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Inledning

Den första januari 2009 trädde en ny föreskrift om arkivredovisning i kraft, RA-
FS  2008:4. I  och  med  den  går  en  hundra  år  gammal  praxis  för  ordning  och 
förteckning av statliga arkiv i graven. Statliga myndigheters handlingar ska istället 
klassificeras och förtecknas efter processerna i myndigheternas egen verksamhet. 
Att utgå från verksamheten i den nya arkivredovisningen är enligt Riksarkivet ”en 
återgång  till  proveniensprincipens  krav  på  samband  mellan  verksamhet  och 
arkiv”.1 Den  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  har  även  den 
proveniensprincipen som teoretisk grundprincip. Efter att proveniensprincipen och 
allmänna  arkivschemat  gått  hand  i  hand  i  drygt  ett  sekel,  hur  talar  man  om 
proveniens  i  den  nya  arkivredovisningen?  Vilka  begrepp och  termer  använder 
man?

Både  den  nya  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  och 
proveniensprincipen är två områden som kan vara svåra att få grepp om för en 
novis, någon utan större praktisk erfarenhet av att jobba med arkiv och som inte 
företagit sig omfattande teoretiska studier. Denna undersökning har därför varit 
oerhört lärorik just för att båda dessa områden varit för mig något höljda i dunkel. 
Beslutet att kombinera dessa två områden i en magisteruppsats formades under 
min  praktikperiod  på TAM-Arkiv i  Stockholm.  Jag vill  därför  tacka Lars-Erik 
Hansen  som föreslog  ämnet,  och  Magnus  Wåhlberg  för  hjälp  och  stöd,  samt 
diskussioner kring uppsatsens utformning.    

     Det har skrivits mycket om proveniensprincipen, dess  historia, ursprung och 
utveckling ligger som bakgrund i mängder av artiklar och böcker, några av dessa 
tar  jag  upp  i  denna  uppsats.  Det  har  däremot  inte  skrivits  mycket  om 
proveniensprincipen  i  förhållande  till  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen, varför denna uppsats gör ett försök att bringa lite klarhet på 
detta område. 

 

1 Östholm, B-M . (2007) ”Konsekvensbeskrivning med textkommentar”, s.10.
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Bakgrund – Proveniensprincipen blir teori
Det  har  sedan  länge  funnits  en  önskan  att  ordna  viktiga  handlingar,  brev, 
protokoll, räkenskaper med mera, antingen i datumföljd, nummerordning eller vad 
för ordning som på bästa sätt gör handlingen återsökningsbar för arkivbildaren. 
Med det  följer  att  det  nödvändigtvis  inte  är  en  idealisk  ordning för  en  annan 
användare som önskar ta till sig materialet. 

De äldre ordningsprinciperna var inriktade på att skapa ämnesordningar där 
handlingar från skilda håll sammanfördes då de behandlade samma ämne. Detta 
för att skapa en överblick över handlingarna i en tid när registreringsmöjligheterna 
var  begränsade.  Ämnessystemen  var  mer  eller  mindre  oberoende  av 
arkivgränserna  och  påminde  om  de  ämnesindelningar  som  begagnades  av 
biblioteken.2 Denna  ämnesordningsprincip,  kallad  pertinensprincipen,  övergavs 
senare  till  fördel  för  ett  nytt  synsätt  som  utgick  från  respekt  för  arkivens 
ursprungliga  ordning.  Tidigast  kom  detta  synsätt  till  uttryck  i  Frankrike,  där 
arkiven, vilka legat i spillror efter revolutionen inordnats efter ämne då det var 
lättare än att spåra den ursprungliga ordningen. Vid den franska arkivhögskolan, l
´Ecole des chartes, växte sig dock oppositionen mot detta ämnesindelade system 
allt starkare. Sökvägar in i arkiven som stått att finna i diarier och andra register 
som skapats  av arkivbildaren,  var  efter  en omordning till  ämnesindelning inte 
längre användbara. 

1841 fastslogs en ny grundregel för ordnandet av arkivhandlingar – le respect 
des fonds, eller proveniensprincipen. Begreppet fond kan översättas till helhet och 
utgör  det  bestånd  av  handlingar  som  bildats  hos  myndighet,  institution  eller 
liknande.  Inom det  tyska  arkivväsendet  erhöll  proveniensprincipen  en  särskild 
utformning. Som regel uppställdes att arkiven så långt som möjligt skulle återföras 
till sin ursprungliga ordning.  Denna princip godtogs tidigt i Holland och har där 
”erhållit  på  en  gång  sin  utförliga  motivering  och  sin  väl  mest  konsekventa 
praktiska  tillämpning”.3 Den  fick  sitt  teoretiska  begrundande  i  den  kända 
holländska arkivhandledningsboken från 1898  Handleiding voor het ordenen en  
beschrijven van Archieven, av Samuel Muller, JA Feith och R Fruin. I motsats till 
en alfabetisk eller uteslutande kronologisk ordning inom ett arkiv uppställde de 
holländska  författarna  ett  ordningssystem  grundat  på  arkivets  ursprungliga 
organisation, vilket överensstämde med organisationen inom den myndighet från 
vilket arkivet bildades inom. 

  Övergången till proveniensprincipen under 1800-talets senare del och början 
av  1900-talet  var  till  stor  del  också  betingad  av  praktiska  skäl.  De  växande 
arkivmassorna  var  för  stort  för  antalet  arkivarier  att  ta  sig  an.  För  att  kunna 
ämnesordna arkiven efter pertinensprincipen kunde det bli  nödvändigt att  bryta 

2 Nilsson, N. (1973) Arkivkunskap, s.13f.
3 Weibull, C.G. (1930) ”Arkivordningsprinciper. Historisk återblick och nyorientering.”, s.58.
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upp inbundna skrifter som handlade om mer en ett ämne.4 Idag, i enlighet med 
arkivlagens  formulering  att  myndigheternas  arkiv  är  en  del  av  det  nationella 
kulturarvet, är ett sådant ingrepp inte att tänka på.

Hur  introduceras  då  proveniensprincipen  i  Sverige?  1903  års 
arkivförfattningar  utgörs  dels  av en kungörelse angående allmänna grunder  för 
ordnande och förtecknande av vissa offentlig arkiv och dels förteckningsplaner för 
vissa  centrala  ämbetsverks  arkiv  och  vissa  lokala  arkiv.  Här  stadsfästs 
proveniensprincipen och allmänna arkivschemat presenteras som förteckningsplan 
för  statliga  arkiv. Ungefär  samtidigt  skriver  riksarkivarie  Emil  Hildebrand 
uppsatsen ”Om den sk ursprungsprincipens tillämpning vid ordnade af offentliga 
arkiv” som publiceras i Meddelanden från riksarkivet. I sin artikel formulerar han 
proveniensprincipen som den ligger till grund för ordnandet av svenska arkiv. 

En  arkivhandlings  värde  beror  i  väsentlig  mån  på  dess  ursprung,  på  afsikten  med  dess 
upprättande eller förvarande. Den ter sig olika om den framgått ur en offentlig myndighets 
verksamhet, eller om den är af privat härkomst. […] Man sönderdelar icke en samling, som 
visar sig vara bildad för ett särskilt ändamål; man söker tvärtom återställa densamma, om den 
blifvit splittrad, för så vidt det låter sig göras.5

Sammanför  man  handlingarna  efter  sin  härkomst  får  de  ofta  en  ny  och 
intresseväckande karaktär, slår Hildebrand fast.  Istället för det forna mekaniska 
sammanförandet  av handlingar  kronologiskt  efter  gemensamt  ämne,  framträder 
efter  hand ett  organiskt  system, när den ena naturliga gruppen efter den andra 
växer  ihop.  Han  skriver  vidare  om  den  tyska  benämningen  ”Die 
Provenienzprincip”,  översatt  till  ”ursprungsprincipen”  på  svenska  och  att  den 
”innebär sålunda i ett större arkiv, som säkerligen alltid är en arkivdepot, att man 
håller de olika arkiven i sär, sådana som de vuxit fram kring en myndighet eller 
institution eller kring dess olika afdelningar ifall sådana har uppstått”. Hildebrand 
anser dock att den svenska principen bäst stämmer överens med den franska  le  
respect des fonds. Med en ”fond” menar man ”den kring en myndighet bildade 
samlingen af handlingar, hvilka dess verksamhet tagit sig uttryck”.6 Den franska 
metoden medger möjlighet till ett mer fritt ordningsarbete inom arkivbildaren än 
den tyska och nederländska, vilka lägger mer vikt på att den inre proveniensen, att  
den ursprungliga ordningen i högre grad skall respekteras.

Grunden vad gäller 1903 års förteckningsplan, allmänna arkivschemat kallat, 
med  sin  hierarkiska  och  systematiska  struktur,  och  de  efterföljande 
modifikationerna på denna, baseras i sin tur på fyra principer. Enligt artprincipen 
(formalprincipen) förtecknas handlingar av samma art och formella beskaffenhet i 
samma  serier,  t.ex.  protokoll  eller  diarier.  Värdeprincipen  ordnar  serierna 

4 Nilsson, N. (1983) Arkiv i förvandling, s.12f.
5 Hildebrand, E. (1903) ”Om den sk ursprungsprincipens tillämpning vid ordnade af offentliga arkiv”, s.88f.
6 Hildebrand, E. (1903), s.89.
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hierarkiskt, alltså ligger vad som var viktigt för traditionella ämbetsverk först i 
förteckningsplanen.  Funktionsprincipen  urskiljer  t.ex.  räkenskaper,  medan 
formatprincipen gäller för att skilja ut exempelvis kartor och ADB-upptagningar.7 
Det ursprungliga arkivschemat från 1903 hade fem fasta huvudavdelningar:

A Protokoll med föredragningslistor

B Koncept

C Diarier

D  Liggare  och  därmed  jämförliga  register,  förteckningar,  journaler,  matriklar 
och rullor, som ej kunnat hänföras till diarier eller räkenskaper

E Inkomna handlingar

Handlingar som inte passade in i  de fasta huvudavdelningarna, men där behov 
förelåg,  såsom  ämnesordnande  handlingar,  räkenskaper,  statistik,  kartor  och 
ritningar, samt fotografier, skulle förtecknas under därefter följande bokstäver. På 
1970-talet  medförde   IT  utvecklingen  ett  behov  av  en  rubrik  för  ADB-
upptagningar,  Z.  Därav  följde  vissa  revideringar  av  arkivschemat  under  årens 
gång.  Från  och  med  1991  har  vissa  i  efterhand  tillkomna  huvudavdelningar 
strukits och allmänna arkivschemat haft följande utformning:

A Protokoll

B Arkivexemplar av utgående handlingar

C Diarier

D Register och liggare

E Inkomna handlingar 

F Handlingar ordnade efter ämne 

G Räkenskaper

Ö Övriga handlingar.8 

Syfte och frågeställningar 
Med den här uppsatsen vill jag undersöka hur man talar om eller använder sig av 
begrepp  som  inre  och  yttre  proveniens  i  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisning som RA-FS 2008:4 föreskriver om. Vilka begrepp och termer 
använder man?

7 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), ”Arkivredovisningsprojektet”, s.15. 
8 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.13f. 
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Hur lät reaktionerna på RA-FS 2008:4 och har svarande instanser diskuterat 
proveniens i förhållande till det nya arkivredovisningsförslaget? Vad anses viktigt 
av de som sedan ska implementera denna arkivredovisningsmodell, vilka områden 
kan åtgärdas? 

Metod, avgränsning och källmaterial
Jag har valt att avgränsa min undersökning till RA-FS 2008:4 då denna utgör ett 
paradigmskifte  inom  arkivhanteringen.  Jag  gör  ingen  djuplodande  komparativ 
analys  gentemot  tidigare  förteckningsplan,  utan  denna  finns  bara  med  som 
bakgrund  att  diskutera  proveniensprincipen  mot.  Jag  infogar  löpande  metod  i 
texten  för  att  förklara  hur  jag  använt  mig  av  materialet  jag  fått  fram  under 
uppsatsarbetets gång. 

Som underlag för uppsatsen har jag riktat  in mig på svensk forskning. Det 
finns  mycket  internationell  forskning  gällande  proveniensprincipen  och  de 
förändringar som datorisering och digitalisering medför arkivredovisningen. Då 
jag  under  uppsatsarbetets  gång,  som  den  organiska  process  det  är,  fått  byta 
inriktning  på arbetet,  har  en redogörelse för  det  internationella  forskningsläget 
uteblivit.  Detta  till  följd  av  att  jag  allt  för  sent  insett  dess  betydelse  för  den 
slutgiltiga uppsatsens utformning och kontext.9 

Jag har läst  den föreskrift  som skickades ut på remiss från Riksarkivet till 
svenska  statliga  myndigheter,  kommuner, universitet  och  högskolor, 
arkivmyndigheter och arkivföreningar, och som sedan blev RA-FS 2008:4.10 Med 
denna  följde  en  ”Konsekvensbeskrivning  med  textkommentar”  och  materialet 
finns att läsa på Riksarkivet i Stockholm. 

Konsekvensbeskrivningen var indelad under rubrikerna 1. Gällande rätt (med 
underrubrikerna:  Ett  insyns- och sökinstrument,  Registrering,  Beskrivning samt 
Förtecknande), 2. Brister i nuvarande arkivredovisning, 3. Arbeten avseende en ny 
arkivredovisning,  3.  [sic]  Grundtankar  i  förslaget,  4.  Konsekvenser  samt  5. 
Kommentarer till texten, vilken är kommentarer som är avsedda att utgöra ett stöd 
vid läsningen av författningsförslaget och ligger i anslutning till  de definitioner 
som hanteras i kapitel 2 och paragraferna i kapitel 5, rörande arkivredovisning. I 
RA-FS  2008:4  är  arkivredovisning  6  kapitlet,  jag  antar  att  det  är  felskrivet  i 
remissförslaget. I texten benämner jag de svar som inkom till Riksarkivet efter att 
RA-FS 2008:4 skickats på remiss  med ”remissvaren”. ”Konsekvensbeskrivning 
med textkommentar” syftar jag till antingen som ”konsekvensbeskrivningen” och 

9 Här kan nämnas forskare som Terry Cook, Sue McKemmish, Heather Macneil, Luciana Duranti och David 
Bearman.
1 0 Remissförslaget finns som bilaga 2 längst bak i uppsatsen.
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avser  då  den  längre  textdelen  med  rubrikerna  1-4  enligt  ovan,  samt 
”textkommentaren” vilket avser rubrik 5 enligt ovanstående. 

Jag  har  också  läst  förarbetet  ”Arkivredovisningsprojektet”  och 
”Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om  arkivredovisning  –  RA-FS 
2008:4” för att därur försöka utläsa hur tankarna kring proveniensprincipen legat 
till grund för den nya arkivredovisningen. Detta också för att själva RA-FS 2008:4 
inte förklarar hur man ska gå till väga för att uppfylla de regler som ställs upp i 
den,  jag behövde mer  information.  Denna text  hänvisar  jag nedkortat  till  som 
”regelkommentaren”. 

Remissförlaget jämfördes med den slutliga RA-FS 2008:4, där bedömningen 
utgick  från  vad som framkom i  remissvaren,  för  att  ta  reda  på  vilka  åtgärder 
Riksarkivet gjorde efter kritiken. Utifrån vad som också framkom av remissvaren 
finns  en kortfattad  genomgång av utvalda  internationella  standarder  som finns 
med som förklarande stöd i läsningen. 

Jag använder mig i texten av olika begrepp för att tala om en arkivbildare – 
organisation, myndighet, verksamhet. Detta för att det i litteraturen ofta talas om 
arkivbildare  i  dessa  termer,  dessutom blir  att  bara  använda  ordet  arkivbildare 
väldigt upprepande i denna text.11

Teori och tidigare forskning
Under de drygt hundra år som proveniensprincipen legat till grund för teorier om 
hur arkiv ska hållas ordnade har många svenska arkivvetenskapliga forskare tagit 
sig  an att  redogöra  för  principens  historia  och vilka  aspekter  som måste  tas  i 
beaktande för att den ska efterföljas på bästa sätt. Många gånger hänvisas det till 
Hildebrands tidigare nämnda artikel, vilket verkar vara själva ursprunget till den 
svenska forskningen kring principen. 

1930 skrev Carl Gustaf Weibull  en artikel i  Scandia: tidskrift för historisk  
forkning,  ”Arkivredovisningsprinciper.  Historisk  återblick  och nyorientering”.  I 
den skriver han hur principen fick en annan tillämpning i Tyskland än i Frankrike 
– hur arkiven i regel skulle återföras till sin ursprungliga ordning. Denna princip 
godtogs tidigt i Holland och erhöll där  ”på en gång sin utförliga motivering och 
sin väl mest konsekventa praktiska tillämpning” i S. Mullers, J.A. Feiths och R. 
Fruins  handbok.12 Det  är  också  vid  de  holländska  författarnas  teorier  Weibull 
uppehåller sig.

