webbplats > Arkivhantering > För statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 1 3 5 kap. 4 § RA-FS 2009:1. Finns bl.a. tillgänglig på Riksarkivets webbplats > Arkivhantering > För statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 1 4 6 kap. 2 § RA-FS 2009:1. Finns bl.a. tillgänglig på Riksarkivets webbplats > Arkivhantering > För statliga 
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
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lagringsmedier  utvecklas  kommer  man  att  behöva överföra  handlingar  till  nya 
databärare.  Om  dessutom  nya  filformat  utvecklas  kommer  arkivarier  också 
fortsätta vara tvungna att migrera handlingar till nya format. Kommer då denna 
utveckling att fortsätta för alltid? Som tidigare nämnts kommer den troligtvis att 
göra det en tämligen lång bit in i framtiden. Sedan finns det som sagt en möjlighet 
att utvecklingen uppnår ett stadium där det inte finns några tydliga potentialer till 
ytterligare  utveckling,  och  det  dröjer  länge  innan  utvecklingen  eventuellt 
fortsätter. Sannolikheten för att detta stadium kommer uppstå är dock inte större 
än att det inte kommer uppstå, och även om det skulle uppstå skulle utvecklingen 
ändå  troligen  fortsätta  så  småningom.  Att  arkivarier  kommer  behöva  upprätta 
dokumentation  över  handlingarna  och  informationssäkerhetsplaner  i  framtiden 
verkar således också troligt, även om utförandet av dessa kan tänkas förändras en 
aning med tiden. För att arkivhantering ska kunna utföras över huvud taget verkar 
det osannolikt att dessa arbetsuppgifter skulle försvinna i framtiden eftersom de är 
så tätt  knutna till  principer om hur digital  arkivhantering kan utföras, även om 
utförandet av dem kan tänkas förändras i någon mindre utsträckning. Med andra 
ord kan det anses troligt att dessa arbetsuppgifter alltid kommer vara aktuella för 
arkivarier, även om det kan finnas perioder när utvecklingen tycks stå stilla och 
man  inte  behöver  bry  sig  så  mycket  om  att  överföra  handlingar  till  nya 
lagringsmedier eller migrera dem till nya filformat.

Arkivinstitutionens utseende (scenariots materiel)
Samtliga  pappershandlingar  hos  större  arkivinstitutioner  kan  inte  digitaliseras 
eftersom det  skulle  innebära för  mycket  arbete.  Dessutom kan man inte  gallra 
vissa  värdefulla  handlingar  även  om de  digitaliserats.  Detta  gäller  exempelvis 
handlingar  från  1700-talet  och  tidigare.  Följaktligen  måste  många 
pappershandlingar fortsätta att bevaras trots att moderna handlingar framställs och 
bevaras  digitalt.  Framtidens  arkivinstitutioner  kommer  således  att  innehålla  de 
fysiska  arkivlokalerna.  Sedan  kommer  de  digitala  handlingarna  lagras  på 
lagringsminnen vilka kommer förvaras i någon mindre lokal utan behov av någon 
större fysisk lagringsyta. De digitala handlingarna kommer finnas tillgängliga via 
arkivinstitutionens webbplats, men kommer även gå att komma åt genom besök 
vid arkivinstitutionen. En stor del av alla personer som besöker arkivinstitutioner 
är främst intresserade av handlingar som inte sträcker sig så långt bakåt i tiden. De 
personer som är intresserade av handlingar som kanske är mer än 50 eller 100 år 
gamla är ofta historiker eller släktforskare. Följaktligen kommer en stor andel av 
arkivinstitutioners  användare troligen inte  att  besöka arkivinstitutionens fysiska 
lokaler  i  framtiden  utan  istället  ta  del  av  handlingar  via  nätet.  När 
arkivinstitutioner  börjat  lagra  handlingar  digitalt  i  större  utsträckning  kommer 
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mängden handlingar man kan komma åt via nätet sakta men säkert att öka och i 
takt  med detta  kommer därmed också besöksfrekvensen hos arkivinstitutionens 
fysiska  lokaler  att  minska.  100  år  efter  att  svenska  myndigheter  infört  digital 
arkivhantering kommer mängden personer som besöker arkivinstitutionens lokaler 
troligen att ha minskat kraftigt, detta för att som tidigare nämnts många personer 
inte  är intresserade av handlingar som är äldre än 50-100 år.  Denna grupp av 
människor utgörs bland annat av sådana som vill ha ut information om sig själva 
och  anställda  på  myndigheter  som  vill  ha  ut  handlingar  som  stöd  för  sitt 
beslutsfattande.  Sedan  kommer  vissa  särskilt  efterfrågade  äldre  handlingar  att 
digitaliseras,  vilket  också i  dagsläget har gjorts  vad gäller  svenska kyrkböcker. 
Personer som efterfrågat sådana handlingar är främst släktforskare vilka tidigare 
utgjort  en  stor  besökarkategori  hos  landsarkiven,  men  som  numera  minskat 
eftersom de kan komma åt dessa handlingar via nätet. Således kan arkivbesöken 
av vissa personer som efterfrågar äldre historiska  handlingar  också komma att 
minska eftersom de kan få åtkomst till vissa handlingar från arkivets hemsida.

En följd av den minskade besöksfrekvensen i framtiden skulle kunna leda till 
att  de idag på vissa arkivinstitutioner  förekommande fysiska inrättningarna för 
forskare i form av receptioner, forskarplatser, pausrum m.m. kommer försvinna 
eller bli mer sällsynta. Detta kan ses som ett framsteg eftersom man sparar plats 
och pengar samtidigt som det blir bekvämare för användarna att kunna komma åt 
handlingar varifrån som helst.

Bilden av en arkivinstitution kommer i framtiden inte bara innefatta dammiga 
arkivlokaler  med  gamla  dokument  utan  också  omfattande  digitala 
handlingsbestånd  som i  jämförelse  med  pappersarkiven  knappt  tar  upp  någon 
fysisk förvaringsplats, utan utmärks av att finnas på arkivinstitutionens hemsida.115 
Eftersom pappershandlingarna kommer sparas kommer arkivinstitutionen att delas 
upp i bestånden av pappershandlingar respektive de digitala handlingarna. Dessa 
två  typer  av  handlingar  representeras  på  olika  sätt,  pappershandlingarna  finns 
synbart förvarade i fysisk form i arkivlokalerna (fast bara för arkivets anställda), 
medan de digitala handlingarna finns representerade i synbar form av hemsidans 
design. Fysiskt så finns de digitala handlingarna förvarade i någon mindre lokal 
hos arkivinstitutionen som visserligen också utgör en representation av de digitala 
handlingarna, men som inte är lika tydlig som användargränssnittet på hemsidan. 
Arkivet kommer alltså att bestå av två genom sin natur avskilda delar, de fysiska 
och digitala handlingsbestånden som representeras på olika sätt.

Det  troligaste  i  framtiden  vore  att  de  digitala  handlingarna  skulle  gå  att 
komma åt från arkivinstitutionens hemsida.116 Eftersom Internet gör det möjligt för 
vem som helst att komma åt information var som helst ifrån vore det märkligt om 

1 1 5 Denna  tes  styrks  i  Cunningham,  A. (2005),  “Archival  institutions”,  s.  47;  Hofman,  H.  (2005),  “The 
archive”, s. 150-157; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 161.
1 1 6 Denna tes styrks i Cunningham, A. (2005), “Archival institutions”, s. 47; Reed, B. (2005), ”Records”, s. 
122; Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 155; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 161.
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inte  denna  möjlighet  utnyttjades  för  att  i  högre  grad  tillgängliggöra 
arkivmaterialet.  Kommer  då även sekretessbelagda handlingar  vara möjliga  att 
komma  åt  via  nätet?  För  detta  skulle  särskilda  behörighetssystem  behöva 
utvecklas  som  kontrollerade  att  endast  den  som  hade  rätt  att  ta  del  av 
informationen  fick  tillgång  till  handlingen.  Det  hjälpmedel  som  används  i 
dagsläget för att  kontrollera så att  endast rätt person tar del av sekretessbelagd 
information  är  legitimationshandling.  På  nätet  används  e-legitimation  för  att 
legitimera sig och skriva under avtal och transaktioner hos olika myndigheters och 
företags  webbplatser.  E-legitimationen  fungerar  på  samma  sätt  som en  vanlig 
legitimation på så sätt att den innehåller samma information om dess innehavare. 
Det skulle alltså kunna vara möjligt att arkivinstitutioner i sina e-tjänster använde 
sig av inloggning med e-legitimation för att säkerställa att en viss person endast 
fick tillgång till de sekretessbelagda handlingar som han eller hon själv hade rätt 
att ta del av.117

Via startsidan på arkivinstitutionens hemsida skulle man alltså kunna komma 
vidare till det digitala handlingsbeståndet genom att klicka på en knapp som ledde 
dit.  Frågan är  hur  gränssnittet  för  arkivinstitutioners  e-tjänster  för  åtkomst  till 
digitala handlingar skulle se ut. Förmodligen skulle man först komma till en lista 
över samtliga arkivbildare vars arkiv fanns tillgängliga i arkivet.118 Eventuellt är 
arkivbildarna indelade i olika kategorier med möjlighet att söka på arkivbildare. 
Sedan skulle man kunna välja en arkivbildare och få fram arkivredovisningen med 
de  olika  datamängder  som  ingår  i  denna,  som  skulle  vara  uppdelade  i  olika 
sektioner.

