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Abstract
The aim of this thesis is to examine the archivist's  professional  role in  public authorities and  
discuss if,  and  in  what  way, the  profession is effected by  the new swedish  process oriented  
archival  description  system. The study focuses on swedish authorities and  does not  make any 
international  comparisons with other institutions. Neither does it investigate archivists working  
in the private sector, but centers on public institutions.

The  survey  is  performed  in  five  swedish  public  authorities,  using  interviews  and 
observations. Grounded theory is used as a method initially in the purpose of keeping an open 
mark  towards  the  object of study.  The  initial  results  led on to questions  about  how well  the  
archivists  perceived that   communication  within  the  authorities  served,  and  how this  in  turn  
prepossessed their work situation and the professional roles in which they found themselves. To 
answer these questions,  theories from the subjects of  sociology and social psychology, among 
other things the idea of sensemaking as it is put by Karl Weick, was used to analyze the material.

The  result  of the  analysis  shows that  the  implementation  of a  new archival  system has  
generated a change in the archivists work tasks. The archivists in the studied authorities did in  
some cases,  out  of this  new situation,  manage  to find  a  professional  role  in  which  they felt  
comfortable, and in some cases not. The difference between these two categories seemed to stem  
from a difference in the ability to make sense of their situations in their workplaces respectively.  
In  the cases where the archivists ideas of their  responsibilities and provinces did not correlate  
with  their  employers  a  lack  of sensemaking  occured  and  led to  confusion  and  conflict.  This  
discrepancy between the archivists and the employer's expectations, the thesis argues, comes from 
the change in the archival profession that is taking place due to the changes in society at large.  
The employers' traditional image of an archivist clashes with the archivists new professional role.  
From  this  it  is  suggested  that  if  consent  is  not  reached  around  the  archivists  place  in  the  
organizations,  and in  society, much knowledge is at  risk of being lost,  and much competence 
going to waste. This thesis is a two years master's thesis in archival science.
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Inledning

Under  1900-talets  sista  decennier  skedde  en  stor  förändring i strukturen  inom 
många såväl offentliga som privata  organisationer  i Sverige.  Man gick från en 
Webersk  hierarkisk  pyramidmodell  till  en  plattare  organisation  och  började 
beskriva verksamheten med hjälp av  processer istället för funktioner. 

Denna  nya  organisationsstruktur  i  kombination  med  det  framväxande  IT-
samhället med en ständigt ökande andel digitala handlingar har ansetts kräva en 
modern  dokumenthantering  och  en  arkivredovisning  som  är  i  fas  med 
verksamheten. 2008 utgav Riksarkivet sin föreskrift om ändring av föreskrifter och 
allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter, RA-FS 2008:4. I 
den stadgas att alla statliga myndigheter senast 1 januari 2013 ska ha övergått till 
en verksamhetsbaserad  arkivredovisning.  Detta  blev startskottet  för  ett  enormt 
förändringsarbete som just nu pågår på många myndigheter, där man är i färd med 
att implementera detta nya tänkesätt i verksamheten. 
  Eftersom  en  klassificeringsstruktur  ska  täcka  in  myndigheternas  samtliga 
verksamheter  och  inte  enbart  redovisa  ärendehanteringen,  kommer  alla  inom 
institutionerna  producerade  handlingar  att  redovisas  på  samma  ställe  och 
sambandet mellan dem att tydliggöras. Samtidigt förväntas arkivredovisningen bli 
mindre  beroende  av  organisatoriska  förändringar,  då  den  baseras  på 
arbetsprocesserna och inte enheterna som utför arbetet. Inför bytet finns farhågor 
om att möjligheterna till återsökning av material kommer att försämras för framtida 
forskare, och ett glapp kommer att  uppstå mellan de olika redovisningssystemen. 
Sårbarheten i ett  teknikberoende redovisningssystem har också påpekats.1 Denna 
uppsats  fokuserar  dock  på  mjukare  frågor  kring  hur  omställningen  påverkar 
arkivarierna i deras yrkesroller. Är organisationerna beredda på den förändring som 
krävs  för  att  fullt  ut  genomföra  en  övergång  till  en  verksamhetsbaserad 
arkivredovisning?  Och  hur  ser  arkivarierna  själva  på  sina  till  viss  del  nya 
arbetsuppgifter?

.

1 Arvidsson, A. (2010), ”Vad kan vi lära av det förflutna? Bytet av arkivredovisningsmodell ur ett historiskt  
perspektiv”, s. 40 f.
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Syfte och frågeställningar
I  denna studie vill jag undersöka hur arkivarierna vid fem statliga myndigheter 
uppfattar  sin ställning inom organisationen, och hur frågor kring deras yrkesroll 
och arbetsuppgifter aktualiseras i och med införandet av en verksamhetsbaserad 
arkivredovisning. Då det är något  av ett  paradigmskifte som äger rum och som 
kommer  att  påverka  hur  dokumenthanteringen  kommer  att  se  ut  för  lång  tid 
framåt, fann jag det lockande att försöka undersöka hur denna implementering går 
till och hur det påverkar organisationerna och deras anställda. Speciellt intressant 
finner jag det  vara  att  undersöka  hur  arkivariens yrkesroll förändras  av  denna 
omställning,  eftersom  ansvarsfrågan  rörande  dokumenthanteringen 
uppmärksammas och tydliggörs.

  Syftet  med föreliggande  arbete  är   att  undersöka  om och  i  så  fall hur 
arkivariernas  uppfattning av  sin egen yrkesroll påverkas  av  övergången till en 
verksamhetsbaserad  arkivredovisning. För  detta  syfte  studeras  införandet  av ny 
arkivredovisning på fem olika statliga myndigheter i en organisationssociologisk 
kontext. Jag kommer att utgå från följande frågeställningar:

• Vilka  roller  har  arkivarierna  i  utgångsläget  inom  de  undersökta 
organisationerna?

• Påverkas deras roller under  införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning?
• Hur tas arkivariernas nya arbetsuppgifter emot,  och finns det en samsyn kring 

vad arkivariernas arbete går ut på?

Mer konkret undersöker jag:
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• Vilka resurser har arkivarierna till sitt förfogande vid arbetet med framtagandet 
av ny arkivredovisning? 

• Hur upplever arkivarierna att kommunikationen mellan dem och övriga delar av 
organisationen fungerar? 

• Vilka behov vill man att den nya arkivredovisningen ska fylla? 