1 1 För en diskussion kring begreppet ”arkivbildare”, se exempelvis Danielsson, B. (2010),  Arkivvetenskap, 
s.140f.
1 2 Weibull, C.G. (1930), s.58.
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I motsats till en alfabetisk eller uteslutande kronologisk ordning inom ett arkiv uppställa de 
holländska författarna ett ordningssystem grundat på arkivets ursprungliga organisation., och 
förklarade denna senare i huvudsak överensstämma med organisationen inom den myndighet, 
från vilket arkivet härrör. ”Denna  grundsats” pointera författarna starkt, ” är den viktigaste av 
alla, då däri formuleras den huvudgrundsats, från vilken alla andra regler utgå.”13

Weibull  verkar  också  dela  de  holländska  författarnas  förkärlek  för  en  viss 
ämnesindelning, och uttrycker att ett dossiersystem,  med alla handlingar rörande 
ett ärende hoplagda för sig och de olika dossiererna därefter ordnade i serie efter 
ämnen kan vara mer praktiskt än seriesystemet för ett arkiv som fortfarande är 
under bildande.14 På detta  sätt  respekteras i  högre grad den ordningen i  vilken 
handlingarna använts i verksamheten. Weibull menar dock att  forskarna skulle 
gagnas av att arkivarien inte enbart försöker restaurera den ursprungliga ordningen 
utan även ämnesordnar visst material efter att det inkommit till arkivdepån. Han 
hyser inte samma respekt för bevarandet av den inre ordningen som Muller, Feith 
och Fruin, och det framkommer att han anser att det finns en motsättning mellan 
proveniensprincipen  och  forskningens  intresse.  Vid  en  sådan  konflikt  anser 
Weibull att forskningssynpunkten väger tyngst och artikeln ådrog sig för denna 
syn en hel del kritik, bland annat av Fruin själv.15 

1983 skrev Nils Nilsson Arkiv i förvandling där han på första sidan fastställer 
sin syn på  proveniensprincipens betydelse, vilken även stämmer väl överens med 
Hildebrands redogörelse från 1903.  

Arkivet – det är i all enkelhet det bestånd av handlingar, som växer fram hos en myndighet 
eller  en  enskild  till  följd  av  verksamheten.  Och  det  skall  bevaras  som  en  särskild, 
sammanhållen enhet, utan skingring eller förblandning med andra arkiv. Handlingarna skall 
förvaras på ett sätt, som ansluter sig till den ursprungliga ordningen. Så som det hela har växt 
fram, så skall det förbli. Har den ursprungliga prägeln gått förlorad, skall den återställas så 
långt  det  går.  Senare  omläggningar  skall  man  inte  ge  sig  in  på,  om  det  finns  rimliga 
möjligheter att undvika det.16 

Han konstaterar att  proveniensprincipen,  med andra ord,  handlar om hur arkiv 
skall  ordnas  och  hållas  ordnade.  Vidare  erinrar  han  sig  en  ofta  belyst 
diskussionspunkt, hur den som ovan beskrivna lärobyggnaden sönderfaller i två 
olika led. För det första skall varje arkiv bevaras som en fristående helhet och för 
det  andra  skall  handlingarna  inom  arkivets  ram  bevaras  i  den  ursprungliga 
ordningen.  Det  första  ledet,  anser  Nilsson,  har  kommit  att  betraktas  som 
huvudregeln, den egentliga proveniensprincipen. Den andra delen, att arkivet på 
ett troget sätt avspeglar den ursprungliga ordningen, har i Sverige setts som en 
parallellsats och benämns strukturprincipen.17 I boken diskuterar han bland annat 
de nya mediernas problematik och hur avgränsningen av arkiv kan komma i ett 
1 3 Weibull, C.G.  (1930), s.59.
1 4 Weibull, C.G. (1930), s.74.
1 5 Weibull, C.G. (1930), s.77. 
1 6 Nilsson, N. (1983), s.7.
1 7 Nilsson, N. (1983), s.9.
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förändrat  läge  när  gamla  handlingar  överförs  till  nya  mediabärare.  Även  den 
arkivbildning  som sker  direkt  i  form av  upptagningar  ställer  till  problem  för 
arkivhanteringen  då  handlingarnas  egenskaper  ändras.18 Han  ställer  frågan  om 
proveniensprincipen  räcker  till:  ”är  grundsynen  tillräckligt  omfattande  för  att 
kunna  tjäna  som  grundval  också  för  en  en  ny  tids  utbyggda,  mångsidigt  
verksamma arkivtjänst?”19 

Även Fia  Ewald  skriver  om,  så  kallad,  yttre  och  inre  proveniens  i  artikel 
”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven” i  Arkiv samhälle  
och forskning, nr 1992:7.  Den åtskillnad mellan att ett arkiv ska hållas som en 
ordnad helhet, avskärmad från andra arkiv, kallas den yttre proveniensen, medan 
tanken  att  handlingarnas  inbördes  ordnande  skall  avspegla  arkivbildarens 
verksamhet benämns den inre proveniensen (även kallad strukturprincipen), och är 
ett  mer  svårfångat  begrepp.  Då allmänna arkivschemat  och andra scheman för 
förteckning av arkiv till en början var tänkta som hjälpmedel vid ordnings- och 
förteckningsarbete  styrs  således  den  inre  proveniensen   efter  det  använda 
arkivschemat. Ewald tar här också upp det paradoxala i att dels försöka följa en 
inre proveniens och dels tvinga in information i ett redan fastställt schema. I den 
konflikt  som  uppstår  mellan  allmänna  arkivschemat  och  proveniensprincipen 
anser Ewald att proveniens bör ha företräde.20 

1999  publicerades  Mats  Burells   artikel  ”Det  perfekta  arkivet.  Om 
proveniensprincipens dubbla tillämpning” i Arkiv, samhälle och forskning, vilken 
har fått mycket uppmärksamhet. Där driver han tesen att proveniensprincipen fått 
sin  dubbla  tillämpning  i  Sverige,  inte  enbart  som  ”ledstjärna  för 
arkivinstitutionernas  ordnings-  och  förteckningsarbete,  utan  även  som  ett 
rättssnöre för reglerad arkivvård”.21 Han hänvisar här också till Nils Nilssons bok 
Arkivkunskap där Nilsson utgår från att proveniensprincipen alltid fått en dubbel 
tillämpning i  och  med  de  författningar  och förteckningsplaner  som utfärdades 
samtidigt  som proveniensprincipen proklamerades.  Burell  anser dock att  denna 
”dubbelhet” har utvecklats successivt under 1900-talet då han inte finner några 
tecken på att Hildebrand ämnade införa principen på andra grunder än vad som 
gjordes ute på kontinenten. Burell finner i sin forskning att den svenska dubbla 
tillämpningen  kommer  sig  av  frånvaron  av  omdefinition  rörande 
proveniensprincipen och den utveckling som sker under 1900-talet.22 

 

1 8 Idag talar vi istället för upptagningar ofta om handlingar som ”föds digitalt”.
1 9 Nilsson, N. (1983) s.14f.
2 0 Ewald, F. (1993), ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven.”, s.25ff, s.31
2 1 Burell, M. (1999) ”Det perfekta arkivet. Om proveniensprincipens dubbla tillämpning”, s.30.
2 2 Burell, M. (1999), s.34.
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Arkivredovisningsprojektet
Myndigheternas  handlingar  klassificeras  i  enlighet  med  en  föreskriven 
förteckningsplan,  i  Sverige  idag  använder  vi  som  tidigare  angivits  allmänna 
arkivschemat.  Denna  infördes  i  svensk  förvaltning  samtidigt  som 
proveniensprincipen vann mark i svensk arkivredovisning år 1903 och stämde då 
ganska väl överens med organisationen av statliga ämbetsverk under 1900-talets 
första hälft. Under senare årtionden har förvaltningens arbetssätt förändrats så en 
klassificering  i  enlighet  med  planen  har  blivit  alltmer  konstruerad.  En fortsatt 
tillämpning skulle därmed betyda att att värdefulla samband med verksamheten 
bröts upp och förstördes, och den inre proveniensen alltså inte respekteras. Planen 
har  också  visat  sig  svår  att  förstå  för  myndighetens  personal  och 
arkivförteckningen anses därmed inte längre fylla sin funktion som insyns- och 
sökinstrument. 

Den 6 mars 2001 beslutade Riksarkivet att inrätta ett projekt med uppgift att 
utarbeta  alternativa  former  för  redovisningen  av  arkiv  med  hänsyn  till 
utvecklingen  inom  informationsteknik,  administration  och  lagstiftning.  Detta 
projekt  gick  under  namnet  ”Arkivredovisningsprojektet”  och  utmynnade  i  en 
skriftlig  rapport  med  samma  namn.  Särskilt  IT-utvecklingen  har  medfört  en 
förändring  i  arkivbildningsprocessen  hos  myndigheterna.  Redan  1976 
kommenterade Claes Gränström allmänna arkivschemats tillkortakommanden när 
det  gällde  ADB-upptagningar,  vilket  också  Riksarkivet  skrev  om  i  rapporten 
”Redovisning av ADB-upptagningar”.

De senaste  decenniernas  utveckling medför  att  man måste överväga  en  revision  och/eller 
komplettering  av  arkivschemat.   De  två  omständigheter,  som  främst  gör  en  förbättring 
nödvändig, är dels tillkomsten av nya informationsbärande media som upptagningar för ADB 
(t.ex  magnetband,  skivminne,  hålremsa)  samt  andra  upptagningar  som  kan  läsas  eller 
avlyssnas  endast  med  tekniska  hjälpmedel  (t.ex.  olika  slag  av  film,  fonogram)  dels 
förändringar i arbets- och arkivläggningsrutiner inom förvaltningen.23

Han anser att upptagningar för ADB bör redovisas i en arkivförteckning på samma 
sätt  som handlingarna,  annars  blir  inte  förteckningen  fullständig.  Tidigare  har 
andra media än pappershandlingar redovisats i egna serier, men i RA-FS 1997:4 
fastställer Riksarkivet i inledningen att reglerna om avgränsning och organisation 
är  medieoberoende.  Även  i  den  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  ska 
samtliga  handlingar  upprättade  hos  eller  inkomna  till  myndigheten  ingå  i 
klassificeringsstrukturen, oberoende av medium.24

2 3 Gränström, C. (1976) ”Problem rörande allmänna arkivschemat”, s.31.
2 4 Innan ”Arkivredovisningsprojektet” utmynnade i den ny arkivredovisningen bedrevs bl.a. inom Riksarkivet 
delprojektet, INFOTEK-RED, vilket fortfarande omtalas.  Delprojektets uppdrag var att hitta nya förslag till 
former för arkivredovisning och sökte möjliggöra redovisning av handlingar i enlighet med myndigheternas 
egen  verksamhets-  och  informationsstruktur.  Ett  mål  var  att  myndigheterna  skulle  kunna  integrera 
arkivredovisningen med sina egna system för registrering och dokumenthantering, samt att skapa en modell  
för arkivredovisning som är bättre anpassad till den digitala teknikens möjligheter. Se Riksarkivets rapport 
”Insyn i medborgarens tjänst”, 1998-12-15. 
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Arkivredovisningsprojektets mål har varit att i en rapport presentera förslag 
till  en modell  för arkivredovisning som ”bygger på verksamhetsnära strukturer 
som  kan  integreras  med  arkivbildarens  egna  system  för  diarieföring  m.m., 
beskrivas på samtliga nivåer och i första hand  utifrån innehåll”.25 Förslaget bygger 
också på att arkivredovisningen även i fortsättningen skulle kunna fungera som 
instrument för återsökning, kontroll och fixering.

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen i praktiken – RA-FS 
2008:4
I den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen är det verksamhetens processer 
som  utgör  grund  för  arkivets  struktur.  Denna  uttrycks  huvudsakligen  i 
arkivbildningsplaner  och  planer  för  ärenderegistrering  och  är  beroende  av 
arkivbildningens komplexitet. Arkivbildaren ansvarar själv för struktureringen vid 
arkivbildningen efter Riksarkivets föreskrifter. Nu strävar man efter att redan från 
början skapa en struktur i verksamhetens material som skapas i processerna som 
ska styra genom hela informationsflödet.  

En  ny  arkivredovisning  ska  innehålla  en arkivbeskrivning  bestående  av 
uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten, såsom:

• myndighetens namn,

• tidpunkt för myndighetens tillkomst (och upphörande),

• myndighetens verksamhet,

• myndighetens organisation,

• sökmedel till arkivet,

• inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring,

• överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild,

• överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet, och

• arkivverksamhetens organisation.

Dessutom  upprättas  en  systematisk-hierarkisk  klassificeringsstruktur  som  ska 
representera  myndighetens  verksamheten  där  samtliga  processer  redovisas. 
Klassificeringsstrukturen  ska användas  för klassificering vid upprättande av en 
arkivförteckning.  Processerna ska  beskrivas  både  grafiskt  eller  i  text.  Om 
klassificeringsstrukturen ska följande uppgifter anges:

• myndighetens namn,

• klassificeringsstrukturens versionsnummer,
2 5 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. s.1.
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• tidpunkt när klassificeringsstrukturen tas i bruk,

• tidpunkt när klassificeringsstrukturen avslutas, och

• myndighetens beslut.

Dessutom ska  strukturenheterna  redovisas  på  samtliga  nivåer  med  beteckning, 
genom punktnotation,  och  namn.  Klassificeringsstrukturen  ska  sedan  ligga  till 
grund  för  arkivförteckningen,  vilken  ska  redovisa  handlingsslag  och 
handlingstyper och där uppgifter som:

• beteckning på handlingsslaget,

• namn på handlingsslaget,

• namn på ingående handlingstyper,

• handlingsslagets och de ingående handlingstypernas organisation,

• gallring, och

• sekretess, skall finnas med.26

Arkivförteckningen blir alltså annorlunda för varje myndighet, men Riksarkivet 
råder  att  dela  in  nivåerna  i  styrande  verksamhet,  stödjande  verksamhet  och 
kärnverksamhet i fallande ordning. 

Arkivredovisningen  ska  omfatta  myndighetens  hela  handlingsbestånd. 
Arkivredovisning  är  samlingsnamnet  för  de  tre  delarna,  arkivbeskrivning, 
klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och arkivförteckning.

Internationella standarder
Vid  min  undersökning  av  remissvaren  framgick  det  att  flera  av  de  svarande 
instanserna  efterfrågade  standarder  för  att  underlätta  förståelsen  av  det  nya 
arkivredovisningsförslaget. Innan jag går vidare med att redogöra mer ingående 
för denna undersökning och vad som framkom efter genomläsningen av dessa 
remissvar vill jag därför kortfattat gå igenom de standarder som efterfrågas: ISO 
15489  och  ISO/TS  23081,  utgivna  av  standardiseringsorganet  International 
Standardization  Organization,  ISO,  samt  ISAD(G)  och  ISAAR(CPF),  vilka 
utvecklats av International Council  on Archives, ICA.27 Som underlag använder 
jag boken Dokumentstyrning i processorienterade organisationer.28 Standarderna 

2 6 RA-FS 2008:4.
2 7 International  Council  on Archives,  ICA, (Sv.  Internationella  arkivrådet),  är en icke-statlig organisation  
inom vilken de nationella arkiven (Riksarkiven),  regionala statliga arkiv,  kommunala arkiv,  privata arkiv,  
yrkesorganisationer och andra organisationer förenas. I dagsläget har ICA cirka 1.400 medlemmar från 190 
länder. Wikipedia>International Council on Archives.
2 8  Red. Anneli Sundquist (2005). 
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ISAD(G)  och  ISAAR(CPF)  finns  tillgängliga  i  sin  helhet  i  PDF-format  på 
webben.29 

ISO  15489 Dokumentation  –  Dokumenthantering  utfärdades  år  2001  av 
Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO, och rekommenderas också av 
Swedish Standards Institute,  SIS. Standarden består av två delar.  ISO 15489-1 
innehåller bland annat grundläggande termer och definitioner och allmänna krav 
på ett dokumenthanteringssystem, oavsett om det hanterar analoga eller digitala 
handlingar. ISO 15489-2 innehåller riktlinjer för legala och andra förutsättningar 
samt beskrivningar av dokumenthanteringsprocesser. För att bevara proveniensen 
hos digitala handlingar och för att uppfylla kraven i ISO 15489-1 på autenticitet, 
tillförlitlighet, integritet och användbarhet, behöver det till det digitala dokumentet 
fästas  metadata.  Standarden  definierar  metadata  som  ”data  som  beskriver 
sammanhang, innehåll  och  struktur  hos  dokument  samt  hanteringen  av  dessa 
under  aktuell  tid”.30 Man  talar  om  tre  olika  typer  av  metadata:  deskriptiva, 
administrativa  och strukturella  metadata.  Deskriptiva  metadata  används  för  att 
beskriva och söka digitala dokument och administrativa metadata används för att 
administrera  dokument  och  dokumentera  information  om  dess  tillkomst  och 
åtkomst.  Här  innefattas  tekniska  metadata  om  det  elektroniska  dokumentet, 
källmetadata  som  beskriver  det  dokument  som  utgjort  underlag  för  det 
digitaliserade  dokumentet,  metadata  för  digital  proveniens  som  beskriver  och 
loggar  de  åtgärder  som  vidtagits  med  dokumentet  sedan  det  skapats,  och 
åtkomstmetadata som beskriver copyright, användare m.m. Strukturella metadata 
beskriver  bl.a.  det  logiska  och  fysiska  förhållandet  mellan  delarna  av  ett 
sammansatt dokument, där sidnumrering är ett exempel.