När  man  fått  fram  arkivredovisningen  för  ett  arkiv  tillhörande  en  viss 
arkivbildare skulle man kanske komma till ett upplägg där det fanns fält med eller 
knappar för att få fram dokumentationen och arkivbeskrivningen.119 Sedan skulle 
det finnas en lista  som utgjorde klassificeringsstrukturen där man skulle kunna 
klicka  på  en  process  för  att  få  fram all  information  om  handlingsslaget  som 
processen genererade, inklusive informationen från övriga uppgiftsmängder som 
är  relaterade  till  handlingsslaget,  som  handlingstyper  och  samband  med 
förvaringsenheter.

Det skulle vara möjligt  att  göra sökningar på olika informationsmängder.120 
Det  skulle  också  vara  möjligt  att  genomföra  informationssökningar  i  hela 
arkivinstitutionens  digitala  arkivbestånd,  både  i  all  information  i 
arkivredovisningen och kanske också informationen i själva handlingarna. Detta 
skulle innebära en förenklad procedur vad gällde att hitta rätt handlingar och nya 
möjligheter att hitta viss information i materialet som man inte vet var den finns.

1 1 7 Denna tes styrks i Reed, B. (2005), ”Records”, s. 122 f.
1 1 8 Denna tes styrks i McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 192 f.
1 1 9 Denna tes styrks i Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 142.
1 2 0 Denna tes styrks i Hofman, H. (2005), “The archive”, s. 142.
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På arkivinstitutionens hemsida skulle man eventuellt också kunna begära fram 
pappershandlingar i förväg om det skulle ta lång tid innan man fick fram dem eller 
om det av andra skäl skulle vara bättre att i god tid beställa fram handlingar. Det  
skulle kanske också vara möjligt att beställa fram pappershandlingar via hemsidan 
inne på själva arkivinstitutionen, även om det inte var nödvändigt att beställa fram 
dem i förväg. Detta för att möjliggöra en effektivare procedur för förfrågning och 
expedition av handlingar.

På arkivinstitutionens hemsida skulle det finnas vägledningar och guider för 
att  hjälpa  användare  att  hitta  information  i  arkivet.  Det  skulle  också  finnas 
presentationer över vad handlingarna har att berätta, som kanske är interaktiva och 
multimediala.

I  svarsresultaten  av  den  enkät  som  gjordes  inom  det  svensk-kroatiska 
forskningsprojektet var det många tjänstemän vid olika ABM-institutioner som på 
frågan ”Beskriv din egen bild av ett perfekt museum, bibliotek eller arkiv år 2020 
och hur det skiljer sig från idag” lyfte fram digitaliseringen som en viktig aspekt 
hos framtidens ABM-institutioner. En del trodde att delar av arkivinstitutioners 
handlingar skulle vara digitaliserade och tillgängliga via nätet  vilket skulle öka 
tillgängligheten, medan ett fåtal trodde att allt material skulle vara digitaliserat. 
Det sistnämnda verkar som jag själv tidigare nämnt inte troligt, vilket också styrks 
av att många svarspersoner tydligt påpekat att det troligtvis endast kommer vara 
vissa handlingar som kommer finnas tillgängliga digitalt och av att det endast är 
ytterst få som svarat tydligt hävdat att allt arkivmaterial skulle vara digitaliserat.121 
Sedan var det också meningen att man skulle beskriva ett perfekt arkiv, bibliotek 
eller  museum,  vilket  kan  ha  gjort  att  man  bortsett  något  från  den  faktiska 
verkligheten.

En arkivarie hävdar att hon tror att man i ett perfekt arkiv år 2020 kommer att 
ha löst det digitala bevarandet inom arkivhantering.122 Nu är frågan hur man ska 
tolka  ”ha  löst  det  digitala  bevarandet”.  Troligen avses  med  detta  att  man  löst 
problemet med att information kan försvinna i samband med upprepad migrering 
till  nya  filformat,  eftersom  det  annars  inte  finns  några  hinder  för  att  kunna 
säkerställa ett långtidsbevarande av digital information. Problemet när en fil i ett 
visst format ska konverteras till ett annat format är att den lagrade informationen 
inte alltid så att säga passar in i mallen riktigt, och att man om man verkligen vill 
ha med all information själv antingen måste justera innehållet i den nya filen eller 
skapa om dokumentet från början. Att man skulle ha löst problemet med eventuell 
informationsförlust när filer konverteras till nya format innebär i så fall antagligen 
att man skulle ha utvecklat ett ultimat filformat som skulle anses vara det bästa för 
all framtid, eller nästan. Vad man inte kan veta i det läget är om det verkligen inte 

1 2 1 Enkät  med  frågor  om  arkiv,  bibliotek  och  museer  i  det  framtida  samhället.  Svar  från  arkivarier,  
bibliotekarier och museianställda.
1 2 2 Enkät  med frågor  om arkiv,  bibliotek och museer i  det  framtida samhället.  Svar från respondent  126  
(arkivarie).
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kommer  att  utvecklas  något  nytt,  bättre  format  någon  gång  i  framtiden. 
Förmodligen har man bara hamnat i ett stadium där det under en längre period inte 
tycks finnas någon fortsatt utvecklingspotential men där fortsätt utveckling ändå 
sker så småningom, vilket som tidigare nämnts kan inträffa. Att man någon gång 
skulle lyckas lösa det digitala bevarandet verkar således osannolikt, i alla fall fram 
till 2020.123

Vad svarspersonerna i övrigt lyfte fram som utmärkande för ett perfekt arkiv 
år 2020 var sådant som ökad tillgänglighet och service, att arkiven används av fler 
personer i  fler  sammanhang, och att  fler personer kan känna sig välkomna till 
arkiv  som  i  dagsläget  nästan  betraktas  som  endast  avsedda  för  kunniga 
akademiker.124 Frågan är om detta kommer förverkligas, särskilt med tanke på att 
detta var beskrivningar av ett perfekt arkiv och att tidsramen är 10 år. Det verkar 
inte troligt  att  detta kommer vara fallet  år 2020 eftersom arkivinstitutioner vad 
gäller  dessa  aspekter  alltid  varit  likadana,  och  därför  är  det  osannolikt  att  det 
skulle ske en ändring just nu. Möjligen att det kan bli på detta sätt ännu längre in i 
framtiden, i alla fall vad gäller tillgängligheten, men det finns ingenting som talar 
för  att  resten  kan  bli  verklighet.  För  att  exempelvis  personer  utan  akademisk 
bakgrund  ska  känna  sig  mer  välkomna  till  arkivinstitutioner  krävs  det  aktiva 
arbetsinsatser som inte har med den tekniska utvecklingen att göra, och som hade 
kunnat utföras när som helst.

Samarbete med andra ABM-institutioner (förlängning av 
aktörens handlingar och scenariots materiel)

Något som ofta hävdas är att arkiv, bibliotek och museer kommer att samarbeta 
mer i framtiden. Dessa olika institutioner har vissa saker gemensamt, bland annat 
att de ordnar, sammanställer, tillgängliggör och förmedlar information och ibland 
också tolkar den och sätter in den i ett större sammanhang.125 Några vinster som 
skulle  uppstå  genom  ett  ökat  samarbete  mellan  dessa  institutioner  är  ökad 
slagkraft, ökad tillgänglighet till samlingarna, att de traditionella gränserna mellan 
arkiv, bibliotek och museer blir mindre viktiga för användare, bättre utnyttjande 
av gemensamma resurser genom gemensamma satsningar och att  gemensamma 
ABM-utbildningar leder till breda kontaktytor mellan arkiv, bibliotek och museer 
vilket  underlättar  ytterligare samarbete.126 I samband med att  ABM-institutioner 
kommer arbeta alltmer med digitalt material i framtiden verkar det troligt att det 

1 2 3 Denna tes styrks delvis i Reed, B. (2005), ”Records”, s. 126 f.
1 2 4 Enkät  med  frågor  om  arkiv,  bibliotek  och  museer  i  det  framtida  samhället.  Svar  från  arkivarier,  
bibliotekarier och museianställda.
1 2 5 Almerud, P. (2000), ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, s. 13.
1 2 6 Almerud. P., red. (2000), Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, s. 5.
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kommer uppstå ett ökat samarbete. Frågan är då hur detta samarbete kan tänkas se 
ut.