Jag använder grundad teori  som en del i min metod  och för  att  finna givande 
teoretiska sammanhang att placera in resultaten i.  Utifrån mina resultat hoppas jag 
också kunna dra några slutsatser kring utvecklingen av arkivarieprofessionen och 
vilka konsekvenser den kan komma att  få för arkivverksamheten inom offentlig 
sektor de kommande åren. 
     Jag kommer att begränsa min undersökning till statliga myndigheter och således 
inte undersöka hur implementeringen kan gå till inom privata organisationer eller 
kommunal förvaltning.  Dock   är  det  möjligt  att  mina resultat  kommer  att  ha 
giltighet  även inom sådana verksamheter,  men det  är  som sagt  inget  mål med 
undersökningen.

Arkivvetenskapligt forskningsläge
I  det  följande kommer ett  mer traditionellt arkivvetenskapligt forskningsläge av 
relevans för denna undersökning att beskrivas. Jag kommer även att redogöra för 
några vetenskapliga arbeten som på olika sätt berör denna uppsats tema. Vid sidan 
av arkivvetenskapen gränsar  detta  arbete  mot  organisationssociologin. Relevant 
tidigare  forskning  ur  den  sistnämnda  disciplinen  kommer  att  beskrivas  efter 
metodavsnittet, innan undersökningsdelen.
     Under början av 00-talet fördes i Sverige en diskussion mellan Börje Bergfeldt 
och Berndt Fredriksson kring vad arkivvetenskap är, och bör vara.2 Kortfattat kan 
man  uttrycka  det  så  att  Bergfeldt  ser  arkivvetenskapen  som en  mycket  ung, 
förparadigmatisk vetenskap,  medan Fredriksson ser  arkivvetenskapliga rötter  så 
långt tillbaka som till medeltiden. Detta tror jag dock snarast beror på en skillnad i 
de båda skribenternas syn på vad som kan kallas arkivvetenskap och jag skulle 
snarast vilja beskriva mycket av det som Fredriksson klassar som arkivvetenskap 
som arkivverksamhet. 

2 Bergfeldt,  B. (2002),  ”Arkivvetenskapens framtid”,  ss. 7-17. Fredriksson, B. (2002),  ”Arkivvetenskap – 
historia och framtid”, ss. 77-95.
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 Både  Bergfeldt  och  Fredriksson  efterlyser  en  breddning  av  ämnets 
forskningsområden till att  gälla arkivverksamhet  i en samhällelig kontext.  Men 
Bergfeldt anlägger ett mer kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten och 
efterlyser studier som analyserar maktstrukturer och problematiserar mer än endast 
beskriver.   Båda  forskarna  efterlyser  fler  empiriska  undersökningar  av 
arkivverksamhet,  och detta  arbete  är  ett  försök till en sådan studie.  I  debatten 
mellan dem står jag dock närmare Bergfeldt i vad jag anser vara lämpliga metoder 
och teoretiska utgångspunkter  och ser Fredrikssons mer deskriptiva ansats som 
alltför förenklad. Denna studie knyter också an till andra forskningsdiscipliner inom 
det sociologiska fältet och den kan alltså ses som en ytterligare vidgning av den 
traditionella arkivvetenskapen.

 Vad gäller arkivarieprofessionens status  och utveckling,  som denna studie 
kommer att beröra, finns en del tidigare forskning, främst internationellt men även i 
Sverige. I Sverige finns på detta område bl a en kandidatuppsats från 2002 av Åsa 
Wennström.3 Wennströms  uppsats  är  en  enkätundersökning  utförd  bland 
yrkesverksamma arkivarier. Hennes resultat visar på att arkivarierna i allmänhet är 
nöjda  med  sitt  yrke,  dock  inte  med  sin  lön.  Inte  heller  upplever  man  att  
arkivarieyrket har hög status i samhället i stort. Det faktum att uppsatsen är tio år 
gammal, tillsammans med den låga svarsfrekvensen (drygt 43 %) gör att resultaten 
bör tolkas med viss försiktighet. Men de kan ändå fungera som en indikation, och 
jag anser arbetet värt att nämna som en av få studier som undersöker arkivarieyrket 
och  arkivariers  professionella  självbild.  I  DIK:s  jubileumsskrift  från  2006, 
Arkivarieyrket  och  dess  kartläsare4 ges  en  utförligare  presentation  av  denna 
uppsats, och nedslag görs i yrkets utveckling under 1900-talet, med tyngdpunkten 
på de senaste  decennierna.

Inom arkivsektorn har det länge varit vanligt med subventionerad arbetskraft i 
form  av  lönebidragsanställda,  tidigare  kallade  arkivarbetare.  Arkivarbetare  på 
Uppsala Universitet och deras arbetsvillkor har beskrivits i en forskningsrapport av 
Bob Engelbertsson.5 I denna rapport undersöker han användandet av arkivarbetare 
från 1930- till 1990-tal och hur synen på denna arbetskraft  gått  från resurs till 
belastning.  Nu tillhör inte arkivarbetare  och arkivarier samma yrkesgrupp,  men 
mycket tyder på att arkivarbetarna och deras ställning påverkat den allmänna synen 
på  arkivarieprofessionen och dess  status,  något  som jag återkommer  till i min 
undersökning.

Allmänt  kan  Theodore  Schellenbergs  Modern  Archives:  Principles  and  
Techniques  (1957)  ses  som en  av  de  första  ansatserna  till  en  integrering  av 
arkivfunktionen i de arkivproducerande organisationerna. Han arbetade på USA:s 
riksarkiv under tiden efter andra världskriget och var med om den enorma ökning 

3 Wennström, Å. (2002),  Arkivarieyrkets status – en undersökning ur ett arkivarie- och nutidsperspektiv .
4 Alfredsson, H.  m.fl. (2006), Arkivarieyrket – och dess kartläsare.
5 Engelbertsson,  B.  (1997),  Arkivarbetare  vid  Uppsala  Universitet  1934-1980.  En  studie  av  en  
arbetskraftsresurs ur ett systemperspektiv.
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av arkivhandlingar som blev följden av statens utökade roll i och med den ”new 
deal” som infördes av Roosevelt efter depressionen, samt USA:s guldålder under 
efterkrigstiden.  Schellenberg  hade  snarast  perspektivet  hos  en  registrator  och 
anlade  en  mer  proaktiv  syn  på  hanteringen  av  arkivhandlingar  än  vad  någon 
tidigare  arkivteoretiker  gjort,  där  bland  annat  gallring  skulle  ske  redan  hos 
arkivbildaren, och inte som tidigare först på den mottagande arkivmyndigheten.6