ISO/TS  23081-1  Information  and  documentation  –  Records  management  
processes – Metadata for records är ett tekniskt ramverk med referenser till ISO 
15489 som specificerar  och  förklarar  hur  och varför  metadata  bör  skapas  och 
användas.31 

ISAD(G)  - General  Internationall  Standard  Archival  Description,  är  en 
generell  standard  för  arkivredovisning  som  ska  användas  tillsammans  med 
nationella standarder för arkivredovisning, eller som underlag för utvecklandet av 
sådana. Standarden är uppbyggd med beskrivningsnivåer (levels of description) 
vilka utgör olika abstraktionsnivåer i beskrivningen av informationen i ett arkiv. I 
arkivsammanhang  används  minst  två  nivåer,  en  nivå  för  arkivet  och  en  för 
informationen.  Beskrivningsnivåerna  är  hierarkiskt  uppställda.  Tillämpat  på  en 
modell  som  allmänna  arkivschemat  finns  överst  hela  arkivet,  sedan  serie, 

2 9   Jag har inte kunnat ta del av några ISO-standarder i sin helhet då dessa måste köpas, antingen tryckt eller i  
PDF-format. 
3 0 Bodin, S. (2005) ” Elektronisk dokumenthantering och elektroniska dokumenthanteringssystem”, s.61
3 1 Bodin, S. (2005), s.59-62.  Även Tom Sahlén har bidragit med en artikel till boken om dokumentstyrning 
som  behandlar  modern  dokumenthantering  och  ISO  15489.  Se  ”Kaos  eller  struktur  –  Om  modern 
dokumenthantering”, s.25-27. 
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underserie och slutligen akt med dokument, i sjunkande nivåer.32 På varje nivå kan 
informationen  sedan  redovisas  med  informationselement  (eller  beskrivande 
element).  Dessa informationselement  delas in i  sju olika beskrivande områden, 
eller block:

1. Identity Statement Area (where essential information is conveyed to identify the unit of 
description)

2. Context Area (where information is conveyed about the origin and custody of the unit of

description)

3. Content and Structure Area (where information is conveyed about the subject matter and 
arrangement of the unit of description)

4. Condition of Access and Use Area (where information is conveyed about the availability of 
the unit of description)

5. Allied Materials Area (where information is conveyed about materials having an important 
relationship to the unit of description)

6. Note Area (where specialized information and information that cannot be accommodated in 
any of the other areas may be conveyed).

7. Description Control Area (where information is conveyed on how, when and by whom the 
archival description was prepared).33

Standarden  anger  tjugosex  element  som  kan  användas  för  att  redovisa 
arkivmaterialet  på  varje  nivå,  men  bara  sex  av  dem  anses  obligatoriska  för 
internationellt utbyte av arkivinformation, vilket också är syftet med standarden: 
”reference  code”  (arkivnummer,  seriesignum,  dossierbeteckning),  ”title” 
(arkivnamn,  serierubrik,  ärendemening  för  akt),  ”creator”  (arkivbildare, 
upphovsperson),  ”date(s)”  (handlingarnas  tillkomst  tid),  ”extent  of  the  unit  of 
description”  (förvaringsenhetens  omfång)  och  ”level  of  description” 
(beskrivningsnivå).34

ICA har också utvecklat standarden ISAAR(CPF) –  International Standard  
Archival  Authority  Record  For  Corporate  Bodies,  Persons  and  Families,35 en 
standard för redovisning av auktoritetsposter. Syftet är att underlätta återsökning i 

3 2 Hansen,  L-E. Löfgren,  R.  (2005) ”Den digitala dokumenthanteringsprocessen kräver ett  digitalt  arkiv”,  
s.98.
3 3 International Council on Archives>ISAD(G), PDF, s.8f. Jag har valt att översätta dessa löpande i texten där 
det behövs, istället för samlat i uppräkningen. Detta för att viss betydelse kan falla bort i översättningen och  
det är därför relevant att dessa förekommer i originalspråk någonstans i texten. För tidigare översättning se  
Hansen, L-E, Löfgren, R (2005), s.99.
3 4 International Concil on Archives>ISAD(G), PDF, s.9; element 3.1.1-3.1.5 , s.17.
3 5 Corporate body översätts till svenska med juridisk person. I ISAAR(CPF):s ordlista förklaras corporate  
body som ”an organization or group of persons that is identified by a particular name and that acts, 
or may act, as an entity” varför jag även översätter detta till organisation. (min kurs.)
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arkivmaterial.  Meningen är att  forskare eller andra intressenter ska kunna söka 
material utifrån standardiserade termer och namn. Istället för att efterforska alla 
tänkbara  varianter  på  namnform,  geografi  eller  andra  sökingångar  ska 
informationen gå att nå från en auktoritetspost.36 

I standarden räknas upp vad auktoritetsposter kan användas till:

a.  to describe  a corporate  body,  person,  or  family as units within an archival  descriptive 
system; and/or

b. to control the creation and use of access points in archival descriptions;

c. to document relationships between different records creators and between those entities and 
the records created by them and/or other resources about or by them.37

Det  primära  syftet  med  standarden  är  att  erbjuda  standardiserade  regler  för 
beskrivandet  av  arkivbildare  och den kontext  inom vilken  denna,  person eller 
organisation,  skapar  arkivhandlingar.   Beskrivningen  ökar  tillgängligheten  till 
arkivet  och  ger  en  utomstående  användare  en  inblick  i  den  underliggande 
verksamheten inom vilken handlingen skapades så hen bättre förstår handlingens 
betydelse  och kontext  i  verksamheten.  Standarden kan också  användas  för  att 
beskriva  administrativa  förändringar  inom  organisationen  eller  personliga 
samband inom familjen som påverkar arkivet integritet. Standarden stödjer utbyte 
av arkivinformation mellan myndigheter eller datasystem.38 ISAAR(CPF) ställer 
upp fyra områden för att beskriva en auktoritetspost: 

1. Identity Area (where information is conveyed which uniquely identifies the entity being 
described and which defines standardized access points for the record)

2. Description Area (where relevant information is conveyed about the nature, context and

activities of the entity being described)

3.  Relationships  Area  (where  relationships  with  other  corporate  bodies,  persons  and/or 
families are recorded and described)

4. Control Area (where the authority record is uniquely identified and information is recorded 
on how, when and by which agency the authority record was created and maintained).39

Till varje område knyts 27 element men bara fyra av dem är obligatoriska, ”Type 
of  entity”  (typ av identitet,  information  om typ – organisation,  familj,  person: 
element  5.1.1);  ”Authorized  form of  name”  (auktoriserad namnform,  namn på 
3 6 Per-Gunnar Ottosson, 2000:2, ASF ”Internationella standarder för arkivbeskrivning: ISAD(G) och EAD”,  
s.41.
3 7 International Council on Archives>ISAAR(CPF), PDF, s.8.
3 8 International Council on Archives>ISAAR(CPF), PDF, s.9.
3 9 International Council on Archives>ISAAR(CPF), PDF, s.13.
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arkivbildaren:  element  5.1.2);  ”Dates of existence” (existenstid,  verksamhetstid 
för arkivbildaren: element 5.2.1); och ”Authority record identifier” (Identitetskod 
för auktoritet, unik kod för arkivbildaren, inte arkivet: element 5.4.1). Av denna 
andra siffran i beteckningen kan man utläsa vilket av de ovanstående områdena 
elementen hör till. 
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Undersökning:

Remissvar på föreskriften som blev RA-FS 2008:4
I  slutet  av  2007  skickade  Riksarkivet  ut  föreskriften  om  förändringar  i 
arkivredovisningen (Dnr RA 22-2007/4296) på remiss till  utvalda statliga verk, 
kommuner,  universitet  och  högskolor,  arkivmyndigheter  och  arkivföreningar  i 
Sverige. Till denna medföljde en ”Konsekvensbeskrivning med textkommentar” 
vilken  tar  upp  för  ämnet  relevanta  lagar  och  förordningar  (arkivlagen, 
sekretesslagen,  offentlighetsprincipen),  historisk  bakgrund  och  varför  en 
omstrukturering av arkivredovisningen är nödvändig samt grundtankar i förslaget, 
vilka lyder som följer:

En  processorienterad  klassificeringsstruktur  avses  ersätta  den  gamla  förteckningsplanen. 
Strukturen är tänkt att även ersätta diarieplanen för myndigheter som använder en sådan. Till  
skillnad  från  en  diarieplan  upptar  klassificeringsstrukturen  samtliga  verksamheter  hos 
myndigheten, inte bara ärendehandläggning. Det innebär att samtliga handlingsslag redovisas 
i enlighet med strukturen oberoende av om de registreras på handlings-/ärendenivå eller hålls 
systematiskt ordnade. […] 

Arkivredovisningen ska så långt möjligt samordnas med myndigheternas egna system, t.ex. 
system för ärendehantering. Föreskrifterna utgörs till stor del av metadata som kan registreras 
i  systemen.  Det  som föreskrivs  utgör  minimikrav.  Vilka  övriga  uppgifter  som registreras 
avgörs av verksamhetens behov.

Slutligen ska arkivredovisningen vara kompatibel med de standarder som finns nationellt 
och  internationellt.  Arbete  pågår  internationellt  med  en  liknande  inriktning  som  den 
föreslagna.40

Formuleringar  från  konsekvensbeskrivningen  återfinns  i  regelkommentaren  till 
RA-FS 2008:4.41

Jag har här kort sammanställt remissvaren, 55 st, som inkom till Riksarkivet i 
slutet på februari och början på mars 2008. Föreskriften finns som bilaga 2 sist i 
uppsatsen och det är de betecknade paragrafer jag hänvisar till i texten. 

4 0 Östholm, B-M.(2007), s.5. 
4 1 Östholm, B-M.. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009) ”Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter 
om arkivredovisning – 2008:4”, s. 7f.
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De flesta myndigheter är positivt inställda till att arkivredovisningen förändras 
och  blir  mer  anpassad  till  dagens  dokument-  och  ärendehantering  samt  de 
processer och aktiviteter som förekommer i dagens verksamheter. Detta, anses det, 
kommer  göra  arkivredovisningen  mer  logisk  och  användarvänlig,  både  för 
myndigheten som skapat den och för allmänheten som ska begagna sig av den vid 
återsökning av handlingar. En av styrkorna med förslaget är att myndigheterna har 
en relativt stor frihet att anpassa arkivredovisningen utifrån sina faktiska behov.

Däremot behöver kostnaderna för genomförande utredas och den tidsram som 
föreslås  av  Riksarkivet  ifrågasätts  –  den  anses  alltför  snäv  och  mindre 
myndigheter  kommer  därmed  ha  svårt  att  hitta  resurser  att  genomföra  denna 
förändring på utsatt tid. 

Genomgående  anses  de  nya  begreppen  otydliga  och  abstrakta  (här  nämns 
handlingsslag, handlingstyp, ärende och process), begreppen är för lika varandra. 
Även benämningen ”Inventarium” kritiseras för att den skapar förvirring – varför 
inte fortsätta använda ”Arkivförteckning”?  Föreskriften anses rörig och svår att 
komma in i, ibland upprepas information som svarande institution tycker går att 
utläsa ur en annan paragraf. Vidare menar vissa myndigheter att en så detaljerad 
arkivredovisning som Riksarkivet här efterfrågar snabbt riskerar att bli inaktuell 
och  svåröverskådlig.  Risken  är  att  föreskriften  inte  följs  just  p.g.a.  kravet  på 
detaljeringsgrad,  att  detaljnivån  som  efterfrågas  är  för  omfattande  för 
komplicerade organisationer. Formuleringen ”om behov föreligger får strukturen 
omfatta  en  mellannivå  som  representerar  grupper  av  processer”  i  5  kap.  9§, 
ifrågasätts  av  flera  stora  organisationer  och  myndigheter.42 Begränsningen  till 
endast en mellannivå kan bli svår att hålla sig till för komplexa organisationer. 
Förutom denna paragraf har en stor del av svaren inkommit med frågor om vad 
som menas med ”samband ska upprättas” i 5 kap. 5§, 12§ och 14§, och även 16§.43

På Riksarkivets avdelning för tillsyn menar de att  det ”rent språkligt råder 
inflation med processbegreppet”och undrar om inte begreppet process ska tonas 
ned och ordet verksamhet användas istället. De tycker det talas mer om processer 
än om arkivbildning. Och, liksom många andra, tycker att ISO standarder om RM 
(Records  Management)  och  RM  metadatahantering  behöver  nämnas.  Även 
Mälardalens  Högskola  kommenterar  att  kraven  på  metadata  inte  framgår 
tillräckligt  tydligt  i  det  förslag  som  skickades  ut,  och  vill  att  5  kap.  §5 
”Beskrivning av myndighetens  verksamhet  och arkiv”,  ska ”harmoniseras  med 
ISO  15489  och  ISO  23081  samt  med  standarder  från  ICA”  och  liknande 
kommentar finns vid 5 kap. 3§.44 I fältet för allmänna synpunkter på föreskriften 
skriver de: ”Förvånansvärt liten vikt vid inom området fastställda internationella 

4 2 Bland  annat  Försäkringskassan,  Läkemedelsförmånsnämnden,  Näringslivets  arkivråd,  Landsarkivet  i 
Vadstena, Åklagarmyndigheten och Know IT.
4 3 Det ska anmärkas att det i remissen står att ändringar avser 5 kap. Arkivredovisning. I RA-FS 2008:4, och 
tidigare RA-FS:ar, är Arkivredovisning 6 kap.
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standarder.  Högskolan  efterlyser  därför  en  tydligare  harmonisering  med 
existerande  standarder  för  metadata  för  att  i  förlängningen  skapa  en  nationell 
metadatamodell [...].”

Skatteverket anser att föreskriftens förhållande till ISAD(G) och ISAAR(CPF) 
är  oklart  och  Region-  och  Stadsarkivet  i  Göteborg  efterfrågar  även  dem 
hänvisningar till  rådande standarder som ISAD(G) samt ett beslutat dataformat. 
De nuvarande XML-formaten, EAC och EAD, kommer att kompletteras med ett 
tredje. Då detta inte är fastställt anser de att föreskrifterna blir onödigt oprecisa. 
Krigsarkivet  skriver  att  ”en  betydande  svaghet  med  förslaget  är  den  dåliga 
översättbarheten  till  internationella  arkivstandarder  inom  EU  och  den  övriga 
världen. Endast en kort hänvisning görs i konsekvensbeskrivningen, s.5”.

Riksarkivets  administrativa  avdelnings  allmänna  synpunkter  är  att  det  är 
positivt att det kommer en ny föreskrift, att den gamla strukturen är svåråtkomlig 
både  för  externt  och  internt  bruk  och  att  det  kommer  bli  överskådligare  och 
tydligare med en struktur  där den digitala  delen kommer  ingå på ett  nytt  sätt. 
Däremot anser de att remissförslaget upplevs som svårt att komma in i med vissa 
tveksamheter och otydligheter. Många saker behöver förtydligas, bland annat vad 
som menas  med  ”samband  skall  upprättas  mellan  beskrivningarna  och  övriga 
delar  av  arkivredovisningen”  (hur  ska  dessa  upprättas,  i  textformat  eller  med 
länkar?) i anslutning till 5 kap §5. 

Försvarets  radioanstalt,  FRA,  undrar  som  många  andra  hur  begreppen 
handlingsslag och handlingstyp står i förhållande till varandra, detta är inte lätt att 
förstå. För egen del påpekar de att stort arbete krävs vid omstrukturering, och om 
FRA måste införskaffa ett nytt datasystem i och med att Riksarkivet kräver att  
diarieföringen skall  utformas  på  ett  viss  sätt  skulle  FRA förlora  kontinuiteten 
bakåt i tiden. Speciallösningar kan därför krävas om den inre proveniensen skall 
fortleva.  De  hänvisar  också,  likaså  Förvarets  materialverk,  Försvarsmaktens 
högkvarter och den egna arkivbildaren, men del av högkvarteret, MUST – Militära 
underrättelse-  och  säkerhetstjänsten,  till  de  databaser  bestående  av  handlingar 
belagda  med  sekretess  och  vilka  allmänheten  inte  har  insyn  i  som  enligt 
föreskriftens 5 kap. 2§ nu ska redovisas. 