Som nämndes i forskningsöversikten till denna uppsats anser Boyd Rayward 
att  olikheterna  mellan  arkiv,  bibliotek  och  museer  till  mycket  stor  del  måste 
försvinna  för  att  kunna  ge  bra  service  till  användare.  Han  anser  inte  att 
skillnaderna beträffande organisation, funktion och teknik mellan arkiv, bibliotek 
och museer är lika aktuell när informationen är digital.127

Peter Almerud har dock en annan uppfattning. Enligt honom kan olikheterna 
mellan  arkiv,  bibliotek  och museer  vara skadliga att  bygga bort.  Dessa utgörs 
enligt honom av deras mål, struktur och uppgifter. En fullständig integration av 
arkiv,  bibliotek  och  museer  är  således  inte  realistisk  och  kanske  inte  heller 
önskvärd. Om man skulle integrera dessa skulle man först behöva hitta de minsta 
gemensamma nämnarna för att sedan utifrån dessa bygga upp en ny gemensam 
ABM-struktur. Detta skulle innebära en stor risk för att de uppgifter som är unika 
för varje typ av ABM-institution skulle marginaliseras och att en utveckling av 
dessa skulle försvåras. En lämpligare lösning skulle enligt Almerud vara man att i 
utvecklandet  av  samarbete  mellan  arkiv,  bibliotek  och  museer  utgick  från 
innehållet  istället  för strukturen och byggde upp samarbetet  ”underifrån”.  Man 
skulle  alltså  låta  de  olika  slagen  av  ABM-institutioner  utvecklas  utifrån  sina 
specifika  uppgifter  och  förutsättningar  men  samtidigt  öka  möjligheterna  till 
samarbete mellan dem.128

Raywards  uppfattning  att  olikheterna  mellan  arkiv,  bibliotek  och  museer 
kommer  att  försvinna i  och med att  information blir  digital  kan upplevas som 
osannolik.  Att  till  större  delen  sudda  ut  olikheterna  hos  arkiv,  bibliotek  och 
museer verkar svårt, detta för att skillnaderna hos de olika slagen av information 
inte kommer försvinna för att de blir digitala. Handlingar kommer fortfarande vara 
handlingar, böcker fortfarande böcker och föremål fortfarande föremål. Dessa har 
olika typer av metadata som måste existera för var och en av dem, och lär som 
Almerud anser bli svåra att samordna fullt ut, varför något i stil med Almeruds 
scenario  verkar  troligare.  Även  om  arkiv,  bibliotek  och  museer  inte  kan  slås 
samman fullständigt kommer samarbetet mellan dem troligen att vara något mer 
utvecklat i framtiden än i dagsläget. De kanske då har vuxit samman på så sätt att 
det finns sökportaler med vars hjälp man kan göra övergripande sökningar i såväl 
arkivens,  bibliotekens  som  museernas  bestånd,  dock  kanske  inte  ner  på 
dokumentnivå.  Det  kommer  nog också  finnas  vägledningar  och  liknande  som 
sträcker sig över såväl arkiv, bibliotek som museer. Sedan kanske en del arkiv, 
bibliotek och museer delar lokaler i framtiden eftersom mycket troligtvis kommer 
finnas  tillgängligt  på  nätet  vilket  kan  innebära  ett  något  minskat  lokalbehov. 
Arkiv,  bibliotek och museer kommer troligen också att  arbeta gemensamt med 
1 2 7 Ulfsparre, A.C. (2000), ”Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer”, s. 95.
1 2 8 Almerud, P. (2000), ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, s. 28.
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allehanda kvalitetsutvecklingsfrågor eftersom de som tidigare nämnts tjänar på att 
samarbeta.  De kommer  bland  annat  troligen  att  hjälpas  åt  i  frågor  som berör 
gemensamma  aspekter  hos  arkiv,  bibliotek  och  museer.  I  övrigt  kommer  nog 
arkiven, biblioteken och museerna att stå för sig själva.

Vad  gäller  olika  arkivinstitutioners  samarbete  med  varandra  så  kommer 
kanske  olika  arkivinstitutioners  arkivredovisningar  att  kopplas  samman,  vilket 
skulle göra det möjligt att göra sökningar på djup nivå i handlingsbeståndet hos 
alla  arkivinstitutioner  i  Sverige  på  en  gång  i  samma  portal.  Att  utvidga 
sökfunktionen till att även inkludera utländska arkivredovisningar på så sätt att det 
gick att göra strukturerade sökningar på olika informationsmängder kommer nog 
vara svårt och något som man nog inte heller kommer att försöka med, detta för 
att metoder för arkivredovisning skiljer sig åt mellan olika länder. Däremot skulle 
det  troligen vara möjligt  att  länka samman nationella  arkivdatabaser  från flera 
länder till en internationell arkivdatabas. Något som talar för att detta skulle vara 
möjligt  är det inom EU upprättade projektet APEnet vars mål är att förse EU-
medborgare, myndigheter och företag med en gemensam portal, varifrån man kan 
ska kunna utforska många av Europas arkiv.129 För att detta ska fungera använder 
man inom APEnet olika internationella standarder för arkivredovisning.130

Arkivariens kunskapskrav (förlängning av aktörens 
handlingar)

Som det ser ut  i  dagsläget är  de lägsta formella  kunskapskraven som ställs  av 
arbetsgivare för att få arbeta som arkivarie att man ska ha en kandidatexamen med 
60  hp  arkivvetenskap.  Arkivutbildningar  i  Sverige  har  i  dagsläget  varierande 
utformning,  man  kan  läsa  arkivvetenskap  i  ett  till  två  år  antingen  på 
grundläggande eller avancerad nivå, det vill säga utan eller med krav på tidigare 
avlagd  kandidatexamen.131 Vad  som  gjort  att  utbildningen  på  vissa  orter  har 
förlagts till avancerad nivå och dessutom blivit tvåårig är Bolognaprocessen vars 
mål är att harmonisera strukturen i de akademiska utbildningarna i Europa. Att 
vissa  utbildningar  ligger  på  avancerad  nivå  med  krav  på  tidigare  avlagd 
kandidatexamen men ändå är ettåriga går inte riktigt i linje med Bolognaprocessen 
eftersom  detta  inte  kan  ge  en  masterexamen  (som  är  femårig),  utan  en 
magisterexamen  i  form av  en  slags  fyraårig  masterexamen.  Troligen  kommer 
denna magisterexamen som är en slags fyraårig masterexamen och som kan fås 
efter att ha läst ett ettårigt magisterprogram troligen att avskaffas så småningom 
och helt ersättas av tvååriga masterprogram. Då kommer troligen dessa ettåriga 
1 2 9 APEnets webbplats > Om APEnet [2011-06-08].
1 3 0 APEnets webbplats > Om APEnet > Standards [2011-06-16].
1 3 1 Studera.nu (Högskoleverkets portal i samarbete med VHS och Sveriges högskolor) > Att välja rätt > Val  
av utbildning > Utbildningens kvalitet > Arkivvetenskap > Var kan jag läsa? [2011-05-02].
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magisterutbildningar i arkivvetenskap och möjligheten att ta ut en magisterexamen 
efter att ha läst ett år arkivvetenskap på avancerad nivå i Uppsala att försvinna. De 
arkivutbildningar  som  ligger  på  grundnivå  kommer  troligen  avskaffas  eller 
ersättas  av  tvååriga  masterprogram,  eftersom  de  studenter  som  läser 
arkivutbildningar på grundnivå endast kommer att ha en tre- eller fyraårig examen 
med bara 60 hp arkivvetenskap, vilket  man står sig lågt i  konkurrensen med i 
förhållande till studenter med masterexamen vilka har läst 120 hp arkivvetenskap 
och därtill har en kandidatexamen med övriga ämnen. Följaktligen kommer det i 
Sverige inom några år troligen bara att finnas arkivutbildningar i form av tvååriga 
masterprogram  med  kandidatexamen  som  behörighetskrav.  Detta  kommer 
innebära att även arbetsgivarnas krav på arkivariers utbildning med tiden kommer 
att förändras till att omfatta masterexamen i arkivvetenskap.