I  relation  till  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  och  modern 
dokumenthantering kan det också vara relevant att nämna det fenomen som kallas 
documentation strategy och som först presenterades av Helen Samuels i mitten av 
1980-talet.7 I  och  med  detta  uppmärksammades  behovet  av  ett  proaktivt 
förhållningssätt  till  dokumenthanteringen  och  man  fokuserade  på  hur  olika 
organisationer samverkade med varandra och med det omgivande samhället. Denna 
syn bidrog  till  att  se  på  arkiven som produkter  av  samhället  och  inte  slutna, 
organiskt uppkomna helheter i sin egen rätt.  Fokus inom documentation strategy 
ligger  dock  snarast  på  en  samhällelig  nivå,  hur  dokumenthanteringen  ska 
organiseras  i samhället  i stort  och  inte  inom enskilda organisationer.  Metoden 
utvärderades i några fallstudier med varierande resultat.8 Den har kritiserats för att 
vara  orealistisk  och  svår  att  genomföra  i  praktiken,  då  den  kräver  så  stora 
samordnande resurser i form av finansiering och engagemang.9  Framförallt har 
metoden en mer historisk inriktning än verksamhetsbaserad arkivredovisning och 
fokuserar  mer  på  gallring  och  bevarande  än  på  handlingsflöden  inom aktiva 
organisationer  och är  inte  applicerbar  på elektroniska handlingar.10 Men den är 
ändå  viktig  att  nämna,  som  en  av  de  första  ansatserna  till  proaktiv  och 
övergripande dokumenthantering i Schellenbergs efterföljd.

Gällande  svenska  förhållanden  och  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningen finns mycket lite tidigare forskning. Ett  av få bidrag är Kajsa 
Thelins masteruppsats från 2010.11 Där undersöks hur kontinuitetsmodellen speglas 
i en verksamhetsbaserad  arkivredovisning, genom en analys av RA-FS 2008:4. 
Författaren analyserar aktuella arkivteoretiska diskurser och sätter in det svenska 
fenomenet  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  i  en  internationell  och 
sociokulturell kontext  samt pekar ut  möjliga forskningsområden. Hon vill också 
lägga  en  teoretisk  dimension  till  den  ofta  verksamhetsutvecklingsinriktade 
litteraturen  i  ämnet  och  i  allmänhet  stärka  banden  mellan arkivvetenskap  och 
-praktik.

6 Ridener, J. (2008), ”Modern Records: T. R. Schellenberg and Modern Archives”, ss. 69-99.
7 Samuels, H. (1986), ”Who controls the past”, ss. 109-124.
8 Jfr. t.ex. Cox, R. J. (1996), ”A Documentation Strategy Case Study”, ss. 192-200.
9 Jfr.  Malkmus, D. (2008), ”Documentation strategy: Mastodon or Retro-Success?”, s. 388 ff.
1 0 Malkmus, s. 408.
1 1 Thelin, K. (2010), Documenting Collective Memory – An Analysis of the New Swedish Process Oriented  
Archive Description System.
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Ett  mer  praktiskt  orienterat  arbete  är  Elin  Walsh  och  Johan  Mattssons 
magisteruppsats  från  2011.12 I  den  beskriver  författarna  en  genomförd 
processkartläggning  och  framtagande  av  dokumenthanteringsplan  vid 
Arbetarrörelsens  arkiv  och  biblioteks  (ARAB:s)  forskarservice.  De  diskuterar 
sedan för- respektive nackdelar med den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 
utifrån det  aktuella arkivets verksamhet och dess förutsättningar.  De utvärderar 
ARAB:s dokumenthantering och ger förslag på förbättringar.

Den tidigare forskningen kring arkivariens yrkesroll är alltså till största delen 
beskrivande, utvärderande och historiskt orienterad. Inte heller har jag kunnat finna 
några  studier  som  empiriskt  undersöker  arkivariens  situation  i  samband  med 
förändringsprocesser. Här finns alltså ett outforskat område att  undersöka, vilket 
jag i denna studie vill försöka bidra till.

1 2 Mattsson,  J.  &  Walsh,  E.  (2011),  Forskarservice  vid  arbetarrörelsens  arkiv  och  bibliotek:  en  
dokumenthanteringsplan.
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Metodologiska och teoretiska utgångspunkter
Undersökningsobjektet  i denna studie är  en ny företeelse och det  saknas ännu 
vetenskapliga  arbeten  som  undersöker  den  verksamhetsbaserade 
arkivredovisningens påverkan på arkivariernas yrkessituation. Utifrån detta faktum 
har jag valt att  initialt använda mig av grundad teori som metod, då den tillåter 
forskaren att  gå in i undersökningen utan några förutsatta teoretiska antaganden. 
Utifrån mina inledande resultat har jag sedan kunnat gå vidare i val av relevanta 
teorier. Utöver den grundade teorin, vilken jag använder som metod, kommer jag 
att  använda  mig  av  organisationssociologiska  och  socialpsykologiska 
förklaringsmodeller  för  att  tolka  mitt  material,  tillsammans  med  teorier  kring 
meningsskapande. Detta utvecklas närmare längre fram.

Dualismen mellan de två polerna individ och samhälle har man inom sociologin 
länge försökt överbrygga, bl a genom den symboliska interaktionismen. Grunden 
inom denna socialpsykologiska riktning kan sägas vara att människan är en social 
individualist. Vi socialiseras till att bli självständiga individer och vi är individer just 
i  en  social  kontext,  i  förhållande  till  varandra.  Fokus  inom  den  symboliska 
interaktionismen ligger på människans språklighet. Det är i språket vi blir till och 
det  är  språket  som gör  oss  till sociala varelser.  Vi har  inget  essentiellt  väsen 
oberoende av vår omgivning, utan skapas genom de sociala, språkliga processer vi 
blir del av.13 

Den symboliska interaktionismen har sina rötter i det tidiga nittonhundratalet 
och  den  amerikanska  pragmatismen,  hos  psykologen  William James  och  hans 
efterföljare George Herbert Mead och Charles Cooley. Begreppet myntades dock 
inte förrän 1937 av sociologen Herbert  Blumer, elev till Mead.14 Blumer ser på 
samhället  som en process  snarare  än  något  statiskt.  Det  är  något  som skapas 
kontinuerligt av individerna genom deras språk och handlande, inte en färdig given 
form i vilken individerna lever  lösryckta  från varandra  och  från samhället  och 

1 3 Berg, L.E. (2007), ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen”, ss. 151 ff.
1 4 Berg, s. 152.
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reagerar  på varandra på ett  molekylärt  vis. ”Mänsklig handling är  konstruktion 
snarare än reaktion.” 15

Utifrån  denna  hermeneutiska  synvinkel  blir  det  viktigt  att  anpassa  sina 
forskningsmetoder  efter  den specifika situation man vill undersöka.  Man måste 
undersöka  fenomenen så att  säga inifrån och hämta  sina tolkningsscheman hos 
undersökningsobjekten,  använda  sig  av  deras  egna  begrepp.16 Detta  är  en  av 
grundtankarna  inom den grundade  teorin,  vilken jag kommer  att  redogöra  för 
under nästa rubrik. 