Linköpings universitet var inte imponerade av det nya förslaget, även om de 
höll med om det fanns brister i arkivredovisningen till följd av förändringar inom 
svensk förvaltning: ”Vi tror definitivt inte på det processorienterade arbetssättets 
framtid  inom  den  offentliga  förvaltningen.  […]  Vi  anser  att  det  är  svårt  att 
definiera och tydligt avgränsa processer eftersom de ständigt grenar ut sig till nya 
processer  medan  andra  upphör  allteftersom  behovet  förändras.  För  att  en 
processbeskrivning ska bli användbar måste den vara någorlunda detaljerad och en 

4 4 ISO – International Standardization Organization (Internationella Standardiseringsorganisationen), ICA –  
International Council on Archives (Internationella arkivrådet).
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sådan detaljnivå  är  omöjlig  i  en sådan verksamhet  som Linköpings universitet 
bedriver.” De anser inte att allmänna arkivschemats utformning är som är främsta 
orsak till  nuvarande situation,  utan  pekar  på andra faktorer  som att F-serien i 
praktiken blivit processorienterad och det statiska redovisningssätt som allmänna 
arkivschemat  är  samt  brister  i  förteckningsprogram och oklarheter  till  följd  av 
datorisering. 

Landsarkivet  i  Uppsala  är  överens  om  att  det  behövs  en  ny  modell  för 
arkivredovisning  och  att  en  modell  uppbyggd  utifrån  myndigheternas 
verksamheter är bra, samt att det är positivt att förslaget är oberoende av media. 
Däremot tror de att förslaget kommer möta invändningar avseende omfattningen. 
De  utökade  kraven  vad  gäller  beskrivningar  av  processer  i  text  och  bild, 
hanteringsuppgifter,  redovisning  av  samband  mellan  handlingsslag  och 
handlingstyper med mera,  menar  de,  riskeras uppfattas  som alltför  omfattande. 
Likaså måste höga krav ställas på IT-systemet som används, då modellen är så 
komplex att allmänheten torde komma att vara  beroende av enkla sökfunktioner 
och  bra  rapporter  för  att  kunna  förstå  redovisningen.  Även  Försäkringskassan 
anmärker på att förslaget är så komplext att det riskerar bli kontraproduktivt, de 
befarar  att  det  blir  svårt  att  tillämpa  och  att  det  därmed  försvårar  snarare  än 
förenklar arkivredovisningen. 

Landsarkivet i Göteborg kan se en risk för att den faktiska tillgängligheten kan 
minska  på  grund  av  svåröverskådlighet  och  ogenomträngliga  system.  I 
svarsenkäten skriver de att  ”[v]erksamheten blir föredömligt transparent för den 
initierade men  blir  verksamhetens  dokumentation  lika  föredömligt  transparent? 
Användaren kommer att mötas av ett antal olika dokument bestående av både text 
och grafik och arkivbildaren får ett stort pedagogiskt ansvar för att förklara och 
leda in i dokumentationen”. Landsarkivet anmärker också att det varit önskvärt att 
belysa de nya principerna med, och förklara dem utifrån, begrepp som proveniens 
och bevarande/gallring.

Sundsvalls  kommunstyrelse  efterlyser  en  starkare  koppling  till  standarder 
samt anser att de föreskrifter som gäller registrering och klassificering borde ta ett 
mer samlat grepp om de olika typer av metadata som kan förekomma och hur 
myndigheten  kan  gå  tillväga  för  att  åstadkomma  en  bra  metadatahantering. 
Föreslår  ”processhandling”  och  ”aktivitetshandling”  istället  för  de  kritiserade 
begreppen ”handlingsslag” och ”handlingstyp”. 

Uppsala kommun/Stadsarkiv tycker ändå att det är beklagligt att ett enhetligt 
system  som  allmänna  arkivschemat  överges  efter  100  framgångsrika  år:  ”Det 
ställer ännu högre krav på information om, tydlighet kring och underhåll av varje 
enskild  myndighet/arkivbildares  arkivredovisning,  då  användaren  inte  kommer 
känna igen sig i en standardiserad modell”.  Jag drar slutsatsen att de här råkar 
formulera sig fel  då de fortsätter  med: ”[a]vsaknaden av standardiserad modell 
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medför risker”, och menar att friheten i den nya arkivredovisningsmodellen gör att 
resultatet kan bli mycket bra eller mycket dåligt. Här kan också kommenteras att 
även  en  arkivarie  som  ordnar  och  förtecknar  ett  arkiv  enligt  allmänna 
arkivschemat arbetar subjektivt och den resulterande redovisningen skiljer sig i 
kvalitet från arkivarie till arkivarie.

NLA, Näringslivets arkivråd, hyser vissa farhågor att kopplingarna mellan den 
logiska  och  den  fysiska  ordningen  blir  så  vaga  att  det  blir  svårare  att  hitta 
handlingarna än vad det är idag. ”Om vi tolkat förslaget rätt kommer den fysiska 
ordningen mer att likna en lagerlista utan inbördes relationer.” 

Åklagarmyndigheten skriver  att  grunderna  är  bra,  men  symptomatiskt  för 
förslaget  är  att  konstant  sammanblanda  produkt  (arkiv)  med  verktyg 
(anledningarna/medlen till att handlingarna uppstått): ”Detta medför att förslaget i 
dess nuvarande form svarar illa mot exempelvis OAIS där arkivet är åtskilt från 
producent respektive konsument.[...] Som förslaget ser ut idag ser den närmast ut 
som en diarieplan och inte som en arkivbeskrivning.”

Medan Verket  för  förvaltningsutveckling,  VERVA, anmärker  att  begreppet 
processorientering kan ha olika innebörd för olika myndigheter och också ställer 
frågan om processorientering ens är relevant för alla typer av verksamheter, anser 
Karlstad  kommunarkiv att  man  alltid  kommer  kunna  urskilja  processer  i  en 
verksamhet.  Den  nya  arkivredovisningsmodellen  blir  därför  mer  tidlös  än 
allmänna arkivschemat då de nya principerna är mer lyhörda för förändringar. I 
samma stycke påminner de sig sedan om att processorienteringen dock bara är ett 
perspektiv, ett sätt att se på verkligheten, och kommunarkivet befarar nu istället att 
man inte för all framtid kommer kommer att betrakta sin verksamhet i termer av 
processer. De nya principerna är även de tidsbundna.

Åtgärder i RA-FS 2008:4
För att utläsa vilka åtgärder som gjorts, hur slutresultatet skiljer sig från remissen, 
har  jag jämfört  remissförslaget  med RA-FS 2008:4 paragraf  för paragraf,  med 
utgångspunkt  i  de  svarandes  kritik.  En  tabell  över  förhållandet  mellan 
paragraferna i remissförslaget och RA-FS 2008:4 finns i bilaga 1.

I  RA-FS  2008:4  finns  inte  längre  någon  begränsning  i  antalet 
underindelningar/mellannivåer  som  får  ingå  klassificeringsstrukturen  – 
verksamhetens behov ska istället styra detaljeringsgraden. De kritiserade allmänna 
råden om ”samband ska upprättas” i 5 kap. 12§ och 14§ är strukna. Det är dock, 
om möjligt, ännu otydligare vad som menas i dessa berörda paragrafer i RA-FS 
2008:4, man har helt enkelt valt att ta bort formulering helt.45 Även 5 kap. 19§ och 
24§  där  det  uppstod  frågetecken  kring  användandet  av  orden  ”registreras” 

4 5 I RA-FS 2008:4 motsvaras remissens 5 kap. 12§ och 14§ av 6 kap. 11§ och 12§.
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respektive  ”registrering”  är  helt  strukna.  Frågan  var  om  författarna  menade 
”registreras”  i  enlighet  med  sekretesslagen  15  kap.,  samt  ”registrering”  av 
handlingar  i  ett  diarium.  Denna  undran  kan  härledas  till  den 
”Konsekvensbeskrivning med textkommentar” som följde med remissen och det 
stycke  i  denna  som  behandlar  registrering.46 I  RA-FS  2008:4  används  ordet 
registrera enbart i det allmänna rådet till 6 kap. 7§,  ”Klassificeringsstrukturen bör 
användas  som  utgångspunkt  vid  registrering,  enligt  15  kap.  sekretesslagen”. 
Antalet paragrafer är överlag färre, i vissa fall har de strukits helt och i andra fall 
har  de uppgått  i  en annan paragraf.  Mycket  av de ”Allmänna råd” och annan 
”förklarande”  text  har  strukits  i  slutversionen.  De  kritiserade  begreppen 
handlingsslag  och  handlingstyp  är  fortfarande  kvar  och  förklaras  inte  mer 
ingående.  Inga  hänvisningar  görs  till  internationella  standarder,  vare  sig  ISO-
standarder  eller  sådana  utfärdade  av  ICA.  Den  paragraf  som  uttalade  att 
arkivbeskrivningen skulle  innehålla  uppgifter  om vilka standarder och metoder 
som använts, 5kap. 6§, är struken. Många efterfrågade också hur mycket tid och 
pengar som skulle gå åt till omstrukturering. Svar har så vitt jag vet inte givits,  
förutom vad som berörs i konsekvensbeskrivningen: ”Då reglerna i hög grad är 
utformade  som krav  på  uppgifter  (metadata)  kan  tillämpningen se  ut  på  olika 
sätt”.47 En kostnadsberäkning är således svår att göra och beror på arkivbildarens 
behov av metadata.

Till RA-FS 2008:4 finns en omfattande regelkommentar om 77 sidor som ska 
vägleda myndigheten att förhålla sig till  föreskriften. I den återfinns mycket av 
konsekvensbeskrivningen  som  följde  med  remissen,  avsnitt  om  lagstiftning, 
bakgrund och grundtankar har samma eller liknande formuleringar. Här hänvisas 
också till  standarder som är kompatibla med RA-FS 2008:4, som ISAD(G) och 
ISAAR(CPF).48 

Om proveniens i  den verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen

För  ta  reda  på  hur  det  talas  om  proveniens  i  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen  har  jag  läst  texterna  ”Arkivredovisningsprojektet” samt 
”Regelkommentar  för  Riksarkivets  föreskrifter  om  arkivredovisning,  RA-FS 
2008:4”  och  därur  försökt  utläsa  vilka  termer  eller  begrepp  som  används  i 
provenienssammanhang. 

4 6 Se Regelkommentar till RA-FS 2008:4, s.8.
4 7 Östholm, B-M. (2007), s.5.
4 8 Östholm, B-M.  Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009) s.8,  fotnot 17.
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Begrepp och formuleringar i ”Arkivredovisningsprojektet”
Författarna till  ”Arkivredovisningsprojektet” skriver att ”en strukturering genom 
dessa  metoder  innebär  att  arkivhandlingarnas  proveniens,  samband,  media, 
organisation, tidsomfattning och innehåll ska dokumenteras”, där ”dessa metoder” 
hänvisar  till  en  arkivredovisningsmodell  som utgår  från  en  arkivbildningsplan 
eller  ärenderegistrering  strukturerad  med  utgångspunkt  i  verksamhetens 
processer.49 Beskrivningen  ska  ses  som en  ”dynamisk  process  som inleds  hos 
arkivbildaren  i  överensstämmelse  med  den  internationella  standarden  för 
dokumenthantering”,  men  vad  denna  standard  är  vidareutvecklas  inte  här.50 
Beskrivningen  behöver  sedan  kompletteras  efter  leverans  till  arkivinstitution, 
”med lager av kontext”,  för att  förbättra tillgängligheten till  och tolkningen av 
arkivhandlingarna.  Denna kontext  omfattar  författningar  som varit  styrande för 
verksamheten, en tesarus över uppgifter, organisatorisk utveckling och samband 
samt  kodning och kvalitetssäkring  enligt  internationella  standarder.51 Dessutom 
ska  beskrivningen  kompletteras  med  ytterligare  uppgifter  för  administrativ 
kontroll  hos  arkivinstitutionen.  Formuleringar  om kontext  som ”tolkningen  av 
arkivhandlingarna” och ”uppgifter för administrativ kontroll” pekar på att det här 
handlar om den inre proveniensen, att kunna hänföra handlingen till ett ursprung 
inom arkivbildarens organisation, till exempel genom administrativa metadata.

Under rubriken ”Modell för arkivredovisning” föreslår de också att begreppet 
strukturera används istället  för ordna, ”i betydelsen identifiering av samband”.52 
Begreppet ordna har nämligen en fysisk innebörd som är svårförenlig med modern 
arkivhantering. Här hänvisas säkerligen till  den grundbult  modellen bygger på: 
”att  arkivbildarna ska koncentrera sig på att strukturera  sin verksamhet som en 
grund  för  arkivbildning  och  arkiv”.53 Arkivbildningsplaner  görs  upp  innan 
arkivbildningen  påbörjas  och  att  ordna  i  efterhand  blir  inte  längre  en  lika 
omfattande verksamhet för arkivarier. Den inre proveniensen struktureras fram allt 
eftersom  arkivet  växer  fram  efter  en  dokumenthanterings-  eller 
arkivbildningsplan.  

I samma  stycke  vill  författarna  förorda  begreppen administrativ  respektive 
intellektuell  kontroll   istället  för  de  tidigare  använda  fysisk  respektive  logisk 
kontroll. Dessutom anses begreppet beskriva bättre än redovisa fånga den aktivitet 
som syftar till att uppnå intellektuell eller logisk kontroll av arkivet.54  

”I beskrivandet betonar vi översiktligheten. Och att det är lämpligt att skilja på behoven av 
administrativ  och  intellektuell  kontroll.  Översiktlighet  innebär  bl.a.  kontext  och  innebär  i 
avseendet intellektuell kontroll att följande bör beskrivas om arkivet:

4 9 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.42f.
5 0 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.44.
5 1 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.2.
5 2 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.42.
5 3 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002) s.42.
5 4 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002) s.42.

26



• Sambandet med arkivbildare och ev. delarkivbildare.

• Sambandet mellan arkivbildare och andra organisationer om sambandet har betydelse för 
arkivbildningen.

•  Sambandet  mellan  arkivbildare  och  föregångare  och  efterföljare  i  genomförandet  av 
verksamheten.

• Sambandet mellan verksamhetsprocesser och handlingarna, dvs. strukturen som den uttrycks 
i planerna för arkivbildning, ärenderegistrering m.fl.

• Sambandet mellan framställning och handlingsslag.

• Sambandet mellan arkivbildarens verksamhet, strukturen och framställningen som uttrycker 
informationspotentialer.”55

I  punkt  nummer  fyra  ska  ”sambandet  mellan  verksamhetsprocesser  och 
handlingarna,  dvs.  strukturen  som  den  uttrycks  i  planerna  för  arkivbildning, 
ärenderegistrering  m.fl.”  beskrivas.  Ovan  har  konstaterats  att  strukturen  i 
arkivbildningsplanen  kan  hänföras  till  arkivets  inre  proveniens; 
arkivbildningsplaner ger intellektuell kontroll över proveniens. Således behövs en 
väl  utarbetad  arkivbildningsplan  för  att  den  inre  proveniensen ska  göras  rätta. 
Synonymt  med  arkivbildningsplan  verkar  planer  för  ärenderegistrering  vara, 
menar man inte här också dokumenthanteringsplan? 

Fia Ewald anser att när man talar om arkivbildare faller detta tillbaka på den 
yttre proveniensen, hur man ska avgränsa ett arkiv från ett annat och hålla det som 
en  sluten  helhet.  Hon  hänvisar  också  till  de  två  första  paragraferna  i 
”proveniensprincipens bibel”, arkivhandboken av Muller, Feith och Fruin. 

1. An archival collection is the whole of the written documents, drawings and printed matter,  
officially recieved or produced by an administrative body or one of its officials, in so far 
as these documents were intended to remain in the custody of that body or of that official.

2. An archival collection is an organic whole.56

Hur kan man utläsa att Jansson, Berndtsson och Lövblad talar i termer av yttre 
proveniens  i  ”Arkivredovisningsprojektet”?  Det  finns  inga  formuleringar  som 
stämmer väl överens med vad Ewald talar om i sin text, arkivet som en sluten 
helhet får man istället söka i den arkivredovisning som arkivbildaren ska införa. 
Det står inte hur arkivredovisningens delar avgränsar arkivet mot andra, men man 
får  anta  att  de  gör  det  i  och  med  de  tidigare  nämnda  lagren  av  kontext  och 
beskrivningen  som  ”vid  leverans  kompletteras  med  uppgifter  för  fortsatt 

5 5 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002) s.45.
5 6 Ewald, F. (1993) s.19, återciterat ur Muller, Feith, Fruin, (1898) s.13ff.
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administrativ kontroll hos arkivmyndigheten”. För den administrativa kontrollen 
av arkivet är det ytterligare saker som ska beskrivas:

• Identifieringen av de fysiska enheterna.

• Omfånget för planeringen av den fysiska förvaringen.

• Behandlingen för att fixera handlingarnas integritet.

• Det  fysiska  skicket  om detta  hindrar  tillgängliggörande,  t.ex.  planerade 
konserveringsåtgärder.

• Förekomsten av kopior i syfte att skydda handlingarna.

• Sekretessbelagda uppgifter för tillgängliggörandet.