Att utbildningen i framtiden skulle förlängas ytterligare verkar osannolikt. Om 
utbildningen i arkivvetenskap ändå skulle bli längre skulle det antagligen innebära 
att den fick formen av ett treårigt kandidatprogram eller dylikt, detta för att det 
troligen skulle bli för långt att studera i sex år eller längre med en tidigare avlagd 
kandidatexamen och för att sexåriga eller längre utbildningar troligen inte skulle 
passa in i framtidens utbildningsstruktur. Att utbildningen i arkivvetenskap skulle 
förlängas  till  tre  år  verkar  dock  inte  troligt  eftersom  få  personer  skulle  vara 
intresserade av att läsa en lång grundutbildning endast med arkivvetenskap, detta 
för att många intresserar sig för arkivarieyrket just för historieintressets skull och 
tycker  att  de  teoretiska  delarna  av  arkivutbildningen  egentligen  är  något 
ointressanta, men också för att många upptäcker arkivarieyrket i samband med att 
man studerar historia och därför inte skulle vara intresserade av att börja om på 
nytt och läsa en ny treårig utbildning på grundnivå om man redan läser historia. 
Att  arkivvetenskap  har  karaktären  av  påbyggnadsutbildning  kommer  därför 
troligen förbli en nödvändighet även i framtiden för att kunna få folk att utbilda 
sig till arkivarier.

Något som nyligen hänt och som ökat kraven på arkivarieutbildning är att 
arkivhandlingar blivit digitala.132 Detta innebär att arkivhanteringen inträtt i en ny 
dimension med ökade krav på IT-kunskaper. Ett problem kan tyckas vara att i stort 
sett alla arkivarier är humanister med studiebakgrund i historia, och inte har någon 
studiebakgrund inom teknik eller naturvetenskap vilket kan anses vara en stark 
fördel  med  tanke  på  att  digital  arkivhantering  vilket  kommer  vara  praxis  i 
framtiden bygger på datateknik. För att förstå arkivhandlingarnas betydelse i en 
historisk eller samhällskontext vilket borde ses som en nödvändig förutsättning 
för att kunna arbeta som arkivarie krävs dock studiebakgrund inom historia eller 
annan humaniora.133 Dessa kunskaper kan exempelvis anses nödvändiga för att på 
ett  bra  sätt  kunna avgöra vilka  handlingar  som ska bevaras  respektive  gallras. 
1 3 2 Denna tes styrks i Norberg, E. (1995), ”Mellan historia och framtid”, s. 272-274; Pederson, A. (2005),  
”Professing archives: A very human enterprise”, s. 72; McKemmish, S. m.fl. (2005), ”The archives”, s. 189.
1 3 3 Denna tes styrks i Norberg, E. (1995), ”Mellan historia och framtid”, s. 276 f.
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Följaktligen borde en arkivarie inte vara tekniker även om dessa kunskaper ändå 
kan anses mycket viktiga då digital arkivhantering i mångt och mycket handlar om 
filformat och lagringsmedier. Relevanta IT-kunskaper kommer således precis som 
idag att  förmedlas inom ramen för framtidens masterprogram i arkivvetenskap, 
men mer djupgående eller omfattande IT-kunskaper än så kan alltså inte ingå i en 
arkivarieutbildning. De övriga IT-kunskaperna som kan vara nödvändiga för att 
bedriva digital  arkivhantering måste således finnas hos någon annan inom eller 
utanför  organisationen.  Datateknikens  inträde  i  arkivhanteringen  kommer  med 
andra ord inte att rubba den humanistiska traditionen inom arkivhanteringen och 
arkivarieyrket  av  flera  skäl,  bland  annat  eftersom  humanistisk 
utbildningsbakgrund kan anses nödvändig för att arbeta med arkivhandlingar, men 
också för att det inte går att förlänga arkivarieutbildningen till  att innefatta mer 
omfattande kurser i datateknik eftersom den då skulle bli för lång.

Arkivarieutbildningar kommer därför troligen inte att få större inslag av IT i 
framtiden än vad som är fallet i dagsläget, och framtidens arkivarier kommer att 
förbli  humanister.  Självklart  kommer  kunskaper  i  data-  eller  systemvetenskap 
självklart att vara uppskattade av arbetsgivare som anställer arkivarier, men att det 
skulle vara ett krav att även ha läst sådana utbildningar verkar osannolikt. Sedan 
kommer det förstås vara en stark fördel om man ändå har ett intresse för IT som 
arkivarie  i  framtiden  eftersom arkivhanteringen i  framtiden  kommer  att  kretsa 
kring olika former av IT-system. Därför kommer man som arkivarie i framtiden 
också troligtvis  bli  tvungen att  hålla  sig uppdaterad på utvecklingen inom IT-
området  eftersom  detta  förändras  snabbt.134 Sammanfattningsvis  kan  sägas  att 
arkivutbildningar i framtiden troligen kommer bestå av tvååriga masterprogram i 
arkivvetenskap med eller utan ABM-profil, vilket i dagsläget är fallet vid Uppsala 
och Lunds universitet.

Att arkivarieyrket professionaliserats alltmer och att utbildningen till arkivarie 
förlängs bidrar till att arkivariens bild av sig själv förändras. Man får en tydligare 
och  stabilare  yrkesidentitet  som  präglas  av  ökat  yrkeskunnande  och 
professionalitet, vilket gör att yrkesbilden och arkivariens status förbättras.

Mängden arkivariejobb (förlängning av scenariots materiel)
Tänkbara  faktorer  som  kan  påverka  behovet  av  arkivarier  på  framtidens 
arbetsmarknad  är  teknikens  inverkan  på  arkivhanteringen  och  samhällets 
informationsmängd.135

Den  viktigaste  faktorn  av  dessa  kan  anses  vara  tekniken  eftersom  dess 
utveckling  påverkar  hur  arkivhanteringen  sköts  och  därmed  också  behovet  av 
1 3 4 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-
Ö > Arkivarie (text under rubriken ”Framtid”) [2011-04-03].
1 3 5 DIK:s webbplats > Yrken i DIK > Arkivarie (text under rubriken ”Framtidsutsikter”) [2011-04-03].
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arkivarier.  Trenden  man  sett  inom  tillverkningsindustrin  är  att  behovet  av 
arbetskraft minskat i och med att den tekniska utvecklingen automatiserat arbetet 
alltmer.  Denna trend har  dock varit  mindre  eller  knappt  märkbar  inom sådana 
samhällssektorer som inte är relaterade till produktion av varor. Arkivhanteringen 
påverkas  inte  heller  på  samma  sätt  som  industrin  påverkats  av  den  tekniska 
utvecklingen, genom att rationaliseras, utan snarare på så sätt att den i likhet med 
den  administrativa  sektorn  ändrar  karaktär  genom  informationsteknikens 
utveckling.136 Frågan är om arkivhanteringen verkligen förenklas i och med att den 
övergår till att vara digital. Handlingarna tar visserligen upp mindre förvaringsyta 
och kan göras lättare åtkomliga, men kräver större arbetsinsatser för att bevara.

Troligen kommer ordnande, förtecknande, skapande av informationsmaterial, 
visning av arkivinstitutionen, utställningar samt bevarade och gallringsutredning 
att  vara  ungefär  lika  arbetskrävande  även  i  framtiden.  Överlämnande  av 
handlingar kommer förmodligen att förenklas om de digitala handlingarna finns 
tillgängliga  på  nätet.  Rådgivning  kommer  däremot  troligen  bli  en  mer 
tidskrävande  arbetsuppgift  för  arkivarier  i  framtiden  eftersom  digital 
arkivhantering ställer större krav på att dokumenthanteringen sköts rätt redan från 
början.  Att  upprätta  bevarandestrategier,  dokumentation  och 
informationssäkerhetsplaner  blir  tillkommande  arbetsuppgifter  för  framtidens 
arkivarier. Det kommer således troligen att finnas arbetsuppgifter i framtiden som 
kommer vara lika tidskrävande som i dagsläget och sådana som kommer vara mer 
eller mindre tidskrävande än idag. Sedan kommer också pappershandlingarna hos 
arkivinstitutioner att finnas kvar i framtiden vilket även innebär att dessa måste 
tillgängliggöras,  tillhandahållas  och  bevaras.  Eftersom  många  av  dagens 
arbetsmoment för arkivarier troligen kommer att finnas även i framtiden och för 
att handlingar i framtiden troligen kommer att kräva mer arbete för att bevaras 
finns det inte mycket som talar för att antalet jobb för arkivarier kommer bli färre 
genom teknikens inverkan på arkivhanteringen.