Grundad teori
Det  traditionella sättet  att  bedriva forskning är  att  antingen använda sig av en 
hypotetisk-deduktiv eller en induktiv metod.  Den hypotetisk-deduktiva metoden 
går  till så att  man först  uppställer  en hypotes,  vilken man sedan testar  genom 
observationer. Denna metod har sin grund inom positivismen och används ofta i 
kombination  med  kvantitativa  datainsamlingsmetoder.  Den  induktiva  metoden 
används traditionellt inom det  hermeneutiska fältet  där  man är  mer inriktad på 
kvalitativa metoder, och styrs av en frågeställning istället för en hypotes. Utifrån 
sin frågeställning samlar man in data, som sedan analyseras. Grundad teori är en 
kombination av induktiv och deduktiv metod.17

Barney Glaser och Anselm Strauss var i början av 1960-talet verksamma vid 
University of California i San Francisco där de bedrev sociologisk forskning kring 
döende patienter.  I samband med detta  utvecklade de en metod som döptes till 
Grounded theory,  och 1967 presenterades i boken  The Discovery of  Grounded 
Theory.18 

Strauss  hade  varit  elev till Blumer  i  Chicago  och  var  således  skolad  i en 
huvudsakligen kvalitativ forskningstradtion och mycket influerad av den tidigare 
beskrivna  symboliska  interaktionismen.19 Glaser  studerade  under  1950-talet 
sociologi vid Columbia University i New York,  där man främst använde sig av 
kvantitativa metoder och statistisk analys. Glaser var dock kritisk mot de deduktiva 
inslagen i tolkningen av det framtagna materialet. Han menade att tolkningen blev 
snedvriden då man utgick från färdiga begreppsliga system att placera in materialet 
i och att  man på det  viset  både kunde undgå att  se mening, och forcera fram 
mening ur empirin. Då Glaser under ett  år studerade litteratur  fick han lära sig 
metoden närläsning. Den går ut på att man analyserar en text rad för rad och tolkar 

1 5 Berg, s. 156.
1 6 Berg, s. 180.
1 7 Hartman, J. (2001), Grundad teori, s. 27.
1 8 Hartman, s. 28.
1 9 Hartman, s. 28.

15



den utifrån sig själv, inte applicerar teorier utifrån på texten. Detta såg han som en 
möjlighet  också  inom sociologin,  för  att  komma förbi det  av honom upplevda 
problemet med att forskaren tolkar materialet utifrån sina egna idéer och på så sätt 
ger en skev bild av det.20

När så Glasers och Strauss olika erfarenheter möttes uppstod den  grundade 
teorin. Fundamenten för denna metod är kritiken mot bruket att  applicera  stora 
teoribyggen, ”great men-theories”21 på data. Om forskaren på det sättet tidigt i sitt  
arbete  låser  fast  sig vid en teori,  kommer undersökningen färgas av detta  och 
forskaren kommer, mer eller mindre omedvetet, att söka data som bekräftar teorin 
och välja bort data som motsäger den.22 Istället ska man, enligt grundad teori, ta sig 
an materialet med så få förutfattade meningar som möjligt och utan några logiskt 
deducerade hypoteser att testa.23

Efter  det  inledande samarbetet  uppstod  dock  en schism mellan Glaser  och 
Strauss beträffande hur deras metod skulle vidareutvecklas och de samarbetade 
sedan inte mer. Istället utvecklade de varsin variant av metoden, Glaser främst i 
Theoretical  Sensitivity, och  Strauss  tillsammans med Juliet  Corbin i  Basics  of  
Qualitative Research: Grounded Theory procedures and Techniques.24

Jag har  valt  att  följa Glasers variant  av grundad teori,  och utgått  från den 
gemensamma boken  Discovery samt  Theoretical Sensitivity. Detta främst för att 
Strauss'  och Corbins variant  är  mer tekniskt  inriktad,  med stränga regler kring 
kodning och inte lika mycket utrymme för individuella anpassningar. Enligt Strauss 
och Corbin kan man också välja att  formulera en hypotes  innan den empiriska 
undersökningen inleds, något  som ju går  emot  den bakomliggande tanken med 
metoden.25 En  utförlig  beskrivning av  min tillämpning av  metoden  ges  under 
rubriken material och metod. 

 Den  svenska  översättningen av  relevanta  begrepp  inom metoden  har  jag 
hämtat från Jan Hartmans handbok  Grundad teori. Teorigenerering på empirisk  
grund. Nedan följer en redogörelse för forskningsprocessen utifrån Glasers variant 
av grundad teori. 

Forskningsprocessens tre faser
I  den  första  delen av  forskningsprocessen,  den  öppna  fasen,  ska  man genom 
kodning av data komma fram till vilka kategorier som ska ligga till grund för ens 
undersökning. De koder man får fram ur sitt material kan vara av två slag, faktiska 

2 0 Hartman, ss. 30 ff.
2 1 Glaser, B. & Strauss, A. (1967), The Discovery of Grounded Theory, s. 10.
2 2 Glaser & Strauss, s. 46.
2 3 Glaser, B. (1978), Theoretical Sensitivity. Advances in the methodology of Grounded Theory,    s. 3.
2 4 Strauss,  A.  & Corbin,  J.  (1990),  Basics  of  Qualitative  Research:  Grounded Theory  procedures  and  
Techniques.
2 5 Hartman,  s. 41 f.
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respektive teoretiska. Faktiska koder står för kategorier eller egenskaper, medan 
de teoretiska koderna betecknar samband mellan kategorier.26

     Kategorier beskrivs av Hartman som ”meningsfenomen för människor som 
tillhör en viss grupp”27 Dessa fenomen ska sättas ord på. I denna fas ska man inte 
begränsa sig utan vara  öppen för  vad som visar sig vara viktigt  för  dem man 
undersöker.  Man ska också komma fram till en kärnkategori,  den kategori som 
beskriver det centrala problemet för de undersökta personerna.28 Dessa kategorier 
kommer man fram till genom radvis kodning av data. För att  generera relevanta 
resultat ska man hela tiden utgå från tre frågeställningar: Vad beskriver materialet? 
Vad indikerar materialet? (här kommer alltså tolkningen in – vad säger materialet 
utöver  det  explicita,  rent  uppenbara?) och Vad händer egentligen i materialet?29 
Kodningen av data i den öppna fasen bygger förstås på att man först samlat in data. 
Forskningsprocessen  börjar  alltså  med  insamlande  av  empiri,  inte  teoretiska 
studier.