• Upphovsrätt för tillgängliggörandet.57

Att avgränsa arkivet när det är i arkivbildarens vård verkar inte vara problemet, 
däremot när det överlämnas till arkivinstitution. En arkivbildare kan dock förvara 
flera arkiv och dessa ska avgränsas med korrekt framställda arkivredovisningar. 
Ovanstående  punkter  behandlar  främst  hur  arkivmaterialet  ska  hanteras  och 
tillgängliggöras,  administrativ  kontroll.  Här  är  ”Behandlingen  för  att  fixeras 
handlingarnas  integritet”  en  administrativ  åtgärd  som  också  avgränsar  de  till 
arkivet  tillhörande  handlingarna  från  andra.  Annars  kan  man  utläsa  den  yttre 
proveniensen i alla de samband som ska dokumenteras i avseende på intellektuell 
kontroll redogjorda för tidigare i denna text. 

Författarna  förordar  också  att  verksamhetens  processer,  istället  för 
handlingstyper eller  arbetsfördelningen  i  funktioner,  utgör  grunden för  arkivets 
struktur. Som kan utläsas i remissvaret från Karlstad kommunarkiv ovan, där de 
något tvetydigt dels skriver att ”man alltid kommer kunna urskilja processer i en 
verksamhet”, dels påminner sig om att processorientering bara är ett sätt att se på 
verkligheten, är detta uttalande ett bevis på att författarna gjort ett val och att det 
finns andra sätt att strukturera arkiv efter. Det finns organisationstyper som kanske 
inte alltid passar bäst att redovisa utifrån processanalys. Anders Åkerfeldt frågar 
sig i en artikel i Arkiv, samhälle och forskning om vertikala funktioner inte längre 
är  ett  uttryck  för  myndigheters  verksamhet,  ”har  det  funktionella 
meningsinnehållet försvunnit?”.

En myndighet kanske utifrån en relativt okomplicerad kärnverksamhet beskriver en verksamhet av stark 
processuell karaktär, medan en annan mer differentierad och komplex är tungt förankrad i funktioner.  
Det viktiga är att vi i redovisningen av arkiven inte försöker bortse från detta faktum eller bygga bort 
verksamheten och dess meningsinnehåll  genom att tvinga in den i en processorienterad järnbur som 
egentligen inte beskriver den verksamhetsbaserade verkligheten, eller ens är i överensstämmelse med 
myndighetens egen självbild.58 

5 7 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002) s.45.
5 8 Åkerfeldt, A. (2008) ”När gamla arkivprinciper blir som nya”, s.102.
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Som  information  tidigare  nästan  har  tvingats  in  i  en  struktur  som  allmänna 
arkivschemat  ser  Åkerfeldt  samma  problem  med  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningens förteckningsplan. Att arbeta utifrån proveniensprincipen som 
teori för ordnande och förtecknande av arkiv blir då svårförenligt oavsett om den 
”gamla”  eller  ”nya”  metoden  används.  Han  skriver  vidare  att  ”[e]n 
proveniensprincip  vilken  ska  tillämpas  på  verksamheter  som  enligt  våra  egna 
föreskrifter måste processmodelleras är ju ingen proveniens värd namnet”.59 Med 
en sådan syn följer att endast system- och processteori blir de tillåtna redskapen, 
Åkerfeldt anser att även de nya principerna bör bli funktionsdugliga. 

Om proveniens i regelkommentar till RA-FS 2008:4
Den text som skickades ut med förslaget på föreskriften från Riksarkivet, den s.k. 
”Konsekvensbeskrivning  med  textkommentar”,  ligger  till  grund  för  den 
regelkommentar till RA-FS 2008:4 som publicerades av Riksarkivet 2009-07-02.60 
Konsekvensbeskrivningen omfattar  18  sidor,  och  regelkommentaren 77  sidor. 
Regelkommentaren ersätter också  ”Redovisning av ADB-upptagningar”, rapport 
1997:1, samt avsnitt 4.3 Arkivredovisning i ”Video och arkiv”, rapport 2002:2. 
Jag  koncentrerar  mig  på  regelkommentaren  då  den  är  mer  relevant  för  den 
slutgiltiga föreskriften,och dessutom innehåller konsekvensbeskrivningen. Då den 
är  för  omfattande att  ta  upp i  sin  helhet  har jag försökt  urskilja  de delar  som 
behandlar proveniens i större utsträckning. Denna bedömning görs utifrån Ewalds 
tanke om arkivförteckningen som styrande för inre proveniens, och den kritik som 
remissförlagets svaranden framförde mot ord som ”samband”, då dessa precis som 
”relationer”,  sammanhåller  ett  arkiv  och  påvisar  ursprung.  Regelkommentaren 
hänvisar ofta till arkivlagstiftning. Vid sådana tillfällen har jag uppsökt hänvisad 
paragraf i Arkivlagen. Bakgrund och kommentarer för ytterligare information.61  

Regelkommentaren  börjar  med  en  inledning  som  tar  upp  varför  det  är 
nödvändigt med en ny arkivredovisningsmodell  – hur de gamla principerna var 
anpassade för pappershandlingar i svensk statsförvaltning i början av 1900-talet, 
och  hur  24-timmarsmyndigheten  ställer  andra  krav  än  tidigare.  I 
regelkommentaren nämns proveniensprincipen tidigt i inledningen.

Proveniensprincipen,  det  vill  säga  att  arkivbildarens  arkiv  ska  hållas  intakt  och  spegla 
arkivbildarens verksamhet, är fortfarande en grund för den svenska arkivvården, så även i 
detta  arbete.  I  många  avseenden  följer  den  nya  arkivredovisningsmodellen 
proveniensprincipen mer än föregående modell. Den nya redovisningen upprätthåller samband 
mellan  myndighetens  verksamhet  och  dess  handlingar  på  ett  annat  sätt  än  den  gamla 
modellen.62

5 9 Åkerfeldt, A. (2008) s.104.
6 0 Östholm, Hörnfeldt, Jarborn, Gäfvert (2009), s.5, fotnot 3.
6 1 Gränström, C. Ljungquist, L. Fredriksson, K. (2000) Arkivlagen: bakgrund och kommentarer. 
6 2 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.4.
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Det  här  stycket  är  det  enda  stället  i  texten  som  orden  ”proveniens”  eller 
”proveniensprincipen”  används.  I  regelkommentaren  beskrivs  sen  hur  de  nya 
principerna för arkivredovisning, samt hur  RA-FS 2008:4 ska tolkas.

Föreskrifterna och dess regelkommentarer ska läsas och tolkas tillsammans 
med andra föreskrifter, till exempel RA-FS 2009:1 (Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna  råd  om  elektroniska  handlingar),  RA-FS  2006:1  (Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper) och RA-FS 1991:1, om 
arkiv hos statliga myndigheter. Vissa begrepp som används i regelkommentaren 
definieras nämligen i de andra föreskrifterna. Regelkommentaren vänder sig till 
olika  kategorier  av  användare  såsom  arkivarier,  verksamhetsansvariga  och 
systemutvecklare,  och  kan  användas  som undervisningsmaterial  i  utbildningar. 
För att kunna tillgodogöra sig regelkommentarerna förutsätts goda kunskaper om 
processer.63 

Innan regelkommentaren går in på att kommentera RA-FS 2008:4 pargraf för 
paragraf  gör  författarna  en  genomgång  av  svensk  arkivlagstiftning  under 
rubrikerna  ”Ett  sök-  och  insynsinstrument”,  Registrering”,  ”Beskrivning”  och 
”Förtecknande”, vilka också finns i  konsekvensbeskrivningen.  Rubriken ”Sök- 
och insynsinstrument” refererar till  arkivlagen 3 § om arkivbildningen och dess 
syften,  att  ett  myndighets  arkiv  består  av  de  allmänna  handlingarna  från 
myndighetens verksamhet.  Detta är en grundläggande paragraf i lagen eftersom 
den gör en definition av arkiv och slår fast hur de ska bevaras samt vilka syften de 
ska fylla. 

Myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2.  av information för rättskipningen och förvaltningen, 

3. och forskningens behov.64

Arkivlagen  och  regelkommentaren  hänvisar  också  till  insynsrätten 
(offentlighetsprincipen): ”för att insynsrätten ska fungera på det sätt som avses i 2 
kap.  Tryckfrihetsförordningen,  TF,  måste  myndigheterna  upprätta  insyns-  och 
sökinstrument till sina allmänna handlingar”. Detta för att medborgarna ska kunna 
orientera sig i myndigheternas informationsmängder, för att kunna identifiera och 
efterfråga  handlingar  utan  föregående kännedom om deras  existens.  Dessutom 
behövs insyns- och sökinstrument för att myndigheten själv ska kunna kontrollera 
och söka i sitt handlingsbestånd. Arkivförteckningen är ett sådant sökinstrument, 
av vilken inre proveniens följer.

6 3 Östholm, B-M.  Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.4.
6 4 Gränström, C.  Lundquist, L. Fredriksson, K. (2000), s.90.
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Under  ”Registrering”  hänvisas  till  arkivlagen  5  §  1:  ”Som  grund  för 
arkivvården  skall  myndigheten  vid  registrering  av  allmänna  handlingar  ta 
vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård”.65 

Hur det sker [registreringen] har viss betydelse för strukturen av arkivet och därmed för såväl 
sök- som gallringsmöjligheterna. I denna paragraf föreskrivs därför att myndigheten skall ta 
vederbörlig hänsyn till arkivvården vid registreringen. Det innebär att myndigheten, när den 
bestämmer om uppdelning av handlingar på olika ärendegrupper och dylikt, skall ta hänsyn 
till  i  vilken  utsträckning  en  sådan  strukturering  av  materialet  är  lämplig  med  tanke  på 
gallringsmöjligheter och sökbehov på lång sikt.66

Regelkommentaren  visar  genom  att  parafrasera  arkivlagen  hur  registrering  av 
handlingar  påverkar  arkivets  struktur,  och  därmed  påverkas  hur 
proveniensprincipen beaktas. Användandet av ordet registrering i paragraferna är i 
RA-FS 2008:4 begränsat till 6 kap. 7§, att klassificeringsstrukturen bör användas 
som utgångspunkt vid registrering. 

De  sista  två  rubrikerna  under  detta  stycke  är  ”Beskrivning”  och 
”Förtecknande”.  Regelkommentaren  hänvisar  i  båda  fallen  till  arkivlagens  6§, 
men för ingen längre diskussion om paragrafen:

I arkivvården ingår att myndigheten skall 

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

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som 
kan  finnas  i  myndighetens  arkiv  och  hur  arkivet  är  organiserat,  dels  en  systematisk 
arkivförteckning,

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.67

Till  punkt nummer ett  kommenteras att  det i  kravet på organisation av arkivet 
ligger  ett  behov för  myndigheten  att  planera och styra sin  arkivbildning.  ”Det 
handlar  om arkivets  inre ordning”,  förtydligar  författarna,  ”och de  möjligheter 
denna ordning skapar för snabb och säker återsökning av information”.68 Det har 
tidigare funnits ett motstånd mot ingrepp i arkivbildningen av utomstående aktörer 
(d.v.s.  arkivarier)  hos  renläriga  anhängare  av  proveniensprincipen.  Enligt 
principens  upphovsmän  (Muller,  Feith,  Fruin,  min  anm.)  kan  inte  arkivarien 
uppställa  de  regler  som behärskar  ett  arkivs  bildande;  ”han  kan  blott  studera 
6 5 Gränström, C. Lundquist, L. Fredriksson, K. (2000), s.104.
6 6 Gränström, C. Lundquist, L. Fredriksson, K. (2000), s.105.
6 7 Gränström, C. Lundquist, L. Fredriksson, K. (2000), s.110f.
6 8 Gränström, C. Lundquist, L. Fredriksson, K. (2000), s.113.
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organismen  och  fastställa  de  regler  efter  vilka  det  redan  bildats”.69 Därför  ser 
Gränström, Lundquist och Fredriksson tillkomsten av arkivbildningsplaner som en 
strävan  att  skydda  arkiven  mot  rubbningar  som  hotar  den  proveniensmässiga 
arten, fast förankrad i proveniensprincipen.70 Gränström har också skrivit en artikel 
i  Arkivvetenskap  där  han  skriver  om sin  syn  på  proveniensprincipen: ”Endast 
genom  en  planerad  arkivbildning  kan  uppgifterna  i  arkiven  härledas  till  rätt 
arkivbildare  och  till  sitt  naturliga  sammanhang”.71 För  att  handlingarna  ska 
bibehålla  sitt  fulla  värde måste  också kontexten bevaras,  och den ursprungliga 
ordningen redovisas i förteckningen.

Om arkivbeskrivning och arkivförteckning i Regelkommentar för Riksarkivets  
föreskrifter.

Jag har tidigare kortfattat redogjort för vad RA-FS 2008:4 föreskriver om när det 
kommer  till  den  övergripande  arkivredovisningen.  Jag  går  här  in  närmare  på 
regelkommentaren avsnitt om arkivbeskrivning och arkivförteckning i förhållande 
till proveniensprincipen.

Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen avgränsar arkivet mot andra arkiv 
och  fungerar  som  sökmedel  in  i  arkivet.  I  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen ska klassificeringsstrukturen  användas  för  klassificering vid 
upprättandet  av  en  arkivförteckning.  En  arkivförteckning  ska  redovisa 
handlingsslag  och  handlingstyper  där  uppgifter  som  beteckning,  namn  och 
organisation för dessa ska anges, liksom uppgifter om gallring och sekretess. Om 
en handlingstyp utgörs av sammanställningar ur en databas tillkommer ytterligare 
uppgifter:

• typer av uppgifter som ingår i handlingstypen,

• hur handlingstypen presenteras,

• samband med andra handlingstyper,

• i vilken eller vilka databaser handlingstypen ingår, och

• samband med dokumentation över systemet eller systemen.

Slutligen  ska  uppgifter  om  förvaringsenheterna  anges  i  den  utsträckning  som 
behövs  för  handlingarnas  identifiering,  åtkomst  och  hantering  över  tiden,  och 
klassificeringsstruktur,  handlingsslag  och  förvaringsenhet  ska  relateras  till 
varandra.72 Det är svårt att få en bild av hur en arkivförteckning uppställd efter 
dessa regler kan komma att se ut. 

6 9 Gränström, C. Lundquist, L. Fredriksson, K. (20009, s.113; Nilsson (1973), s.32.
7 0 Nilsson skriver i den text författarna hänvisar till, (i Arkivkunskap, s.32) att denna strävan uppkommer ”så 
snart ett arkivbestånd uppkommit” och nämner inte i denna kontext arkivbildningsplaner uppsatta tidigare. 
7 1 Gräntröm, C. (2010), ”Arkivteori”, s.20.
7 2 RA-FS 2008:4, 6 kap. 16-19§.
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I regelkommentaren kan man läsa mer ingående om samband, som utgjorde 
många frågetecken i remissvaren, i anslutning till 6 kap. 1§.

Samband mellan verksamhet och handlingar

Det  är  i  myndighetens  processer  som  handlingarna  upprättas  och  inkommer.  För  att 
arkivredovisningen  ska  fylla  sina  syften  ska  samband  mellan  verksamhet  och  handlingar 
dokumenteras  och  redovisas  i  en  klassificeringsstruktur.  Strukturen  ska  användas  för  att 
tydliggöra  koppling  mellan  verksamhet  och  handlingar  genom  klassificering  i 
arkivförteckning och ärendehanteringssystem.73

Under 6 kap. 3 §, i stycket rörande arkivredovisning, söker författarna klargöra 
sambanden mellan dess olika delar, vilket tydliggörs med en grafisk avbildning.

”Modell 7 – Informationsobjekt i föreskriften”, bild ur Regelkommentar, s.20.

Uppgifterna i arkivredovisningen kan delas in i fyra olika informationsobjekt som 
relateras till varandra: dokumentation, arkivbeskrivning, verksamhetsbeskrivning 
och arkivförteckning. 

Arkivförteckningen  är  en  redovisning  av  handlingsslag  och  handlingstyper 
samt samband till förvaringsenhet. Sambanden består av uppgifter, metadata. 

Varje klassificeringsstruktur består av flera strukturenheter som representerar myndighetens 
verksamhetsområden och processer.  Den lägsta nivån av strukturenheterna,  processer  eller 
motsvarande ska relateras till en aktuell processbeskrivning. 