Det verkar troligt att informationsmängden i samhället kommer att öka något i 
framtiden  eftersom detta  är  en  trend man  ser  har  skett  på  senare  år  och  som 
troligen  kommer  fortsätta.137 Denna  informationsökning  omfattar  inte  bara 
mängden information på nätet i form av hemsidor utan också informationen på 
myndigheter vilken har ökat till följd av ökade krav på dokumentation, teknologi 
och  lätthet  att  skapa  dokument  samt  en  allmän  informatisering  av  samhället. 
Frågan är dock hur omfattande den framtida informationsökningen kommer att bli 
och om den i någon märkbar utsträckning kommer skapa fler arkivariejobb. Om 
man tänker på de informationsmängder som hittills producerats vid myndigheter 
så har inte ökningen varit  enorm utan endast måttlig.  Att det skulle ske någon 
omfattande  ökning  av  informationsmängden  hos  myndigheter  och 

1 3 6 Bélanger, J. (2006), ”Technology and Work”, s. 337.
1 3 7 Bohn, R. E. & Short, J. E. (2009), How Much Information? 2009 Report on American Consumers, s. 7.

71



arkivinstitutioner i framtiden verkar således osannolikt. Det verkar också troligt 
att ökningen av information hos myndigheter kommer att avstanna i samband med 
att  den digitala dokumenthanteringen blivit  fullständigt etablerad i  den svenska 
förvaltningen och pågått ett tag. Ökningen av mängden handlingar lär alltså inte 
bli så stor och kan möjligen leda till  endast en svag ökning av antalet jobb för 
arkivarier i framtiden.

I  den  enkätundersökning  som  ingick  i  det  svensk-kroatiska 
forskningsprojektet fanns det ett påstående som löd ”Färre personer kommer att 
arbeta i arkiv, bibliotek och museer i framtiden” med svarsalternativ 1-10 där 1 
motsvarade ”håller inte alls med” medan 10 stod för ”håller fullständigt med”. De 
130  personer  (arkivarier,  bibliotekarier,  museitjänstemän  och 
informationsspecialister)  som  besvarade  frågan  gav  väldigt  skilda  svar  som 
sträckte sig från 1 till 10 vilket gav ett genomsnittligt svarsvärde på 5,3. Trots att  
antalet svarspersoner var stort och att de dessutom var insatta i ämnet till följd av 
att de arbetade inom ABM-sektorn så var uppfattningen huruvida färre personer 
kommer att arbeta inom ABM-sektorn i framtiden således allt annat än enhällig. 
Det  fanns  största  möjliga  variation  i  svaren.138 En anledning till  de  varierande 
svaren  kan vara  att  vissa  svarspersoner  inte  tänkte  noggrant  när  de  besvarade 
frågan  med  andra  gjorde  det.  Rent  spontant  kanske  man  kan  tycka  att  färre 
personer kommer att arbeta inom arkiv, bibliotek och museer. Detta för att frågan 
ställdes  och att  man därmed spontant kunde tycka att  det verkade troligt,  men 
också för att just bibliotek vilket är den del av ABM-sektorn som sysselsätter flest 
personer och som vissa kanske tänker främst på när man nämner ABM-sektorn 
kan få färre anställda i framtiden vilket mycket talar för. Det sistnämnda gäller 
inte  i  samma grad  för  arkiv  och museer.  Hade påståendet  istället  varit  ”Färre 
personer kommer att arbeta i arkiv” eller likadant fast om museer, så skulle det 
genomsnittliga svaret nog ha hamnat närmare 1, det vill säga färre svarspersoner 
hade trott att det kommer arbeta färre personer i arkiv i framtiden. Sedan är det 
också så att om bibliotekens personal minskar samtidigt som mängden anställda 
på  arkiv  och  museer  inte  förändras  så  sker  det  visserligen  en  minskning  av 
mängden anställda inom ABM-sektorn, även om den är ojämnt fördelad mellan 
olika slags ABM-institutioner. De svarspersoner som tänkte till mera insåg nog att 
det  inte  är  lika  säkert  att  det  verkligen  kommer  arbeta  färre  personer  inom 
framtidens ABM-sektor som helhet. Uppfattningen som vissa personer hade att 
det kommer arbeta färre personer inom ABM-sektorn i framtiden kan nog ge en 
hänvisning om framtidens arbetsmarknad inom ABM-sektorn, men kan ändå som 
nämnts ifrågasättas av flera skäl, och syftar inte heller fullständigt på arkivsektorn. 
Med andra ord verkar det  fortfarande inte  sannolikt  att  mängden arkivariejobb 
kommer minska i framtiden.

1 3 8 Enkät  med  frågor  om  arkiv,  bibliotek  och  museer  i  det  framtida  samhället.  Svar  från  arkivarier,  
bibliotekarier och museianställda.
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Som en sammanfattning kan sägas att det inte finns mycket som talar för att 
mängden arkivariejobb i framtiden kommer att bli färre.
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Slutdiskussion

Vad som ytterst kommer utmärka framtidens arkivhantering är att den till skillnad 
från dagens arkivhantering främst kommer utföras digitalt. Detta kommer bland 
annat att förändra utförandet av arkivariens arbetsuppgifter och arkivinstitutionens 
utseende samt arkivhanteringens förutsättningar i allmänhet.

Scenariots  aktör som utgörs av arkivarien måste  i  sitt  yrke utföra ett  antal 
arbetsuppgifter  som  kan  anses  motsvaras  av  aktörens  handlingar.  Dessa 
arbetsuppgifter kommer i framtiden förmodligen att till större delen vara samma 
som de arbetsuppgifter vilka idag utförs av arkivarier som uteslutande arbetar med 
digital  arkivhantering,  bortsett  från  att  arbete  med  pappershandlingar  alltid 
kommer att  kvarstå i  liten grad. Vad gäller arbetsuppgifterna så kommer dessa 
troligtvis bestå av ungefär samma aktiviteter som inom manuell arkivhantering, 
fast dessa nu utförs i en digital kontext. Uppgifterna kommer troligen utgöras av 
tillgängliggörande och tillhandahållande, bevarande- och gallringsutredning samt 
rådgivning.  En  ytterligare  arbetsuppgift  kommer  troligen  bli  att  upprätta 
bevarandestrategier,  dokumentation  och  informationssäkerhetsplaner  för  de 
digitala  handlingarna.  De övergripande  principerna  för  arkivhanteringen,  att  ta 
emot, bevara och vårda och sedan tillhandahålla, tillgängliggöra och levandegöra 
arkivmaterial är således samma oavsett om man jobbar med analog eller digital 
arkivhantering.  Den framtida utvecklingen av nya lagringsmedier  och filformat 
kommer även i fortsättningen innebära arbete med att migrera filer till nya format, 
även om man kan fråga sig med vilken intensitet denna utveckling kommer att 
fortskrida.139

Scenariots materiel som motsvaras av arkivinstitutionen kommer i framtiden 
troligen att  behålla sina manuella  handlingar men ha de moderna handlingarna 
bevarade  digitalt  på  lagringsminnen.  Arkivinstitutionen  kommer  således  ha 
fysiska förvaringsutrymmen även för de digitala handlingarna, även om dessa är 
betydligt  mindre  än  för  de  manuella  handlingarna.  De  digitala  handlingarna 
kommer  troligen  finnas  tillgängliga  via  nätet,  samt  ett  fåtal  av  de  manuella 
handlingarna  som  digitaliserats.  Handlingsbeståndet  hos  arkivinstitutionen 
kommer  således  vara  uppdelat  mellan  analoga  och  digitala  handlingar  vilka 

1 3 9 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-
Ö > Arkivarie [2011-04-03]. Samt anteckningar från föreläsning om arkivarieyrket vid Uppsala universitet 
med Ingegerd Ström, chef för Uppsala stadsarkiv, 2009-09-07. Samt anteckningar från föreläsning om digitalt  
bevarande vid Uppsala universitet med Isto Huvila 2009-12-07.
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förvaras  och  tillgängliggörs  på  olika  sätt.  Detta  innebär  att  framtidens 
arkivinstitutioner kommer ha en tvådelad karaktär.