När man finner att data inte genererar fler kategorier och en ”mättnadskänsla”30 
infinner sig, inleds den selektiva fasen. I den väljer man ut vilka av kategorierna 
som ska ingå i undersökningen. Här ska man utgå från att alla kategorier ska vara 
relaterade till kärnkategorin på ett eller annat sätt. Rent praktiskt går det ut på att  
sortera sin kodade data parallellt med fortsatt insamlande av data. Detta, att samla 
in och analysera data om vartannat, kallas the constant comparative method, eller 
den konstant jämförande metoden.31

När man valt sina kategorier och åter nått mättnad inleds den teoretiska fasen. 
Först i denna fas är det dags att formulera sina hypoteser, hela tiden med nya data 
som grund.  Man ska  reda  ut  exakt  hur  de  olika kategorierna förhåller sig till 
varandra, och på detta vis genererar man teori.32 

Forskningsprocessens olika steg är alltså inte ”rena” i den bemärkelsen att man 
först ägnar sig åt datainsamlande, sedan kodning, sedan analys, utan alla steg sker 
parallellt fast med olika fokus beroende på var i arbetet man befinner sig. 

Genomgående  under  arbetet  ska  forskaren  skriva  teoretiska 
minnesanteckningar. Skrivandet och sorterandet av dessa minnesanteckningar är en 
av de viktigaste delarna i grundad teori och ägnas ett  helt kapitel i  Sensitivity.33 
Anteckningarna sorteras kontinuerligt efter vilken/vilka kategori/er de berör  och 
det  är  till  stor  del  genom  detta  arbete  som  de  inbördes  sambanden  mellan 
kategorierna uppenbaras.

2 6 Hartman, s. 80.
2 7 Hartman, s. 40.
2 8 Hartman, s. 40 f.
2 9 Glaser, s. 57.
3 0 Hartman, s. 40.
3 1 Glaser & Strauss, s. 102.
3 2 Hartman, s. 40.
3 3 Glaser, ss. 83-92.
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De kategorier som framkom i denna undersökning redogörs för i korthet på 
sidan 23.

Material och metod
Under denna rubrik redogör jag för hur min tillämpning av grundad teori ser ut och 
diskuterar mitt val av metod. Jag redovisar också de empiriska data som legat till 
grund för min undersökning, hur jag samlat in dem och hur de sedan bearbetats.

Skillnaden mellan grundad teori och ett  mer traditionellt teorival i allmänhet 
har jag redogjort för. Men hur fungerar metoden i just denna studie, och varför har 
jag  valt  den?  För  det  första  är  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  en 
förhållandevis  ny  företeelse.  Inte  många  myndigheter  är  ännu  klara  med 
omställningen till det nya systemet och det finns väldigt lite utvärderande material 
att  tillgå. Detta  faktum talar till metodens fördel, då den är speciellt lämpad för 
områden med ingen eller lite tidigare forskning.34

För  det  andra  inleddes  min studie i samband med att  en  av  de  studerade 
myndigheterna startade sitt projekt. Det skedde vid en tidpunkt då jag egentligen 
inte hade någon tid  att  lägga på uppsatsarbetet,  men ändå ville vara med från 
början när  projektet  startade.  Därför  passade grundad teori  mycket  bra,  då jag 
kunde göra intervjuer och observationer utan några förutfattade meningar eftersom 
jag helt enkelt inte hade tid att läsa in mig på någon teori eller tidigare forskning.

Tidigt i min studie fick jag också stöd för mitt val då det blev uppenbart att  
situationen såg väldigt olika ut på de myndigheter jag besökte och att de kommit 
olika långt i sitt arbete. Att försöka studera dem utifrån en färdig teori och hypotes 
skulle  lätt  kunna  bli  platt  och  intetsägande  och  leda  in  i  teoretiska 
återvändsgränder.  Nu har jag istället med ett  explorerande tillvägagångssätt  gett  
mig ut att  undersöka hur implementeringen går till inom olika myndigheter med 
olika förutsättningar för att  förhoppningsvis finna mönster  och utröna  på vilka 
punkter de skiljer sig åt.

3 4 Hartman, s. 29.
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Sist men inte minst finner jag grundsatserna i grundad teori tilltalande ur ett 
rent  allmänt  perspektiv,  och  tror  verkligen  att  en  teori  vald  på  förhand  ofta 
tenderar att styra forskaren och hindra denne från att se alla aspekter av fenomen 
och att man på detta sätt riskerar att låta teorin styra studien.
      Jag har använt kodning enligt grundad teori för att  komma underfund med 
vilka begrepp och aspekter som är framträdande i materialet och viktiga för mina 
informanter, för att  sedan utifrån detta kunna välja vilken eller vilka teorier som 
kan vara fruktbara att  använda sig av i analysen. Jag ämnar alltså inte skapa en 
egen unik teori  utifrån data,  utan snarare låta  data  styra  valet  av teori.  Denna 
modell vid kodning kallas begrepp-indikatormodell. Man kodar fram indikatorer i 
texten, som pekar på begrepp. Själva begreppen behöver alltså inte finnas rena i 
materialet  utan  kan  hämtas  från  existerande  teorier.  Dock  är  det  viktigt  att  
indikatorerna mot begreppen verkligen finns där, för att knyta samman materialet 
med teorin.35 Utifrån det material jag fick fram genom intervjuer och observationer 
valde jag sedan att använda mig av organisationssociologisk och socialpsykologisk 
teori för min analys. 
  Jag  är  medveten om att  det  kan finnas en fara  i att  gå  in i en studie med 
inställningen att man inte har några förutfattade meningar, eftersom man alltid har 
meningar,  vare  sig  man  vill  eller  inte.  Kritik  har  också  framförts  mot  dessa 
positivistiska tendenser inom grundad teori.36 För att möta denna kritik vill jag här 
tydliggöra mina egna ståndpunkter. 

Jag har under andra halvan av detta examensarbete arbetat som registrator och 
arkivassistent på en offentlig förvaltning. Detta har naturligt nog lett  till att  min 
identifikation med informanterna ökat. Detta i sin tur färgar förstås min inställning 
till myndigheternas  verksamhet  och  det  är  möjligt  att  jag identifierat  mig med 
arkivarierna i alltför stor utsträckning och favoriserat dem i förhållande till övriga 
personalkategorier. Dessa tendenser hos mig själv är jag medveten om, och jag har 
hela tiden reflekterat över mitt eget beteende och mina egna tankar för att kunna 
upprätthålla ett  objektivt synsätt.  Jag är också medveten om risken för att  mina 
egna upplevelser av arbete på en myndighet färgar min undersökning och leder till 
att  jag  omedvetet  söker  bekräftelse  för  mina  egna  upplevelser  hos  mina 
informanter. Risken för att detta skulle påverka undersökningens resultat bedömer 
jag dock som mycket liten, då alla intervjuer utom en redan var genomförda då jag 
började arbeta. Däremot har arbetet lett till en fördjupad förståelse för de problem 
som informanterna tidigare beskrivit, och jag har ofta känt igen situationer jag själv 
ställts inför från mitt material.