7 3 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.18.
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Sambandet  mellan  verksamhetsbeskrivningen  och  arkivförteckningen  upprätthålls  via 
relationen  mellan  strukturenhet  och  handlingsslag.  Ett  handlingsslag  motsvaras  av  en 
strukturenhet.74

Handlingsslaget ska ärva strukturenhetens beteckning och detta arv av beteckning 
gör  att  sambandet  mellan  handlingar  och  verksamhet  upprätthålls.75 
Handlingstypen behöver inte ges beteckning, men myndigheten kan ha behov av 
detta.  Beteckningen kan då användas i  till  exempel  metadatafiler  kopplade till 
elektroniska handlingar eller för märkning av pappershandlingar.76 Gemensamma 
beteckningar visar på samband mellan handlingsslag, strukturenhet och eventuellt 
handlingstyp.  Strukturenheterna  som  representerar  myndighetens 
verksamhetsområden och processer speglar verksamheten, och de handlingar som 
uppkommer  i  dessa  processer  speglar  verksamheten.  För  att  verksamhetens 
processer ska speglas måste den kontext inom vilken handlingen uppkommit gå 
att redogöra för och sättas i samband med handlingar inom samma process. ”Det 
viktigaste med den nya ordningsprincipen (proveniensprincipen, min anm.) var att 
man bevarade de samband som uppstått mellan olika serier  och handlingar vid 
arkivbildningen”,  skriver  Gränström i  artikeln ”Arkivteori”.77 En  av  de  största 
frågorna  kring  remissförslaget  var  hur  samband  skulle  upprättas.  Ett  av 
sambanden  ska  här  upprätthållas  via  relationen  mellan  strukturenhet  och 
handlingsslag,  för  att  knyta  verksamhetsbeskrivning  till  arkivförteckning. 
Samband  ska  också  upprätthållas  över  tid  mellan  de  olika  objekten  i 
arkivredovisningen,  och  med  beteckning  ska  samband  också  knyta 
förvaringsenhet  till  berörda  handlingsslag.  Något  som  går  att  utläsa  både  ur 
”Arkivredovisningsprojektet” och regelkommentaren är vikten av dokumentation 
av de samband som ska upprättas. I bilden ovan överspänner ”Dokumentation” 
arkivbeskrivningens delar och hänvisar till RA-FS 6 kap. 3 §:

”Dokumentationen är en beskrivning över hur arkivredovisningen ska tolkas. I 
den  finns  uppgifter  som  beskriver  hur  arkivredovisningen  ska  tolkas.”78 Efter 
denna  fina  formulering  följer  en  uppräkning  över  uppgifter  som  bör  ingå  i 
dokumentationen, bl.a. vilka metoder och standarder myndigheten använder sig av 
för  att  framställa,  uppdatera  och förvalta  arkivredovisningen,  samt  ”Relationer 
mellan arkivredovisningens delar”. 

Åtkomstmetoder och sökvägar till  uppgifterna i arkivredovisningen ska beskrivas.  Det ska 
även beskrivas hur och i vilken ordning de olika uppgifterna ska läsas, till exempel relationer  

7 4 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.20.
7 5 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.40. På sidan står ”De handlingstyper som 
processen avsätter ska ges en beteckning som överensstämmer med strukturenhetens. I ovanstående 
exempel blir handlingsslagets beteckning därför 1.6.” (min kurs.) Antagligen ska det istället för 
handlingstyp stå handlingsslag.
7 6 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.41.
7 7 Gränström, C. (2010), s.16.
7 8 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.22.
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mellan olika formulär och rapporter. Även ändringar av arkivredovisningens utformning ska 
beskrivas över tiden.

Integration mellan arkivredovisning och andra system ska dokumenteras och beskrivas. Det 
ska tydligt framgå av beskrivningen vilka uppgifter i arkivredovisningen som relaterar till det 
andra systemets uppgifter. Vidare ska förändringar i integrerade system beaktas då det kan 
innebära att även dokumentation behöver revideras för att kontinuitet ska upprätthållas.

Myndighetens  användning av  beteckningar  för  att  upprätthålla  samband  ska  beskrivas. 
Exempel:  klassificeringsstrukturens  versionsnummer  redovisas  tillsammans  med 
strukturenhetens  beteckning.  Strukturenhetens  beteckning  relaterar  till  handlingslagets 
beteckning o.s.v.79

Av detta citat framgår att det är en omfattande dokumentation som förväntas av 
arkivbildaren.  Det  är  mycket  som  ska  beskrivas,  även  hur  beteckningar  och 
versionsnummer har utformats av myndigheten, de som upprätthåller samband.

Om metadata och dokumentation
I ”Arkivredovisningsprojektet” står det tidigt att det ur arkivredovisningssynpunkt 
är viktigt att beakta standarder på området och att syftet med detta är att de dels 
underlättar  återsökning  av  information  i  arkiven  och  dels  att  tillämpa  ett  fast 
format  för  informationsutbyte  mellan  arkivinstitutioner  och  myndigheter.80 På 
detta  uttalande  följer  en  kort  presentation  av  ISAD(G),  vilken  syftar  till 
beskrivning av arkiv och dokument, och ISAAR(CPF), som beskriver funktioner 
och verksamhet, samt konstaterandet att ”en metadatastandard för utbytandet av 
dokument  behövs  för  att  kunna  utväxla  dokument  elektroniskt  mellan 
organisationer  utan  informationsförluster  och  för  att  bibehålla  resultatet  av  ett 
handlande”.81 

Det  talas  även  om  metadata  och  internationella  standarder  i  den 
konsekvensbeskrivning som följde med remissen, samt i regelkommentaren. Här 
upprättas alltså kopplingar till användbara standarder, men i RA-FS 2008:4 finns 
inga  rekommendationer  om  vilka  standarder  som  ska  användas,  eller  en 
hänvisning till  regelkommentaren.  Istället  får man gå till  RA-FS 2009:2 vilken 
avser  tekniska  krav  som  ska  tillämpas  för  elektroniska  handlingar  vid 
framställning,  bevarande hos  myndighet  och  överlämnande  till  arkivmyndighet 
samt vilka standarder som ska användas för att säkerställa bevarandet av dessa.82 

Det  finns  ingen inriktad  studentlitteratur  angående just  verksamhetsbaserad 
arkivredovisning  vid  tiden  för  den  kurs  som  behandlade  ämnet,  ”Modern 
arkivhantering”, vid Uppsala Universitet höstterminen 2011. Istället lästes boken 
Dokumentstyrning  i  processorienterade  organisationer,  och  en  text  ur 

7 9 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.22.
8 0 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.5.
8 1 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.6.
8 2 RA-FS 2009:2, §1 och §3.
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Dokumenthantering  i  företag och organisationer -  ”Dokumenthantering – med 
verksamheten  som bas”.  Detta  underlag är utgivet  år  2005 respektive år 2000, 
alltså  under  tiden  som arbete  med  nya  arkivredovisningsprinciper  pågått,  men 
långt innan RA-FS 2008:4 trätt i kraft. I regelkommentaren kopplas processanalys 
till arkivredovisning.

Vid  upprättandet  av  arkivredovisningen  krävs  en  processanalys  hos  myndigheten.  Om 
myndigheten  redan  tidigare  har  genomfört  processanalyser  kan  dessa  ligga  till  grund  för 
arkivredovisningen.  Syftet  med  processanalysen  är  att  koppla  processer  till 
verksamhetsområden  samt  att  identifiera  de  handlingar  som  skapas  i  processen  och 
dokumentera detta. […] Redan i utvecklingsfasen av system är det nödvändigt att ta ställning 
till hur handlingar ska bevaras samt hur uppgifter rörande arkivredovisning ska registreras. 83

Under  ”Arkivredovisningsprojektets” gång  har  författarna  tagit  del  av  fyra 
alternativ för att beskriva verksamheten som en grund för strukturerande av arkiv. 
Av dessa alternativ är författarna positivt inställda till det förslag som presenteras 
av Tom Sahlén  – processkartor.84 Metoden kartlägger  verksamhetens  processer 
och  aktiviteter  samt  dokumenttyperna  i  dessa.  Arbetet  resulterar  i  en 
dokumentplan (arkivbildningsplan i enskild sektor) av vilken det framgår vilken 
information som ska dokumenteras och hur – ”[i]  en fullständig dokumentplan 
ingår  en  beskrivning  av  dokumentens  hela  livscykel,  från  framställning  till 
arkivering eller gallring”.85 Arbetssättet är indelat i tre steg, man börjar med att 
göra en verksamhetsanalys för att kartlägga processer och aktiviteter för att sedan 
beskriva  dessa  aktiviteter  och  slutligen  kartlägger  man  dokumenten  i  varje 
aktivitet. Denna metod utvecklas i uppsatsen ”Kaos eller struktur – om modern 
dokumenthantering” där Sahlén också skriver att ”de moderna arkiven kan endast 
konstrueras i förväg. Genom att de konstrueras i förväg måste arbetet utföras av en 
yrkeskår  som  arbetar  helt  integrerat  med  organisationen  övriga  personal”.86 
Arkivarien  måste  in  på  ett  tidigt  stadium  i  livscykeln  för  att  säkerställa 
handlingens bevarande och för att vara den ska kunna återsökas även i framtiden. 
Detta  görs  genom  att  en  dokumenthanteringsplan  fastställs  och  processerna  i 
verksamheten kartläggs. 

Vare  sig  RA-FS  2008:4,  2009:1  eller  2009:2  nämner  standarden  för 
dokumenthantering,  ISO  15489.   Däremot  skriver  författarna  till 
”Arkivredovisningsprojektet” att Sahléns metod med processkartor ligger  i linje 
med ISO 15489 och att ”[f]öreskrifterna bör anknyta till relevanta standarder som 
t.ex.  den  internationella dokumenthanteringsstandarden.”87 Sahlén  konstaterar 
8 3 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T.  (2009), s.18.
8 4 Jansson,  P.  Berndtsson,  E,  Lövblad, H. s.35f.  Sahlén  är  också en av författarna som bidragit  med en 
uppsats  till  Dokumentstyrning  i  processorienterade  organisationer,  ”Kaos  eller  struktur  –  om  modern 
dokumenthantering”, vilken jag använder mig av i min uppsats, varför det blir mest naturligt att lyfta fram  
detta alternativ.
8 5  Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.36.
8 6 Sahlén, T. (2005), ”Kaos eller struktur – Om modern dokumenthantering”, s.10.
8 7 Jansson, P. Berndtsson, Lövblad (2002), s.36 respektive s.49.
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själv i sin artikel att ”[o]rganisationen bör ha ett dokumenthanteringssystem som 
innefattar både analoga och digitala dokument”, och detta system skall bland annat 
kunna hantera dokument på lång sikt, ha en struktur som speglar upphovsmannens 
verksamheten  samt  ge  omedelbar  åtkomst  till  alla  relevanta  dokument  och 
tillhörande metadata.88   

Inom arbetet med den nya arkivredovisningen har det också varit en ambition 
att den ska integreras med myndighetens ärendehanteringssystem. 

På  sidan  fyra  i  regelkommentaren  skriver  författarna  att  ”för  att  kunna 
tillgodogöra  sig  regelkommentarerna  förutsätts  goda  kunskaper  om  processer” 
och,  som  citatet  ovan  visar,  ska  en  processanalys  ligga  till  grund  för 
arkivredovisningen. Det är upp till myndigheten att besluta om hur denna analys 
ska genomföras. Det finns även en standard som ger vägledning vid processanalys, 
ISO/TR 26122, som är en praktisk tillämpning av den teori som beskrivs i ISO 
15489.

This Technical Report provides guidance on work process analysis from the perspective of the 
creation,  capture  and  control  of  records.  

It  identifies  two  types  of  analyses,  namely  
a)  functional  analysis  (decomposition  of  functions  into  processes),  and  
b)  sequential  analysis  (investigation  of  the  flow  of  transactions).  

Each  analysis  entails  a  preliminary  review  of  context  (i.e.  mandate  and  regulatory 
environment) appropriate for the analysis. The components of the analysis can be undertaken 
in various combinations and in a different order from that described here, depending on the 
nature of the task, the scale of the project, and the purpose of the analysis. Guidance provided 
in the form of lists of questions/matters to be considered under each element of the analysis is 
also  included.  

This Technical Report describes a practical application of the theory outlined in ISO 15489.  
As such, it is independent of technology (i.e. can be applied regardless of the technological 
environment), although it can be used to assess the adequacy of technical tools that support an 
organization's  work  processes.  

This  Technical  Report  focuses  on  existing  work  processes  rather  than  on  facilitating 
“workflow”  (i.e.  the  automation  of  a  business  process  in  whole  or  part,  during  which 
documents,  information  or  tasks  are  passed  from  one  participant  to  another  for  action, 
according to a set of procedural rules as outlined in Reference [1] of the Bibliography).89

Då en processanalys är nödvändig för att  upprätta en arkivredovisning efter en 
verksamhetsbaserad  modell  kan  denna  standard  komma  väl  till  pass  för  de 
institutioner som finner processbegreppet abstrakt och svårt att få grepp om.90

8 8 Sahlén, T. (2005), s.25.
8 9 Swedish Standards Institute>ISO 26122.
9 0 Information om denna standard  fann jag i en opublicerad artikel jag fick under min praktik på TAM-Arkiv 
i Stockholm, ”Arkivbeskrivning – ett sätt att maximera arkivens tillgänglighet?”, av Lars-Erik Hansen och 
Ylva Taubert Lindberg. I annat fall har jag inte hittat den i litteraturen jag tagit del av under arbetet med 
uppsatsen.

37



Slutdiskussion

Syftet  med den här uppsatsen var att  undersöka vilka termer och begrepp som 
används för att tala om proveniens i den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. 
För att urskilja detta har jag läst RA-FS 2008:4, vilken föreskriver om ändringar i 
arkivredovisningen,  dokumentation  kring   arkivredovisningsprojektet  samt  den 
regelkommentar som ackompanjerade RA-FS 2008:4. Jag ville också ta reda på 
hur det nya arkivredovisningsförslaget mottogs av myndigheter, arkivinstitutioner 
och  andra  berörda,  vilka  snart  ska  börja  använda  en  verksamhetsbaserad 
förteckningsplan.  Dessa reaktioner finns att  läsa i  de enkätsvar som inkom till 
Riksarkivet efter det att vad som kom att bli RA-FS 2008:4 skickats på remiss. 

Den  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  baseras  främst  på 
arbetsprocesser,  hur  man  arbetar  inom  organisationen  och  hur  man  i  dessa 
processer hanterar informationen. Sättet på vilket man utför en arbetssyssla kan 
komma att ändras, som behovet av ett nytt sätt att redovisa arkiv påvisar. Vi vet 
inte idag hur arbetsgången på myndigheter kan komma att se ut. RA-FS 2008:4 
inriktar  sig  mest  på  processerna,  vilka  är  föränderliga.  Mer  beständigt  är  den 
information, de handlingar, som myndigheten eller organisationen arbetar med.

Remissvaren  pekar  också  på  att  många  svarande  instanser  anser  att 
användandet av termen ”process” är otydligt och abstrakt. En verksamhet behöver 
inte nödvändigtvis gå att bryta ned i processer. Detta påpekas också av Åkerfeldt 
som  inte  vill  att  den  nya  arkivredovisningen  ska  bli  en  ”processorienterad 
järnbur”, likt allmänna arkivschemat har varit för arkivbildningen under årtionden. 
Här riskerar vissa arkivbildare att återigen behöva offra den inre proveniensen för 
att passa en struktur som inte på bästa sätt speglar deras verksamhet. Riksarkivet 
egen tillsynsavdelning tycker att det talas mer om processer än om arkivbildning, 
processperspektivet  tar  överhanden.  ”För  att  kunna  tillgodogöra  sig 
regelkommentarerna  förutsätts  goda  kunskaper  om  processer”  står  det  i 
regelkommentaren.91 Och vid upprättandet av arkivredovisningen krävs också en 
processanalys  hos  myndigheten  där  syftet  är  att  koppla  processer  till 
verksamhetsområden, samt att identifiera de handlingar som skapas i processen 
och  dokumentera  detta.  I  ”Arkivredovisningsprojektets”  arbete  för  en  ny 
arkivredovisningsmodell framkommer att ”verksamhetens processer utgör grund 
för arkivets struktur”, men detta användande av begreppet ska inte uppfattas som 
9 1 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.4.
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begränsat  till  verksamheter  som är organiserade i  processer – de anser att  alla 
verksamheter kan uppfattas som processer, men de kategoriseras på olika sätt. 

Kanske har förespråkarna för detta synsätt rätt, men det finns bevisligen de 
som tvivlar på att det är möjligt att bryta ned all verksamhet i processer. För de 
organisationer  som inte  kan identifiera  sig  som processorienterade  kan det  bli 
svårt  att  ta  till  sig  den nya arkivredovisningen.  Undantag kan bli  aktuella,  till 
exempel för myndigheter som hanterar sekretessbelagt arkivmaterial, men hur ser 
i sådana fall en alternativ förteckningsplan ut? 

I remissförslaget 5 kap. 5§ står också att ”samband skall upprättas” mellan 
beskrivningen  och  arkivredovisningens  övriga  delar,  en  formulering  som  har 
strukits  i  RA-FS 2008:4.  Det  råder däremot  inte  brist  på användning av ordet 
samband  i  regelkommentaren,  uppmaningen  har  helt  enkelt  flyttats.  I 
regelkommentaren på s.22 står i anslutning istället till 6 kap. 3§ att ”samband skall 
upprätthållas över tid mellan de olika objekten i arkivredovisningen”, och detta 
via  användandet  av  beteckningar  och  versionsnummer.  De  olika  objekten  i 
arkivredovisningen,  arkivbeskrivning,  klassificeringsstruktur  med 
processbeskrivningar och arkivförteckning, innehåller i sin tur olika objekt som 
handlingsslag  och  handlingstyp,  mellan  vilka  det  ska  upprättas  samband. 
Handlingarna ska också knytas till förvaringsenhet. Regelkommentaren tydliggör 
alla dessa samband med skärmdumpar, men utan denna är det svårt att läsa sig till 
vad som menas.   