Vad gäller samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer som kan betraktas 
som en förlängning av aktörens handlingar och scenariots  materiel  så kommer 
detta nog vara mer utvecklat än i dagsläget, men inte innebära en sammanslagning 
av  dem.  Möjligen  att  de  vuxit  samman  på  så  sätt  att  det  exempelvis  finns 
sökportaler med vars hjälp man kan göra övergripande sökningar i såväl arkivens, 
bibliotekens som museernas bestånd, dock kanske inte ner på dokumentnivå. Vad 
sedan gäller olika arkivinstitutioners samarbete med varandra så kommer kanske 
olika arkivinstitutioners arkivredovisningar att kopplas samman, vilket skulle göra 
det  möjligt  att  göra  sökningar  på  djup  nivå  i  handlingsbeståndet  hos  alla 
arkivinstitutioner i Sverige på en gång i samma portal.

Arkivutbildningar  i  framtiden  vilka  kan  betraktas  som  en  förlängning  av 
aktörens handlingar kommer troligen inte att förlängas ytterligare utan bestå av 
tvååriga masterprogram i arkivvetenskap, vilket i dagsläget är fallet vid Uppsala 
och  Lunds  universitet.  Det  sista  som  omnämns  i  scenariot  är  mängden 
arkivariejobb som kan betraktas som en förlängning av scenariots materiel. Vad 
gäller  detta  så finns det inte  mycket  som talar för att  mängden arkivariejobb i 
framtiden kommer att bli färre än i dagsläget.

Som nämndes i bakgrundsavsnittet har det inte skett några större förändringar 
vad gäller arkivhanteringen eller arkivariens arbetsuppgifter under de senaste 100 
åren,  bortsett  från  införandet  av  digital  arkivhantering  vilket  också  förändrat 
arkivariens  arbete.  Eftersom  det  i  framtiden  troligen  inte  kommer  ske  någon 
ytterligare  större  förändring  i  arkivhanteringens  utformning  eller  arkivariens 
arbetsuppgifter, kommer således detta paradigmskifte förmodligen att förbli den 
enda stora förändringen rörande arkivhanteringen och arkivariens arbetsuppgifter. 
Vad sedan gäller det ökande kravet på utbildning för arkivarier, som blivit aktuellt 
till  följd  av  den  digitala  arkivhanteringens  intåg  tillsammans  med 
examensstrukturens förändring, vilken inneburit en förlängning av utbildningen, 
så  har  detta  lett  till  att  arkivarieyrket  blivit  ännu  mer  professionaliserat. 
Professionaliseringen  kommer  sedan  troligen  att  fortsätta  ytterligare  när  den 
digitala arkivhanteringen och den tvååriga arkivarieutbildningen blivit  standard. 
Vad  slutligen  gäller  den  tidigare  försämringen  av  arkivariers  arbetsmarknad, 
vilken delvis berott på att allt fler lärosäten startat utbildningar i arkivvetenskap, 
så finns inte mycket som talar för att den kommer bli ännu sämre. Detta eftersom 
det  förmodligen  kommer  bli  färre  lärosäten  i  framtiden  som  kan  erbjuda 
utbildning i arkivvetenskap, samtidigt som den tekniska utvecklingen inte verkar 
minska behovet av arkivarier.

För  att  återkoppla  undersökningens  resultat  till  teoridiskussionen  så  går 
Bélangers  uppfattning  att  informationsteknologins  utveckling  leder  till  en total 
förändring  i  sättet  att  arbeta  inom  tjänste-  och  administrationssektorerna  att 
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applicera  på  arkivhanteringen.  Arkivhantering  utgör  en  del  av 
administrationsarbetet inom en organisation eller en större organisatorisk kontext, 
och  håller  till  följd  av  informationsteknologins  utveckling  på  att  förändras  i 
grunden genom att bli digital. Utvecklingen har dock gått långsammare än inom 
den  övriga  administrationssektorn,  och  först  2008  lanserade  Riksarkivet  sina 
första föreskrifter rörande elektroniska handlingar (RA-FS 2008:4140), långt efter 
att  datorn  blivit  standardutrustning  i  varje  kontor.  Anledningen  till  denna 
långsamma utveckling inom arkivhanteringen i förhållande till den övriga tjänste- 
och administrationssektorn går att finna i praktiska svårigheter med att uteslutande 
arbeta med digitala handlingar. Men i och med utformandet av RA-FS 2008:4141, 
2009:1142 och 2009:2143 har ett stort kliv tagits och ytterligare utveckling liknande 
den som redan skett inom den övriga tjänste- och administrationssektorn är att 
vänta.  Bélangers  uppfattning  att  informationsteknologins  utveckling  har  stort 
inflytande  på  upplevelsen  av  arbetet  går  att  tillämpa  även  på  arkivariens 
arbetsuppgifter, detta eftersom utförandet av dessa har förändrats och kommer att 
fortsätta förändras till följd av denna utveckling. Som nämnts kommer bilden av 
arkivariens  arbetsuppgifter  främst  att  förändras  från  att  vara  manuella  och 
pappersbaserade till att vara digitala och utföras framför en dator. Bilden av arkiv 
och  arkivinstitutioner  kommer  också  att  förändras,  eftersom  de  nyare 
handlingsbestånden  kommer  vara  digitala  och  förvaras  på  lagringsminnen.  Ett 
arkiv  och  en  arkivinstitution  kommer  inte  längre  bara  att  förknippas  med  en 
arkivlokal  med  gamla  dammiga  bokband  och  dokument  utan  också  med  dess 
digitala  handlingar  som lagras  på  lagringsminnen,  vilka  inte  förvaras  i  någon 
egentlig arkivlokal. Dock kommer arkivinstitutionens pappershandlingar att finnas 
kvar  och  bilden  av  arkivinstitutionen  som  helt  digital  kommer  inte  att  bli 
verklighet.

För att återkoppla undersökningens resultat till forskningsöversikten så verkar 
Claes  Gränströms  uppfattning  om  de  viktigaste  faktorerna  som  håller  på  att 
förändra  arkivhanteringen  trovärdig  utifrån  detta  scenario.  Enligt  Gränström 
utgörs  faktorerna  av  den  tekniska  utvecklingen,  den  demokratiska  processen, 
internationaliseringen  och förändrande  strukturer  i  samhället.  Att  den  tekniska 
utvecklingen  håller  på  att  förändra  arkivhanteringen  är  tydligt  utifrån  detta 
scenario, och att internationaliseringen förändrar arkivhanteringen framgår också 
eftersom det håller  på att  ske en harmonisering av arkivpraxis  i  Europa.144 Om 
sedan den demokratiska processen och förändrade samhällsstrukturer utgör tydliga 
1 4 0 RA-FS  2008:4.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 4 1 RA-FS  2008:4.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 4 2 RA-FS  2009:1.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 4 3 RA-FS  2009:2.  Finns  bl.a.  tillgänglig  på  Riksarkivets  webbplats  >  Arkivhantering  >  För  statliga  
myndigheter > Sök RA-FS och RA-MS.
1 4 4 Ulate Segura, B. (2006), ”Arkivarieutbildningen – från diplomatik till informatik”, s. 35.
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förändringsfaktorer  är  svårare  att  säga  utifrån  detta  scenario,  men  det  finns 
ingenting  som  säger  att  de  inte  kan  ha  stor  inverkan  på  arkivhanteringens 
utveckling. Följaktligen finns det anledning att tro att även detta kan komma att 
förändra  arkivhanteringen.  Att  dokument-  och  arkivbegreppet,  ordnande  och 
förtecknande, värdering och gallring samt autenticitet och migrering kommer att 
förändras som Gränström tror verkar troligt enligt detta scenario. Likaså att arkiv- 
och dokumenthanteringen kommer att förändras eftersom nya handlingar endast 
kommer att finnas i digital form stämmer överens med detta scenario, samt att 
proveniensprincipen  kommer  fortsätta  vara  aktuell.  Gränströms  uppfattning  att 
informationsmängden  kommer  att  öka  slås  även  det  fast  som  troligt  i  detta 
scenario,  likaså  att  informationen  blir  alltmer  komplex  på  så  sätt  att  det  i 
framtiden kan bli  nödvändigt att  beskriva funktionaliteten hos olika IT-system. 
Generellt  kan  sägas  att  uppfattningarna  i  Gränströms  artikel  styrks  av  detta 
scenario.