En annan risk vid användandet av grundad teori är att  man landar i en teori 
som är alltför tunn eller deskriptiv. Detta  kan hända om forskaren slarvar med 
bearbetningen av sitt material. Speciellt viktigt är det att inte stressa igenom eller 

3 5 Jfr. Hartman, s. 80.
3 6 Jfr. Fangen, K. (2005), Deltagande observation, s. 42 f.
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hoppa över mittenstegen, alltså skrivande av minnesanteckningar och sorterandet 
av dessa.37 Denna fara har jag försökt möta helt enkelt genom att vara noggrann i 
mitt arbete och se till att ta mig tid till att bearbeta materialet ordentligt. 

Jag har alltså valt Glasers metod, men jag har gjort vissa anpassningar av den 
och frångått den på ett par punkter, vilket jag redogör för grundligare nedan. 

Myndigheterna 
Jag har studerat införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning på fem statliga 
myndigheter. Anledningen till att jag valt just statliga myndigheter är att det är de 
som berörs  av Riksarkivets  föreskrifter  och  alltså är  skyldiga att  ställa om sin 
arkivredovisning. Kommuner och andra typer  av institutioner  kan förstås också 
välja att gå över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning och i detta arbete utgå 
från föreskrifterna,  men det  är  i deras  fall frivilligt.  Det  finns exempel på  icke 
statliga  verksamheter  som  börjat,  och  även  slutfört,  en  sådan  omställning, 
exempelvis Stockholms kommun. Men då den första myndigheten jag fick kontakt 
med i detta projekt var statlig och jag i undersökningen till viss del jämför de olika 
organisationerna har jag funnit det bättre att fokusera på en enda typ av institution 
för att kunna dra några slutsatser utifrån mina resultat. 

Den första myndighet jag kontaktade,  Myndighet A, hade precis startat  sitt 
arbete  med  omställningen när  jag  kom i  kontakt  med  den.  Via  den  och  det 
arkivnätverk av myndigheter som den ingår i kom jag sedan i kontakt  med fyra 
andra myndigheter som alla hade kommit olika långt i förändringsarbetet.  Att de 
befann sig i olika stadier av projekten var en avgörande faktor då jag valt ut vilka 
myndigheter jag vidare skulle kontakta. Initialt hade jag en idé om att genomföra 
en fallstudie och följa arbetet på endast en myndighet, Myndighet A. Men jag insåg 
snabbt  att  projektet  där  skulle  framskrida  mycket  långsammare  än  vad  den 
ursprungliga planen hade varit och att jag, om jag följde den så att  säga i realtid 
inte skulle hinna få fram några resultat att  tala om inom mitt projekts tidsramar. 
Det blev därför nödvändigt att inkludera flera myndigheter i min studie.

  Nedan följer en kort beskrivning av myndigheterna och deras verksamheter.

Myndighet A
Myndighet  A  är  ett  statligt  expert-  och  serviceorgan  riktat  till  såväl  andra 
myndigheter som privatpersoner. En stor del av verksamheten består av forskning. 
Man har i dagsläget ett antal hundra anställda.

Myndighet B
Myndighet  B  är  en  tillsyns-  och  kontrollmyndighet.  Hanterar  stora  mängder 
ansökningar och har ett stort internationellt samarbete, främst inom EU. Har några 
hundra anställda.
3 7 Glaser, s. 16.

20



Myndighet C
Myndighet C är en kunskapsmyndighet som främst ägnar sig åt  forskning samt 
informerande och förmedlande verksamhet. Har några hundra anställda.

Myndighet D
Myndighet  D  bedriver  forskning  och  kontrollerar,  reglerar,  informerar  och 
samordnar kring frågor inom sitt område. Har ett antal hundra anställda.

Myndighet E
Myndighet E:s uppdrag är att stödja, främja och i viss mån bedriva forskning inom 
ett  specialområde.  Man  har  avsevärt  färre  anställda  än  övriga  myndigheter  i 
studien.

Insamlande av data 
I huvudsak använde jag mig av tre typer av kunskapskällor: kvalitativa intervjuer, 
observationer och skriftligt material.

Intervjuer
Min främsta källa till information var intervjuer med arkivarier, och i ett fall med en 
registrator på de studerade myndigheterna. Jag använde mig av halvstrukturerade 
intervjuer  vilka  gick  till  så  att  jag  bad  informanten  berätta  om  projektet  hen 
arbetade i, och försökte styra intervjun så lite som möjligt, för att i slutändan inte 
påverka vilka kategorier som uppenbarade sig. Frågorna jag ställde initialt var då 
av typen ”Vad händer här?”, ”Hur började det?” och ”Hur går det?” och utgick 
sedan från svaren i mina följdfrågor. Jag hade också en checklista med ämnen att ta 
upp om samtalet verkade avstanna, t ex frågade jag då om informantens bakgrund, 
utbildning  och  tidigare  arbeten.  Då  kunde  jag  också  ställa  frågor  som  rörde 
myndigheten som arbetsplats i stort,  hur länge intervjupersonerna arbetat där och 
om de trivdes. Jag har vid förberedelserna inför intervjuerna utgått  från Steinar 
Kvales handbok Den kvalitativa forskningsintervjun.38

Intervjuerna  fick ganska olika karaktär  beroende  på  informantens  och  min 
relation, om vi hade träffats förut  samt hur personkemin fungerade.  Ibland blev 
stämningen väldigt avslappnad och informell och intervjun tog karaktären av ett 
vanligt  samtal  där  inte  bara  arkivrelaterade  frågor  diskuterades.  Ibland  var 
informanterna mer fåordiga och jag fick ställa fler frågor och följdfrågor för att få 

3 8 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun.
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den information jag ville ha. Beroende på dessa skillnader varierade intervjutiderna 
mellan en och två timmar.