Ordet  ”samband”  i  betydelsen  samband  mellan  ett  objekt  och  ett  annat, 
förekommer  sjuttiosju  gånger  i  regelkommentaren,  fyra  gånger  i 
innehållsförteckningen och i elva fall som bildtext.92 Mest frekvent används det i 
samband med klassificeringsstrukturen: ”Klassificeringsstrukturens funktion är att 
upprätthålla  samband mellan  verksamheten och dess handlingar och ska därför 
användas  för  klassificering  av  handlingar  vid  upprättandet  av 
arkivförteckningen.”93 

Varför  ordet  samband  har  blivit  så  viktigt  kan  ha  sin  förklaring  i  den 
formulering  där  regelkommentarens  enda  användning  av  ordet  proveniens 
återfinns:

Proveniensprincipen,  det  vill  säga  att  arkivbildarens  arkiv  ska  hållas  intakt  och  spegla 
arkivbildarens verksamhet, är fortfarande en grund för den svenska arkivvården, så även i 
detta  arbete.  I  många  avseenden  följer  den  nya  arkivredovisningsmodellen 
proveniensprincipen  mer  än  föregående  modell.  Den  nya  redovisningen  upprätthåller 
samband mellan myndighetens verksamhet och dess handlingar på ett annat sätt än den gamla 
modellen.94

9 2 I RA-FS 2008:4 förekommer ordet samband sex gånger, i 6 kap. 1, 12, 14, 15, 17 §. 
9 3 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert,T. (2009), s. 27.
9 4 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.5 (min kurs.)
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Att  detta  samband  mellan  verksamhet  och dess  handlingar  är  en grundtanke i 
föreskriften framkommer också i 6 kap. 1§, första punkten visar att syftet med 
arkivredovisningen är att förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar. 

Även i ”Arkivredovisningsprojektet” är samband viktiga, författarna   listar 
där alla samband som bör beskrivas i avseende på intellektuell  kontroll,  vilken 
innebär  att  dokumentera  arkivhandlingarnas  proveniens,  samband,  media, 
organisation, tidsomfattning och innehåll.95

• Sambandet med arkivbildare och ev. delarkivbildare.

• Sambandet mellan arkivbildare och andra organisationer om sambandet har betydelse för 
arkivbildningen.

•  Sambandet  mellan  arkivbildare  och  föregångare  och  efterföljare  i  genomförandet  av 
verksamheten.

• Sambandet mellan verksamhetsprocesser och handlingarna, dvs. strukturen som den uttrycks 
i planerna för arkivbildning, ärenderegistrering m.fl.

• Sambandet mellan framställning och handlingsslag.

• Sambandet mellan arkivbildarens verksamhet, strukturen och framställningen som uttrycker 
informationspotentialer

I rapporten ”Arkivredovisningsprojektet” använder sig Jansson, Berndtsson och 
Lövblad  i  större  utsträckning  av  ordet  proveniens,  men  då  oftast  i 
litteraturgenomgången där litteratur som de tagit del av under arbetet redovisas, 
samt i ett avsnitt om hur Arkivverket i Finland utvecklat en arkivbildningsplan.96 

Ordet  ”samband”  verkar  ha  blivit  synonymt  med  proveniens.  Sambanden 
mellan verksamhet och handlingar avgränsar arkivet som en sammanhållen helhet, 
finns inget samband hör inte handlingen till arkivet. Inom arkivet är sambanden 
kopplade  till  klassificeringsstrukturen,  vilken  ligger  till  grund  för  en 
arkivförteckning som representerar hur arkivet är ordnat.

I  många  remissvar  efterfrågades  internationella  standarder  och  även 
konsekvensbeskrivningen hänvisar till internationella standarder – dock inte vilka. 
I  regelkommentaren  finns  däremot  en  fotnot  som  hänvisar  till  standarder  för 
arkivredovisning, ISAD(G) och ISAAR(CPF). Nyckelordet är fotnot. Riksarkivet 
förordar  dessa  standarder  och  deltar  i  standardiseringsarbetet  inom  ICA,  men 
lyfter  inte  denna  information  om  dessa  standarder  i  samband  med  den 
arkivredovisningsform som flera arkivinstanser uttalat  är  svåråtkomlig.  Det har 
även uttryckligen frågats efter dessa standarder och information om översättbarhet 

9 5 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.45.
9 6 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002), s.30f, samt s.34-40.
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mellan  dem   arkivredovisningen.  På  vilket  sätt,  om  något,  är  den  nya 
arkivredovisningen utformad efter dessa standarder?    

Något som är annorlunda för den verksamhetsbaserade arkivredovisningen är 
och  behovet  av  ett  system  för  hantering  av  digitala  handlingar,  och  redan  i 
utvecklingsfasen av system är det nödvändigt att ta ställning till  hur handlingar 
ska  bevaras  samt  hur  uppgifter  rörande  arkivredovisning  ska  registreras.97 En 
utbyggd  arkivbildningsplan,  eller  dokumenthanteringsplan,  är  nödvändig.  I 
remissvaren efterfrågas även standarder som kan vara användbara för utvecklandet 
av  en  sådan,  men  i  ännu  mindre  utsträckning  än  vad  gäller  ISAD(G)  och 
ISAAR(CPF) hänvisar  Riksarkivet  till  dessa.  De presenteras  istället  i  litteratur 
inriktad  på  processorientering,  men  med   arkivanknytning.  Det  är  inte 
Riksarkivets sak att föreskriva om standarder som kan vara användbara, men om 
sådana används ska det redogöras för enligt RA-FS 2008:4, 6 kap. 3 §.

I kommentarerna till  arkivlagen tar författarna upp arkivbildningsplaner och 
hur renläriga anhängare av proveniensprincipen sökt göra motstånd mot sådana 
planer  då dessa styr  arkivbildandet  på ett  sätt  som inte  stämmer  överens  med 
teorin om proveniens. Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen förutsätter att 
en arkivbildningsplan,  eller  dokumenthanteringsplan,  finns  hos  arkivbildaren.  I 
och  med  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  sker  beaktande  av 
proveniensprincipen  redan  vid  handlingens  tillkomst.  Genom  att  följde  en 
fastställd dokumenthanteringsplan har den redan tilldelats en plats i arkivet, den 
inordnas innan den skapas, och bidrar till den helhet som proveniensen förutsätter. 
Nilsson tycker  däremot  att  denna strävan att  ingripa  i  arkivbildningsprocessen 
knappast kan härledas till proveniensprincipen. Genom att en arkivbildningsplan 
blir  en  förutsättning  för  arkivvård   bortser  inblandade  från  Nilssons  kritik. 
Möjligheten att  ordna ett  arkiv när det väl skapats,  utan ett  system som tillför 
relevanta metadata till de digitala handlingarna i arkivet, är liten.

I  ett  pappersbaserat  system  är  metadata  ofta  integrerade  i  själva  dokumentet  och  i 
dokumentstrukturen.  Exempelvis  kan det  fysiska,  proveniensmässiga sammanhang i  vilken 
dokumentet lagras ge information om hur det hanterats i  verksamheten, liksom uppgifter i 
dokumentet som datum, mottagare och avsändare.98

Ett  system  som  inte  håller  måttet  enligt  de  krav  på  arkivredovisning  som 
Riksarkivet ställer upp riskerar att arkivets struktur, och därmed proveniens, går 
förlorad. När det finns en standard som ISO 15489, och till den andra standarder 
kopplade, som förespråkas av många insatta i digital dokumenthantering, varför 
inte ”harmonisera” arkivredovisningen med dessa? 

9 7 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.18.
9 8 Bodin, S. (2005), s.61.
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I  remissvaren  påpekas  flera  tillkortakommanden  i  förslaget  som  inte 
behandlas av Riksarkivet. Det heter fortfarande handlingsslag och handlingstyp, 
och trots att stora delar av ovan nämnda standarder, ISAD(G) och ISAAR(CPF), 
överensstämmer  med  vad  som  frågas  efter  i  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen finns inga begrepp som kan översättas till  dessa termer. Jag 
har  svårt  att  hitta  någon  förankring  till  arkivterminologi  överhuvudtaget. 
Detaljeringsgraden som efterfrågas höjer fler instanser frågor kring. Hur ska en 
komplicerad verksamhet kunna uppfylla dessa krav? Möjligtvis genom att anställa 
personal för att sköta detta, eller genom att automatisera.

Det  vara en fördel  om uppgifter  från klassificeringsstruktur  registreras  automatiskt utifrån 
inbyggda regelverk som hämtar relevanta uppgifter ur arkivredovisningen i samband med att 
handlingarna upprättas eller inkommer i en e-tjänst eller ett system. Detta för att ytterligare 
effektivisera  de  automatiserade  ärendeprocesserna.  Uppgifterna  följer  handlingen  genom 
myndigheten och leder vidare till andra uppgifter om till exempel gallring och överföring till 
bevarande. En integration mellan arkivredovisningssystem, verksamhetssystem och system för 
bevarande möjliggör en effektiv dokumentstyrning där gallring och överföring till bevarande 
kan ske automatiskt utifrån uppgifter i arkivredovisningen.99

Myndigheten kan således inhandla ett effektivt ärendehanteringssystem, här kan 
arkivarien som är inläst på området rekommendera vilket, och nästintill göra sig 
själv obsolet i detta skede av arkivbildningen. 

Sahlén  lyckas  sammanfatta  arkivredovisningen,  få  med  nyckelord  som 
samband,  kontext  och  proveniens  samt  knyta  det  nya  till  det  gamla,  vilket 
representeras av Nilssons inflytelserika studentlitteratur Arkivkunskap.

Genom att funktionerna bär upp processer och genom att processerna bärs upp av dokument 
erhåller bevarade dokument ett processuellt samband och en självklar kontext, d.v.s. de är 
hårdlödda till ett sammanhang. Detta sammanhang, på arkivariespråk kallat inre proveniens, 
beskrevs av den store arkivarien Nils Nilsson år 1973:

Arkivets delar, handlingarna, har utgjort led i verksamheten och är att anse som materiella 
rester  av  den.  Beståndet  utgör  följaktligen  en  enhet,  och  det  har  fått  sin  omfattning och 
struktur bestämd genom den process, som det har framgått ur.100 

Att  röra  sig  från  det  gamla  mot  det  nya  när  det  gäller  arkivredovisning  är 
nödvändigt  i  och  med  de  digitala  handlingarnas  och  myndigheters  ändrade 
förvaltningssätt  –  allmänna  arkivschemat  fyller  inte  längre  sin  funktion,  det 
speglar inte verksamheten enligt proveniensprincipen. Men man byter samtidigt ut 
invanda begrepp kring arkivhantering och ersätter dem med termer som inte har 
någon  tidigare  förankring  hos  de  som  sedan  ska  använda  sig  av  dem.  I 
”Arkivredovisningsprojektet” görs flera sådana byten, strukturer istället för ordna, 
administrativ respektive intellektuell kontroll istället för fysisk respektive logisk 

9 9 Östholm, B-M. Hörnfeldt, T. Jarborn, E. Gäfvert, T. (2009), s.17.
1 0 0 Sahlén, T. (2005), s.33f, citat Nilsson, N. (1978) s.19.
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kontroll, och begreppet beskriva hellre än redovisa. Det sistnämnda gäller också 
då  arkivbeskrivning  ska  ersätta  arkivredovisning  då  begreppet  ”har  en 
tillbakablickande  innebörd  som  är  svårförenlig  med   dynamisk  syn  på 
beskrivningen av arkiv.”101 

Arkivens symbol, den romerske guden Janus blickar både bakåt mot historien 
och in i framtiden, och med verksamhetsbaserad arkivredovisning blir det till att 
hålla korpgluggarna öppna.

Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt hur det talas om proveniensprincipen i den 
verksamhetsbaserade arkivredovisningen och hur den går att utläsa i föreskriften 
som  tar  upp  arkivredovisning,  RA-FS  2008:4.  För  att  först  få  grepp  om 
proveniensprincipen har jag börjat med historien och efterforskat hur och varför 
den fått fäste i Europa, men framförallt hur den mottagits och utvecklats i Sverige 
under de dryga hundra år sen den stadsfästes. 

Därför  var  det  också  intressant  att  läsa  hur  RA-FS  2008:4  mottogs  och 
utvecklades. Jag kontaktade Riksarkivet för att få tillgång till  förarbetena kring 
den  nya  arkivredovisningen,  däribland  svaren  från  svenska  myndigheter, 
högskolor  och  andra  arkivinstitutioner  som  snart  ska  övergå  till 
verksamhetsbaserad arkivredovisning. Ur svaren framkom bland annat att många 
föredrar  en  standardiserad  modell  utifrån  internationella  standarder,  och 
efterfrågade detta  varför det blev nödvändigt  att  kortfattat  sätta  mig in  i  dessa 
standarder  och  försöka  presentera  varför  de  underlättar  i  arbete  med 
arkivredovisning.  Relevanta  standarder  var  ISAD(G)  och  ISAAR(CPF),  båda 
framtagna  av  International  Council  on  Archives,  med  syfte  att  standardisera 
arkivredovisning respektive auktoritetsposter, hur man beskriver en arkivbildare. 
ISAD(G)  är  uppbyggd  av  hierarkiskt  uppställda  beskrivningsnivåer  som 
representerar arkivets olika nivåer medan ISAAR(CPF) delar upp beskrivningen 
av  en  arkivbildare  i  fyra  områden.  Båda  standarderna  innehåller  sedan  olika 
informationselement,  varav  några  i  varje  standard  är  obligatoriska.  Vidare 
efterfrågades  ISO-standarder  som  underlättar  vid  framtagandet  av 
dokumenthanteringssystem och  hantering  av  metadata  inom dessa,  ISO 15489 
respektive  ISO/TS  23081.  Jag  fann  att  Riksarkivet  hänvisar  till  ovanstående 
standarder,  men  inte  nödvändigtvis  blir  kopplingen  mellan  dem  och  den 
verksamhetsbaserade  arkivredovisningen,  och härmed  RA-FS 2008:4,  så  tydlig 
som  efterfrågas,  och  kanske  också  behövs.  Då  ett  adekvat 

1 0 1 Jansson, P. Berndtsson, E. Lövblad, H. (2002) s.44.
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dokumenthanteringssystem  i  allra  högsta  grad  ligger  till  grund  för 
proveniensprincipens upprätthållande ser jag frånvaron av denna koppling som en 
stor brist. Dessutom presenteras inte den standard som kan underlätta i den för en 
myndighet  så  viktiga  processanalysen,  vilken  Riksarkivet  lyfter  fram  som  en 
nödvändighet  för  att  den  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  ska  gå  att 
genomföra, ISO/TR 26122. All hjälp som kan bistås med kring denna analys kan 
ses som ytterst välbehövlig. Inte minst då enbart begreppet ”process” kritiseras för 
att  vara  abstrakt  och  inte  heller  tillämpbart  för  alla  organisationer,  varför  en 
tydligare genomgång hade varit önskvärd.    

Jag  har  sedan  försökt  utläsa  spår  av  proveniens  i  arbeten  kring  den  nya 
arkivredovisningsmetodiken,  där  rapporten  ”Arkivredovisningsprojektet” 
representerar tiden innan RA-FS 2008:4 trädde i kraft och ”Regelkommentar  för 
Riksarkivets  föreskrifter  om  arkivredovisning,  RA-FS  2008:4”  tiden  efter. 
Regelkommentaren är nödvändig för förståelsen av RA-FS 2008:4. Ur dessa texter 
gick att utläsa att ordet ”samband” numera är flitigt använt när det handlar om 
proveniens och det verkar närmast ha blivit synonymt. Detta påtalas dock inte i 
vare sig den ena eller den andra av de texter jag undersökt. Samband, står det, ska 
upprätthållas  mellan  verksamhet  och handlingar,  och avgränsar arkivet  som en 
sammanhållen  enhet.  Formuleringen  påminner  om  hur  man  talar  om  yttre 
proveniens,  att  arkivet  ska bevaras  som en helhet.  Inom arkivet  är  tal  om hur 
samband ska upprätthållas kopplade till klassificeringsstrukturen, vilken ligger till 
grund  för  en  arkivförteckning  som  representerar  hur  arkivet  är  ordnat.  Att 
upprätthålla samband handlingar emellan bevarar således arkivets inre struktur.

Genom att jämföra det gamla med det nya var ambitionen att få ett svar på hur 
proveniensprincipen  beaktas  idag.  Då  vi  ännu  inte  sett  vilka  konsekvenser, 
positiva eller negativa, som den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan få 
på arkivbildningen blir det svårt att dra slutsatser vad gäller proveniensprincipens 
framtid.  Kommer  dess betydelse förändras i  samband med arkivredovisningens 
grunder och de nya termer och begrepp som följer med den?
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Bilaga 1: Tabell över remissförslagets motsvarande 
paragrafer i RA-FS 2008:4.