Vad  gäller  H.  Thomas  Hickersons  ”oroande”  utmaningar  för  framtidens 
arkivarier så kan dessa till viss del anses vara lösta, även om det fortfarande finns 
vissa orosmoln kvar. Artikeln skrevs 2001 och i Sverige har man sedan dess infört 
föreskrifter för digital arkivhantering och på andra sätt förberett arkivhanteringen 
för  det  digitala  paradigmet.  Men även om man  bland  annat  infört  föreskrifter 
återstår det fortfarande orosmoln, exempelvis kring om det verkligen är möjligt att 
långtidsbevara digitala handlingar. Således kan Hickersons uppfattningar generellt 
anses bli verifierade av detta scenario.

De framtida utmaningar för arkivariekåren som Randall C. Jimerson redogör 
för  som har  att  göra med  digitala  handlingar,  ny teknik  och tillgänglighet  till 
arkivhandlingar kan även de anses stämma överens med detta scenario precis som 
samma  uppfattningar  i  Hickersons  artikel.  Vad  sedan  gäller  de  övriga 
utmaningarna han redogör för är det enligt detta scenario inte lika tydligt att dessa 
kommer utgöra några större problem i framtiden. Definitionsproblemen av arkiv 
och arkivhandlingar är något som tagits upp i scenariot på så sätt att bilden av 
arkiv och relaterade aspekter kommer förändras, och hur denna nya bild kommer 
se ut. Att det kommer bli några större problem att definiera dessa stämmer inte 
överens  enligt  detta  scenario.  Det  kommer  krävas  att  man  i  arkivhandböcker 
tydligt tar upp definitionen av arkiv och arkivhandlingar och hur dessa förändrats, 
men svårare än så kommer det troligen inte att bli. Arkivariens framtida roll har 
belysts  i  detta  scenario  på  så  sätt  att  arkivariens  framtida  arbetsuppgifter  har 
omnämnts och beskrivits. Att arkivariens roll i framtiden kommer bli otydligare 
än så verkar dock osannolikt. Det är samma sak som med definitionen av arkiv 
och arkivhandlingar,  det  gäller  att  detta  tydligt slås fast  så att  det  inte  uppstår 
några oklarheter vad arkivarien förväntas göra. Arkivariens samarbete med andra 
informationsyrkesgrupper  har  tagits  upp  i  scenariot  och  Jimersons  så  kallade 
”utmaning” kring detta kommer troligen att lösas genom att man bestämmer hur 
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långt bör gå inom det framtida ABM-samarbetet, detta för att utnyttja de fördelar 
som ett  samarbete  skulle  innebära,  men samtidigt  för att  undvika att  specifika 
arbetsmetoder  inom  respektive  ABM-sektor  ersätts  av  mindre  väl  fungerande 
generella  arbetsmetoder  för  alla  sektorer.  När  riktlinjerna  för  arkivariens 
samarbete  med  andra  informationsyrkesgrupper  väl  slagits  fast  borde  denna 
”utmaning” kunna anses löst. Visst kommer dessa utmaningar att medföra vissa 
problem, vad som möjligen skiljer uppfattningarna i detta scenario från Jimersons 
uppfattningar  är  hur  pass  problematiska  de  kan  komma  att  bli.  Jimersons 
uppfattningar kan således inte anses bli helt bekräftade av detta scenario.

Kenneth  Thibodeaus  redogörelse  för  de  grundläggande  problemen  kring 
digitala handlingar lyfter fram samma problem som i detta scenario, nämligen att 
lagringsmedier  med  tiden  blir  oläsbara  och omoderna  samt  att  mjukvaran  blir 
omodern. Att detta delvis kan lösas genom att bevarandelösningar och annat drar 
nytta av den fortsatta informationstekniska utvecklingen är något som på ett visst 
sätt  tagits  upp  i  scenariot  eftersom  det  nämns  att  arkivhanteringen  ständigt 
kommer  att  förändras  till  följd  av  den  tekniska  utvecklingen.  Thibodeaus 
uppfattningar om de främsta problemen inom framtidens arkivhantering och hur 
man kan lösa dem styrks således av detta scenario.

Arkiveringsstrategin hos Koninklijke Bibliotheek i Nederländerna passar till 
viss del in i scenariots modell över hur digital arkivhantering kan tänkas se ut i  
framtiden. KB:s internationella förvaringsfunktion kan till viss del liknas vid den 
modell för samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer samt samarbete mellan 
olika  arkivinstitutioner  som  omnämns  i  scenariot.  Detta  för  att  man  genom 
arkivinstitutioners  och  övriga  ABM-institutioners  samarbete  kan  skapa 
gemensamma sökportaler. Att man genom en e-depå ska kunna komma åt material 
passar in i scenariots modell över framtidens arkivinstitution där man kan komma 
åt de digitala handlingarna via nätet. Att KB:s strategi för digitalt bevarande skulle 
kunna vara en relevant modell över framtida dokumenthantering styrks alltså av 
detta scenario.

Lilly  Koltuns  uppfattning  att  framtidens  arkivarier  kommer  att  gräva  ut 
framtiden  som  den  hjälpt  att  omskriva  genom  att  välja  ut  förutbestämt 
arkivmaterial istället för slumpvisa efterlämningar och urval av dåtiden kan anses 
stämma  överens  med  scenariot.  Detta  för  att  framtidens  informationsmängder 
troligen kommer vara större än dagens och att arkivarier därför kommer få fatta 
fler  beslut  kring  vad  som ska  bevaras  respektive  gallras.  Koltuns  uppfattning 
styrks således av scenariot.

Dan Zelenyjs utläggning kring varför uppdelningen mellan  ”archivists” och 
”records managers” inte är relevant inom modern arkivhantering stämmer överens 
med detta scenario. Detta eftersom det i scenariot omnämns att det i framtiden 
troligen kommer  ingå i  arkivariens  arbetsuppgifter  att  hjälpa  organisationer  att 
införa digital arkivhantering, vilket innebär att arkivarien kommer vara med och 
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styra upp dokumenthanteringen redan från början. Att arkivarier inte kommer att 
fokusera lika mycket på fysiska handlingar i framtiden slås också fast i scenariot. 
Således kommer framtidens arkivarier att utföra arbetsuppgifter som i vissa länder 
bara utfördes av records managers, och uppdelningen mellan dessa yrken kommer 
således  bli  irrelevant.  Dan  Zelenyjs  slutsatser  styrks  med  andra  ord  av  detta 
scenario.

Anne  J.  Gilliland-Swetlands  uppfattning  att  det  nya  paradigmet  inom 
informationshanteringen  måste  ta  hänsyn  till  arkivariers,  bibliotekariers  och 
museitjänstemäns olika samhällsroller kan till viss del anses stämma överens med 
scenariot. Detta för att det i scenariot omnämns att man inte kan slå samman arkiv, 
bibliotek och museer helt  eftersom de har skillnader som inte bör tas bort.  Nu 
fokuserade Gilliland-Swetland visserligen på ABM-institutionernas samhällsroller 
och inte deras utformning, men vad som är gemensamt med scenariot är ändå att 
det  finns anledningar till  varför man inte  bör slå samman arkiv,  bibliotek  och 
museer fullständigt. Gilliland-Swetlands slutsatser kan därför till viss del anses bli 
styrkta av scenariot.

Richard J. Coxs föreställning att värderandet av handlingars värde kommer bli 
en mer komplicerad och kvalificerad arbetsuppgift i framtiden skulle delvis kunna 
anses  trovärdig  utifrån  detta  scenario.  Detta  för  att  organisationer  troligtvis 
kommer  producera  allt  fler  handlingar  och  att  detta  innebär  fler  eller  mer 
omfattande  beslut  huruvida  vissa  handlingar  ska  bevaras  eller  gallras.  I övrigt 
verkar det problematiskt att verifiera Coxs uppfattning utifrån scenariot. Bara för 
att  organisationer  genererar  fler  handlingar  behöver  inte  det  innebära  att 
uppskattande av värdet hos handlingar blir svårare att genomföra. Coxs slutsatser 
kan med andra ord ifrågasättas.