Vid de första fyra intervjuerna använde jag mig av diktafon, trots att det inte 
förespråkas av Glaser. Jag gjorde bedömningen att min simultankapacitet inte var 
tillräckligt god för att  jag skulle kunna anteckna allt av vikt samtidigt som jag 
skulle lyssna aktivt och ställa relevanta följdfrågor. Min farhåga var att informanten 
inte skulle känna sig ordentligt lyssnad på och ge kortare, mindre uttömmande svar 
och att intressant information skulle gå mig förbi. Men vid den femte intervjun ville 
inte informanten att samtalet skulle spelas in, vilket jag självfallet respekterade. Då 
upptäcktes att det fungerade bättre att enbart anteckna, varför jag fortsättningsvis 
inte använde diktafon. Att inte spela in samtalet ledde till en mer avspänd stämning 
och  informanterna  talade  friare  och  mer  avslappnat.  Jag  lyssnade  också  mer 
koncentrerat  och  kunde ställa bättre  följdfrågor  vilket  jag tror,  tvärtemot  mina 
farhågor, ledde till att informanterna kände sig mer lyssnade på och tagna på allvar.

Jag  tillämpade  informerat  samtycke,  det  vill  säga  att  alla  informanterna 
informerades innan intervjun ägde rum om att jag ämnade använda deras svar i min 
studie  och  publicera  resultaten.  Då  det  var  aktuellt  tillfrågades  informanterna 
självfallet också om de gick med på att jag spelade in intervjun. 

Sammanlagt  gjordes  tretton  intervjuer:  fem  på  Myndighet  A,  fyra  på 
Myndighet B, två på Myndighet D och en vardera på Myndighet C och E.

Observationer
Vid fyra tillfällen satt jag dessutom med som observatör vid möten och workshops 
på myndigheterna. Med undantag från att jag presenterade mig och kort berättade 
om mitt  projekt  var  jag då  helt  passiv och ställde inga frågor  eller  påverkade 
händelserna på annat sätt.  När man ibland försökte involvera mig i diskussionen 
svarade  jag kort  och  undvikande  eller  skämtade  bort  frågan för  att  få  så  lite 
uppmärksamhet som möjligt och således minimera påverkan av min närvaro. Vid 
mer  informella  situationer  däremot,  som  lunch-  och  kafferaster  när  man  inte 
diskuterade det aktuella projektet, var jag mer ledig och deltog aktivt i samtal. Men 
ju längre tiden gick och ju mer bekant jag blev med informanterna, och de med mig 
och mitt projekt, desto större plats upptäckte jag att de förväntade sig att jag skulle 
ta  vid  våra  möten.  Vid  ett  tillfälle  fick  observationen  snarast  karaktären  av 
gruppintervju, då informanterna uppmanade mig att ställa frågor.

Den första observation som genomfördes var vid en workshop på Myndighet 
A,  där  man tillsammans med två  konsulter  diskuterade  projektets  upplägg och 
projektgruppens  sammansättning.  Vid  den  andra  observationen,  också  den  på 
Myndighet A, satt jag med vid en intervju som arkivarien och registratorn gjorde 
med handläggare på en enhet som ett  steg i processkartläggningen. De två sista 
observationerna genomfördes vid möten med det nätverk av arkivarier från statliga 
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myndigheter  som  mina  informanter  ingick  i,  där  man  diskuterade  sina 
arbetsmetoder och hur långt man kommit i projekten.

Som förberedelse inför mina fältstudier samt rörande frågor kring hur man bör 
förhålla sig till sina forskningsobjekt ur etiska och sociala perspektiv har jag använt 
mig av Katrine Fangens tidigare notade metodbok  Deltagande observation. Vid 
mina observationer användes inte diktafon. 

Skriftligt material
Vid sidan av intervjuer och observationer har min främsta källa till information 
varit textmaterial av olika slag som informanterna har tillhandahållit, antingen på 
eget initiativ eller för att jag efterfrågat det. Det har då rört sig om projektplaner,  
dokumenthanteringsplaner, mötesprotokoll, minnesanteckningar från möten m m. 
Även mejlkonversationer och information inhämtad från myndigheternas webbsidor 
har använts.

Jag har inte använt mig av dokumentanalys i den bemärkelsen att detta material 
genomgått  kodning eller annan ingående analys, utan mer haft detta material till 
bakgrundsinformation som jag kunnat jämföra med och relatera övrigt material till.

Bearbetning
I enlighet med min metod har allt material (förutom det skriftliga) behandlats lika 
och transkriberade intervjuer,  anteckningar från intervjuer och observationer har 
genomgått kodning. Kodningen har gått till så att jag gått igenom texten i princip 
rad för rad och antecknat ord som återkommit. Jag har använt mig av de av Glaser 
förespråkade tre frågorna (Vad handlar det om? Vad indikerar det? Vad händer?) 
för att utvinna begrepp ur texten. Ju mer material jag kodat, desto tydligare har det 
blivit vilka begrepp som är viktiga för informanterna. På det viset har jag kunnat 
komma fram till mina kategorier. 

Precis  som  vid  transkriberingen  ledde  kodningen  till  många   teoretiska 
minnesanteckningar  och  på  så  vis har  jag fått  idéer  kring hur  kategorierna  är 
relaterade till varandra, lagt teoretiska koder till de faktiska koderna. 

Teoretiska  minnesanteckningar  är  som  tidigare  nämnts  en  essentiell  del  i 
utarbetandet av en grundad teori. Jag har under mitt arbete alltid haft penna och 
papper till hands och skrivit ner idéer och frågor så fort de dykt upp. Dessa har 
samlats i en pärm och senare sorterats, vilket i sig gav nya minnesanteckningar. 

Bearbetningen har i korta ordalag gått ut på att umgås så mycket som möjligt 
med materialet, vilket lett till att analysen kommit nästan av sig självt.
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Kategorierna
Kommunikation  placerade  sig  tidigt  i  arbetet  med  kodningen av  mitt  material 
centralt i undersökningen. Det var detta som var det centrala problemområdet för 
informanterna, och det visade sig ha kopplingar till i princip alla andra kategorier. 
Jag har således valt kategorin kommunikation till kärnkategori. 

Kärnkategorin kommunikation
Begreppet  kommunikation  har  operationaliserats  från  indikatorer  som  prata, 
informera, förstå, lyssnad på, förklara, få fram, tydliggöra. 

Jag kommer i denna studie att  använda mig av två parallella definitioner av 
kommunikation.  Dels  anlägger  jag  ett  socialkonstruktivistiskt  perspektiv  på 
kommunikationen  inom  organisationerna  och  ser  kommunikationen  som  den 
process genom vilket mening och de föreställningar som ligger till grund för hur 
arbetet  inom  myndigheterna  organiseras  skapas.  Kommunikation  ur  denna 
synvinkel  handlar  om  meningsskapande  och  internaliserande  av  konstruerade 
verkligheter. Dels undersöker jag hur arkivarierna upplever att  kommunikationen 
fungerar  på  ett  mer  konkret  sätt,  där  fokus  snarare  ligger  på  ren 
informationsöverföring. Vilken information ska kommuniceras till vilka, och när? 
Vilka problem stöter  man på,  och vilka strategier använder man sig av för  att  
komma runt dessa problem? Dessa två angreppssätt är relaterade till varandra på så 
sätt  att  de  problem som arkivarierna konkret  upplever  ofta  är  en  följd av  de 
kolliderande föreställningar som finns inom organisationerna.