Remissförslag RA-FS 2008:4

5 kap. 1§ 6 kap. 1 §

5 kap. 2 § 6 kap. 2 § 

5 kap. 3 § 6 kap. 3 § 

5 kap. 4 § 6 kap. 4 §

5 kap. 5 § 6 kap. 5 § 

5 kap. 6 § 6 kap. 3 §

5 kap. 7 § 6 kap. 6 §

5 kap. 8 § 6 kap. 7 §

5 kap. 9 § 6 kap. 8 § 

5 kap. 10 § 6 kap. 9 §

5 kap. 11 § 6 kap. 10 §

5 kap. 12 § 6 kap. 11 §

5 kap. 13 § 6 kap. 11 §

5 kap. 14 § 6 kap. 12 §

5 kap. 15 § 6 kap. 13 § 

5 kap. 16 § 6 kap. 14 § 

5 kap. 17 § 6 kap. 15 §

5 kap. 18 § 6 kap. 15 §

5 kap. 19 § struken

5 kap. 20 § 6 kap. 16 §

5 kap. 21 § struken

5 kap. 22 § 6 kap. 17 §

5 kap. 23 § struken

5 kap. 24 § struken

5 kap. 25 § Återfinns delvis i 6 kap. 19 §

5 kap. 26 § 6 kap. 18 §

5 kap. 27 § struken

5 kap. 28 § struken
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Bilaga 2: Förslag till föreskrift.
Remissförslag  till  föreskrift  gällande  nya  principer  för  arkivredovisning, 
sedermera RA-FS 2008:4. 

Inscannat, i PDF-format (se nedan). Original finns på Riksarkivet, Stockholm, 
vid tidpunkt för uppsatsens tillkomst (april-maj 2012) i arkivbox ”Föreskrifter om 
arkivredovisning, 2008:4, Dnr 22-2007/4296”.
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2 kap. Definitioner

1 dessa föreskrifter avses med

aktivitet ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta
underlag från en databas,

arkiv allmänna handlingar från en myndighets verksamhet, i enlighet
med 3 § arkivlagen,

arkivredovisning beskrivning och registrering i enlighet med 5 § 1 p och 6 § 2 p
arkivlagen,

databärare fysiskt underlag för handlingar, t.ex. pappersark, optisk skiva och
mikrofilm,

förvaringsenhet samlingsbeteckning för handlingsmängd som avgränsas genom
förvaring på viss databärare, i visst förvaringsmedel eller annat
avgränsat förvar, t.ex. handlingar i arkivbox, filer på hårddisk och
video på optisk skiva,

förvaringsmedel hjälpmedel avsett att ge skydd åt handlingar vid hantering och
förvaring, t.ex. arkivbox, ritningsportfölj, mikrofilmsburk och
kassett,

handling allmän handling, i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen,

handlingstyp handlingar som tillkommer genom en aktivitet i en process,
t.ex. aviseringsmeddelanden och ansökningshandlingar,

handlingssiag handlingar som tillkommer genom en process, t.ex. inspektions
ärenden och bidragsärenden,

inventarium uppgifter om förvaringsenheter, och sambanden mellan
förvaringsenheter och handlingar,

klassificeringsstruktur struktur som representerar verksamheten, och som används vid
klassificering av handlingssiag, handlingstyper och ärenden,

process en avgränsad följd av aktiviteter som förekommer upprepat i
verksamheten, t.ex. inspektera en verksamhet och handlägga en
ansökan om bidrag,

anm. en process kan bestå av en enda eller några få aktiviteter
som förekommer upprepat i verksamheten, t.ex. registrera
ärenden,

strukturenhet samlingsbeteckning för klassificeringsstrukturens deLar,

anrn. en strukturenhet representerar ett verksamhetsområde, en
grupp av processer eller en process, beroende på enhetens
placering i strukturen.
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5 kap. Arkivredovisning

Funktion och omfattning

1 § Myndighetens arkivredovisning ska göra det möjligt att
- förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar,
- överblicka handlingsbeståndet,
- söka och ta fram handlingar, och
- hantera och förvalta handlingar.

2 § Arkivredovisningen ska omfatta myndighetens hela handlingsbestånd, oberoende av
verksamhetsområde och medium.

Om en myndighets verksamhet har en organisatorisk, geografisk eller annan indelning som
gör att en uppdelning på skilda instrument skulle underlätta upprättande och användning av
arkivredovisningen, ska myndigheten göra en framställan till Riksarkivet om undantag från
första stycket.

3 § Arkivredovisningen ska omfatta följande delar:
- arkivbeskrivning,
- klassificeringsstruktur
- processbeskrivningar,
- registrering, och
- inventarium.

Allmänna råd. Arkivredovisningen och dess delar bör så långt möjligt samordnas med
myndighetens ärendehanteringssystem och övriga system.

Arkivredovisningens delar bör kunna presenteras med utgångspunkt från olika kriterier.

4 § Arkivredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten och myndighetens
personal.

Allmänna råd. Arkivredovisningen bör vara tillgänglig via myndighetens webbplats.

Arkivbeskrivning

5 § En beskrivning av myndighetens verksamhet och arkiv ska upprättas.
1 beskrivningen ska finnas uppgifter om:

- myndighetens namn,
- tidpunkt för myndighetens tillkomst,
- myndighetens verksamhet (samband upprättas med instruktion, lagstiftning och andra

instrument som styr verksamheten),
- organisation (samband upprättas med organisationspian, arbetsordning och liknande

instrument),
- arkiv eller delar av arkiv som har överlämnats från annan myndighet eller enskild, med
uppgifter om sökmedel och tillgänglighet,

- arkiv eller delar av arkiv som har överlämnats till arkivmyndighet, och
- uppgifter om ansvariga för arkiv och registratur.

Samband ska upprättas mellan beskrivningen och övriga delar av arkivredovisningen.
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6 § Beskrivningen ska utöver vad som sägs i 5 § innehålla uppgifter om arkivredovisningens
utformning, vilka standarder och metoder som har använts vid utarbetandet, en förklaring av
använda symboler och koder, samt uppgifter om hur man använder arkivredovisningen.

7 § När beskrivningen har blivit inaktuell ska en ny beskrivning upprättas.
Beskrivningen ska ges en struktur som underlättar en samlad presentation av versionerna.

Klass ficeringsstruktur

En struktur som representerar verksamheten

8 § Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som representerar verksamheten.
Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingsslag, handlingstyper,

ärenden och motsvarande.
Strukturen ska presenteras grafi skt och i form av en lista.

Allmänna råd. Om flera myndigheter i en organisation eller motsvarande har en likartad
verksamhet bör den struktur som myndigheterna använder helt eller delvis vara densamma.

9 § Klassificeringsstrukturen ska vara hierarkisktsystematiskt uppbyggd.
Den översta nivån i strukturen ska representera myndighetens verksamhetsområden, och

den nedersta nivån de processer som har identifierats i verksamheten. Om behov föreligger far
strukturen omfatta en mellannivå som representerar grupper av processer.

Allmänna råd. På strukturens översta nivå bör verksamhetema ges följande ordning
- styrande verksamheter,
- stödj ande verksamheter, och
- kärnverksamheter.
Om andra eller ytterligare kriterier har använts vid utarbetande av strukturen bör detta anges.

10 § Samtliga processer som avsätter handlingar ska finnas representerade i strukturen.

Allmänna råd. Processer som inte avsätter handlingar bör finnas representerade i strukturen
om det underlättar förståelse av sambanden mellan verksamhet och handlingar, och främjar en
ändamålsenlig gallring.

Strukturens tidsomfattning, versionshantering m. m.

11 § Följande uppgifter ska anges om klassificeringstrukturen:
- myndighetens namn,
- strukturens versionsnummer,
- tidpunkt för strukturens fastställande,
- tidpunkt när strukturen tas i bruk,
- tidpunkt när strukturen avslutas,
- namn på den som upprättat strukturen, och
- myndighetens beslut (ärendebeteckning eller protokoll),

Beskrivning av strukturenheter

12 § Följande uppgifter ska anges om strukturenheterna på samtliga nivåer:
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- beteckning på strukturenheten, i enlighet med 13 §, och
- namn på det verksamhetsområde, den grupp av processer eller den process som

strukturenheten representerar.
För strukturenheter på den nedersta nivån far organisatorisk enhet anges.
Samband ska upprättas mellan strukturenheterna på den lägsta nivån och de process-

beskrivningar som avses i 16-17 §.

13 § Strukturenhetens beteckning ska bildas genom punktnotation. Om punktnotation
används tillsammans med andra beteckningar, ska andra skiljetecken än punkt användas för
att skilja beteckningarna åt.

Ändring av klassficeringsstrukturen

Ändring av strukurenheter

14 § Vid ändringar i verksamheten far nya strukturenheter läggas till och andra avslutas.
Samband ska upprättas mellan gamla och nya strukturenheter som hör samman i proces

suellt hänseende.
En identitet ffir inte återanvändas inom samma struktur.

Allmänna råd. Samband, i enlighet med andra stycket, behöver exempelvis upprättas när en
process delas upp på flera processer, när flera processer slås samman, eller när en process
förändras så mycket att den kan betraktas som en ny process.

15 § För nytillkomna strukturenheter ska följande uppgifter anges, förutom beteckning och
namn i enlighet med 12 §:
- tidpunkt flir strukturenhetens fastställande,
- tidpunkt när strukturenheten tas i bruk,
- namn på den som upprättat strukturenheten, och
- myndighetens beslut (t.ex. ärendebeteckning och protokoll).

När en strukturenhet avslutas ska tidpunkten för detta anges.

Ny k1assflceringsstrukrur

16 § Vid genomgripande förändringar av verksamheten, eller när klassificeringsstrukturen
riskerar att bli oöverskådlig på grund av ändringar, ska den avslutas och en ny tas i bruk.

Vid byte av struktur ska samband upprättas mellan strukturenheter som hör samman i
processuellt hänseende i den gamla och den nya strukturen.

Beskrivning av processer

17 § Samtliga processer som finns representerade i strukturen ska beskrivas.
Det ska framgå av processbeskrivningen vad som initierar och avslutar processen, vilka

aktiviteter som vanligtvis ingår i processen, samt hur handlingar inkommer och upprättas
under processens gång. Det ska framgå av beskrivningen om handlingar utbyts i en gemensam
handläggningsprocess; mellan myndigheter, mellan myndigheter och enskilda eller mellan
organisatoriska enheter inom en myndighet.

Av processbeskrivningen ska även framgå hur handlingar tillkommer genom att uppgifter
registreras i och sammanställs ur myndighetens databaser.
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Allmänna råd. 1 tredje stycket avses sådana sammanställningar som görs regelmässigt under
processens gång. Se prop. 200 1/ 02:70, Offentlighetsprincipen och informationstekniken, s.
18 ff om så kallade färdiga elektroniska handlingar.
Verksamhetsområden och grupper av processer bör beskrivas i den utsträckning det behövs

för förståelse av sambanden mellan verksamheter och handlingsslag.

18 § Beskrivningen av processer ska göras i löpande text och grafiskt. Den grafiska beskriv
ningen far utelämnas för enklare processer, om den inte behövs för förståelse av sambanden
mellan aktiviteter och handlingstyper.

Registrering av handlingssiag

Presentation och samband

19 § Samtliga handlingsslag i arkivet ska registreras. Handlingsslagen ska presenteras som en
lista i enlighet med klassificeringsstrukturen.

Samband ska upprättas mellan beskrivningen av handlingsslag och den beskrivning av
processer som avses i 17-18 §.
Uppgifler om handlingsslag

20 § Följande uppgifter ska anges om ett handlingsslag:
- beteckning, i enlighet med klassificeringsstrukturen,
- namn på handlingsslaget, om behövligt,
- namn på ingående handlingstyper,
- handlingssiagets och de ingående handlingstypernas organisation,
- gallring, och
- sekretess.

Det ska även anges om handlingarna inom handlingsslaget registreras på handlings-,
ärendenivå eller motsvarande. Samband ska upprättas med sådan registrering.

Allmänna råd. Med organisation avses t.ex. uppgifter om hur handlingstypema organiseras
inom handlingssiaget, om någon handlingstyp förvaras separat (se 21 §), eller om flera
handlingsslag förvaras tillsammans (se 23 §). Här avses även uppgifter om hur ärendeakter
och motsvarande organiseras inom handlingsslaget, t.ex. om de ordnas efter regist
reringsordning, beslutsdatum eller annan ordning.

Handlingstyper som förvaras separat

21 § En handlingstyp som förvaras separat ske ges en unik beteckning som visar till vilket
handlingssiag den hör.

22 § Om en handlingstyp utgörs av sammanställningar ur en databas ska följande uppgifter
anges:
- typer av uppgifter som vanligwis ingår i handlingstypen,
- hur handlingstypen presenteras,
- samband med andra handlingstyper,
- i vilken databas handlingstypen ingår, och
- samband med dokumentation över systemet.
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Allmänna råd. Databasen som helhet redovisas som ett eget handlingssiag, som exempelvis
kan avsättas genom en process med aktiviteter som kravställa, dokumentera, utveckla,
förvalta och använda databasen.

Grupper av handlingssiag

23 § Om flera handlingssiag bildar en grupp av handlingssiag, ska följande uppgifter anges
om gruppen:
- unikt namn på gruppen,
- om behövligt, unik beteckning på gruppen,
- namn och beteckning på ingående handlingssiag och
- beskrivning av gruppens organisation.

Allmänna råd. Här avses grupper av handlingssiag som förvaras tillsammans, t.ex. samtliga
ärendeakter i registreringsordning eller dossierer i objektsordning. Om ett stort antal hand
lingssiag ingår i gruppen kan dessa redovisas på en särskild lista till vilken samband upprättas.

Registrering av ärenden

24 § Vid registrering av ärenden ska handlingsslagets beteckning, i enlighet med klassifice
ringsstrukturen anges. Det hindrar inte att klassificering även sker med utgångspunkt från
andra kriterier.

Allmänna råd. Vid registrering av ärenden och motsvarande bör uppgifter om förvaringsenhet
och placering anges. Vid automatiserade rutiner för registrering kan sådana uppgifter gene
reras automatiskt från inventariet och övrig registrering.

Andra uppgifter som kan anges vid registreringen är t.ex. objekt, ämne eller rumslig
be lägenhet.
Uppgifter om ärende eller motsvarande bör kunna presenteras tillsammans med hand

lingarna i ärendet. Det kan t.ex. ske genom utskrift av uppgifterna på aktomslag, eller genom
att uppgifterna knyts som metadata till en elektronisk akt. Se 3 § om samordning av arkiv-
redovisning och myndighetens ärendehanteringssystem, och andra system.

Inventarium

Samband

25 § Samband ska upprättas mellan handlingar och förvaringsenheter, i den utsträckning det
behövs för handlingarnas identifiering och åtkomst. Sambanden ska upprätthållas över tiden.

Inventariet ska kunna presenteras som en lista.

Allmänna råd. Vilka uppgifter som behöver registreras beror på kombinationen av handlingar,
databärare och förvaringsmedel i det enskilda fallet.

Registrering avförvaringsenherer

26 § 1 inventariet ska följande uppgifter anges om förvaringsenheten, i den utsträckning det
behövs för handlingarnas identifiering och åtkomst:
- unik beteckning på förvaringsenheten,
- typ av förvaringsenhet,
- förvaringsenhetens omfattning, och
- förvaringsenhetens fysiska placering.
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Allmänna råd. Med förvaringsenhetens omfattning avses t.ex. ingående handlingar och
tidsomfattning.

Märkning avförvaringsenhet

27 § Förvaringsenheter ska märkas, i den utsträckning det behövs för handlingarnas identi
fiering och åtkomst.

Märkning ska ske med den unika beteckningen som avses i 26 § samt övriga uppgifter som
behövs för handlingarnas identifiering.

Allmänna råd. Här avses t.ex. myndighetens namn och klassificeringsstrukturens version.

Hanteringsuppgfler

28 § Till arkivredovisningen ska knytas sådana uppgifter som behövs för framställning,
hantering, förvaring och vård.

Allmänna råd. Här avses de uppgifter som behövs för att kraven i Riksarkivets mediespecifika
föreskrifter ska kunna uppfyllas.

1. Denna författning träder ikraft den 1juli 2008.

2. Föreskrifterna om arkivredovisning 1 6 kap. RA-FS 199 1:1 (ändrad 1997:4) far tillämpas
för handlingar som tillkommer före den 1juli 2011. En klassificeringsplan, i enlighet med 5
kap. 8-13 § denna författning, ska dock ha upprättats senast den 1juli 2010, och myndig
heten ska före detta datum ha ingett en plan till Riksarkivet för det fortsatta arbetet.

Om särskilda skäl föreligger kan Riksarkivet medge att en myndighet far senarelägga
införandet av det nya sättet att arkivredovisa. i enlighet med 5 kap. denna författning.
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