Angelika Menne-Haritz uppfattning att ”lagring” som man främst fokuserat på 
inom arkivhanteringen kommer att ersättas av ”tillgänglighet” kan anses stämma 
överens med scenariot. Detta för att tillgänglighet kommer bli en mer komplicerad 
arbetsuppgift  för  framtidens  arkivarier  då  det  gäller  att  göra  de  digitala 
handlingarna tillgängliga via nätet. Visserligen kommer lagring också vara en mer 
komplicerad arbetsuppgift, detta för att det innebär mer arbete att bevara digitala 
än analoga handlingar.  Med andra ord skulle  det  ändå kunna anses  oklart  om 
tillgänglighet verkligen kommer bli en mer aktuell  arbetsuppgift för framtidens 
arkivarier än lagring. I och för sig kan man tolka ”tillgänglighet” som att detta 
innefattar att göra handlingarna fortsatt läsbara, det vill säga att överföra dem till 
nya  databärare  och  filformat.  Ur  en  sådan  synvinkel  kan  man  lätt  anse  att 
tillgänglighet  kommer  bli  en mer  omfattande arbetsuppgift  än lagring.  Således 
styrks Menne-Haritz uppfattning av detta scenario trots allt.

Åsikterna om framtidens arkivhantering från den nordiska arkivkonferensen i 
Uppsala 2001 kan anses stämma överens med detta scenario. Thimes uppfattning 
att  bevarande-  och  gallringsutredningar  bör  utgå  från  förekomst  av  redundans 
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verkar rimlig eftersom framtidens digitala handlingar lätt kommer kunna kopieras 
och därmed förekomma på flera platser och medier. Sjögren Zipsanes uppfattning 
att framtidens arkiv måste brukas vilket i sin tur förutsätter att de måste synas kan 
också  anses  rimlig.  Detta  för  att  många  handlingar  hos  framtidens 
arkivinstitutioner  kommer  att  finnas  lättare  tillgängliga  via  nätet,  vilket 
aktualiserar synlighetsaspekten för att handlingarna ska kunna användas i större 
utsträckning.

Janssons, Östholms och Hörnfeldts scenario över myndigheters arkivhantering 
år  2010  kan  till  viss  del  anses  ha  slagit  in,  men  absolut  inte  fullständigt. 
Författarnas  ideal  om  att  alla  myndighetskontakter  sker  digitalt  och  att 
Riksarkivets webbplats kan ge tillgång till många resurser har knappast slagit in. 
Vad gäller myndigheternas organisation så kan det inte hävdas att myndigheter i 
huvudsak skulle  vara organiserade som centralmyndigheter  med  osjälvständiga 
lokalkontor.  Den  övriga  utvecklingen  som  författarna  omnämner  kan  utan 
problem sägas att den inte har slagit in fullständigt. Det verkar enligt mig dock 
troligt att deras förutsägelser kommer att slå in eftersom de kan tänkas passa in i 
mitt scenario. Att scenariot kommer slå in verkar enligt mig trovärdigt kanske om 
20 år  från vår tid  (2011).  Felet  författarna verkar  ha gjort  när  de skapade sitt 
scenario var att vara för optimistiska om hur snabbt förändringarna skulle ske. Det 
var därför jag placerade mitt eget scenario 50 år framåt i tiden.

Vad gäller den tidigare forskningen om samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer så stämmer uppfattningen hos Tom Sahlén och författarna till antologin 
Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer  överens 
med  detta  scenario,  att  man  kanske  inte  kan slå  samman  arkiv,  bibliotek  och 
museer fullständigt eller samsöka all information från dem, men att de ändå kan 
och  bör  inleda  ett  samarbete.  Denna  uppfattning  styrks  således  av  scenariot, 
medan Boyd Raywards uppfattning att  skillnaderna mellan arkiv,  bibliotek och 
museer i framtiden till mycket stor del måste försvinna därför motsägs.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av framtidsforskning skapa ett 
tänkbart scenario över hur arkivhantering kan komma att se ut i framtiden. Det 
teoretiska ramverket som använts är hämtat från vetenskaplig framtidsforskning 
och konstruerat  av Johan Asplund.  En teori  om teknikens  sociala  inverkan på 
människan  i  arbetet  har  också  använts.  För  att  uppfylla  syftet  rörde  sig 
frågeställningarna  som  besvaras  i  undersökningen  kring  frågan  ”Hur  kan 
arkivhantering  komma  att  se  ut  i  framtiden?”  och  handlade  om  arkivariens 
arbetsuppgifter,  arkivinstitutionens  utseende,  samarbetet  med  andra  ABM-
institutioner,  kunskapskrav för arkivarien och mängden arkivariejobb. Metoden 
som  använts  härstammar  från  framtidsforskning  och  utgörs  av  metodisk 
scenarioskrivning. Scenariot har delats in i de tre elementen aktör, handling och 
materiel samt förlängningar av dessa. De tre elementen motsvarades i studien av 
arkivarien,  dennes  arbetsuppgifter  och  arkivinstitutionen.  Som  empiriskt 
källmaterial användes bland annat föreskrifter och lagar om arkivhantering samt 
arkivvetenskapliga handböcker. En ytterligare informationskälla som använts till 
scenariot utgjordes av en enkätstudie, som bland annat innehöll frågor relaterade 
till framtidens arkivhantering.

Vad som ytterst kan komma att utmärka framtidens arkivhantering är att den 
till  skillnad  från  dagens  arkivhantering  främst  kommer  utföras  digitalt.  Detta 
kommer  bland annat  att  förändra utförandet  av arkivariens  arbetsuppgifter  och 
arkivinstitutionens utseende samt arkivhanteringens förutsättningar i allmänhet.

Scenariots  aktör som utgörs av arkivarien måste  i  sitt  yrke utföra ett  antal 
arbetsuppgifter  som  kan  anses  motsvaras  av  aktörens  handlingar.  Dessa 
arbetsuppgifter kommer i framtiden förmodligen att till större delen vara samma 
som de arbetsuppgifter vilka idag utförs av arkivarier som uteslutande arbetar med 
digital  arkivhantering,  bortsett  från  att  arbete  med  pappershandlingar  alltid 
kommer att  kvarstå i  liten grad. Vad gäller arbetsuppgifterna så kommer dessa 
troligtvis bestå av ungefär samma aktiviteter som inom manuell arkivhantering, 
fast dessa nu utförs i en digital kontext. Uppgifterna kommer troligen utgöras av 
tillgängliggörande och tillhandahållande, bevarande- och gallringsutredning samt 
rådgivning.  En  ytterligare  arbetsuppgift  kommer  troligen  bli  att  upprätta 
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bevarandestrategier,  dokumentation  och  informationssäkerhetsplaner  för  de 
digitala handlingarna.145

Scenariots materiel som motsvaras av arkivinstitutionen kommer i framtiden 
troligen att  behålla sina manuella  handlingar men ha de moderna handlingarna 
bevarade  digitalt  på  lagringsminnen.  Arkivinstitutionen  kommer  således  ha 
fysiska förvaringsutrymmen även för de digitala handlingarna, även om dessa är 
betydligt  mindre  än  för  de  manuella  handlingarna.  De  digitala  handlingarna 
kommer  troligen  finnas  tillgängliga  via  nätet,  samt  ett  fåtal  av  de  manuella 
handlingarna  som  digitaliserats.  Handlingsbeståndet  hos  arkivinstitutionen 
kommer  således  vara  uppdelat  mellan  analoga  och  digitala  handlingar  vilka 
förvaras och tillgängliggörs på olika sätt.

Vad gäller samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer som kan betraktas 
som en förlängning av aktörens handlingar och scenariots  materiel  så kommer 
detta nog vara mer utvecklat än i dagsläget, men inte innebära en sammanslagning 
av dem. Arkivutbildningar i framtiden vilka kan betraktas som en förlängning av 
aktörens handlingar kommer troligen inte att förlängas ytterligare utan bestå av 
tvååriga masterprogram i arkivvetenskap, vilket i dagsläget är fallet vid Uppsala 
och  Lunds  universitet.  Det  sista  som  omnämns  i  scenariot  är  mängden 
arkivariejobb som kan betraktas som en förlängning av scenariots materiel. Vad 
gäller  detta  så finns det inte  mycket  som talar för att  mängden arkivariejobb i 
framtiden kommer att bli färre än i dagsläget.

1 4 5 Arbetsförmedlingens webbplats > För arbetssökande > Yrke och framtid > Yrkesinformation > Yrken A-
Ö > Arkivarie [2011-04-03]. Samt anteckningar från föreläsning om arkivarieyrket vid Uppsala universitet 
med Ingegerd Ström, chef för Uppsala stadsarkiv, 2009-09-07. Samt anteckningar från föreläsning om digitalt  
bevarande vid Uppsala universitet med Isto Huvila 2009-12-07.
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