Jag har också valt att i denna studie helt fokusera på kommunikationsklustret 
och  de  förändringsprocesser  som  införandet  av  verksamhetsbaserad 
arkivredovisning  sätter  igång,  och  utelämna  de  mer  tekniska  arkivteoretiska 
aspekterna av förändringsarbetet.  

Nedan följer en kort  presentation av de övriga kategorier jag valt att  basera 
undersökningen  på.  Utförligare  beskrivningar  av  kategorierna  och  resonemang 
kring dem följer löpande i undersökningen.

Kategorier baserade på faktiska koder
De  följande  kategorierna  har  genererats  från  faktiska  koder,  alltså  koder  där 
begreppen  tagits  mer  eller  mindre  ordagrant  från  materialet  och  håller  en  låg 
abstraktionsnivå.

 Resurser 
Resurser visade sig också vara en frekvent återkommande kategori, som relaterar 
till många av de andra  kategorierna,  dock  inte i tillräcklig utsträckning för  att  
kunna  ses  som  kärnkategori.  Denna  kategori  kan  också  delas  upp  i  flera 
underkategorier  som  ”tid”,  ”pengar”  och  ”kompetens”  som  alla  kommer  att  
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behandlas som självständiga begrepp och analyseras separat, men ändå ingår som 
delar av kategorin resurser.

Verksamheten 
Kategorin verksamheten betecknar de studerade myndigheternas verksamheter som 
producerar handlingar som arkivfunktionen ska redovisa. 

Processkartläggning 
Processkartläggning är  den genomgång av verksamheten som skett  på samtliga 
studerade myndigheter och som ska ligga till grund för klassificeringsstrukturen.    

Kategorier baserade på teoretiska koder
De följande kategorierna har tagits fram från teoretiska koder,  alltså koder som 
utvunnits ur materialet genom en högre grad av abstraktion än de faktiska. De 
betecknar också relationer mellan de faktiska koderna. 

Makt 
Makt handlar i denna studie dels om officiell makt över verksamheten och frågor 
kring  vem  som  har  mandat  att  ta  avgörande  beslut,  dels  om  outtalade 
maktstrukturer  som  skapas  av  och  påverkar  såväl  individers  som  gruppers 
upplevda handlingsutrymmen. 

Denna  kategori  är  nära  relaterad  till  föregående,  Verksamheten och 
Processkartläggning, på så sätt att makt till stor del handlar om privilegiet att få 
sin verklighetsbeskrivning antagen som den ”sanna”.  ”Makt  kan definieras som 
förmågan att  genom kommunikation kunna skapa de bilder av verkligheten som 
stödjer  en  underliggande  materiell snedfördelning och  de  intressen  som denna 
främjar.”39 

Roller 
Kategorin roller handlar om de sociala roller som arkivarierna i studien hade att  
förhålla sig till. Den relaterar i hög grad till avsnittet om makt, då rollernas status 
är en central aspekt av dem.

Kategorier som funnits med i materialet men som inte tagits med som egna 
kapitel  i undersökningen,  antingen på  grund  av  deras  mer  perifera  placering i 
förhållande till kärnkategorin, eller att  de är så tätt  sammankopplade med andra 
kategorier att jag inte bedömde det som meningsfullt att behandla dem separat, är: 
arkivredovisning,  klassificeringsstruktur,  nätverket,  medarbetare,  ledning, 
systemstöd.

3 9 von  Platen,  S.  (2006),  Intern  kommunikation  och  meningsskapande  vid  strategisk  
organisationsförändring. En studie av Sveriges Television, s. 48.
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Organisationssociologisk kontext
Den egna yrkesrollen visade sig bli ett  återkommande ämne under intervjuerna. 
Informanterna diskuterade ofta sin egen roll inom organisationen och hur de skulle 
förhålla sig till den och till sina kolleger och därför har jag funnit att teorier kring 
organisationers inre sociala mekanismer är mycket fruktbara att applicera på denna 
studie. 

De  kategorier  som  framsprungit  ur  materialet  ledde  mig  in  på 
socialkonstruktivistiska teorier kring meningsskapande, makt och status.  Jag har 
bland  annat  inspirerats  av  Sara  Von  Platens  avhandling  i 
kommunikationsvetenskap,  Intern  kommunikation  och  meningsskapande  vid  
strategisk organisationsförändring: En studie av Sveriges Television (2006). I den 
undersöker hon hur en stor omorganisation togs emot av anställda på SVT, hur 
kommunikationen och informationsspridningen fungerade internt. Resultaten visar 
på en diskrepans mellan ledningens och de anställdas verklighetsbeskrivningar och 
att man mottog och tolkade information olika beroende på vilken förförståelse av 
organisationen  och  dess  roll  man  hade.  Von  Platens  slutsats  är  att  intern 
kommunikation inte är tillräcklig som förklaring till varför kollektiv mening uppstår 
eller inte uppstår vid förändringsarbete. Vissa socio-kognitiva mekanismer är minst 
lika viktiga, och kan sätta kommunikationen ur spel.40  

I  Peter  Greens socialantropologiska avhandling  Species aid.  Organizational  
sensemaking in a Preservation Project in Albania (2004) studeras ett projekt för 
bevarandet  av  en  utrotningshotad  stör  i  Albanien,  med  fokus  på  hur 
meningsskapande går  till i mötet  mellan de  olika deltagarna  i en internationell 
projektgrupp.  Green undersöker,  med hjälp av aktör-nätverksteori hur individer 
från  olika  bakgrunder  engageras  i  ett  gemensamt  projekt  utifrån  många  olika 
motiv. Var och en har sin egen idé om hur projektet ska gå till, vad dess syfte är 
och vilken roll de själva ska spela i det.  I avhandlingen beskrivs hur dessa olika 
viljor genom olika strategier av meningsskapande jämkas samman. Ett  avsnitt  i 
undersökningen  ägnas  helt  åt  projektledaren  och  hans  personliga  karriär,  de 

4 0 von Platen, s. 226.
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strategier  han använt  sig  av  för  att  gå  från rollen som forskare  till  den  som 
projektledare. Dessa frågor är även de mycket relevanta för min undersökning, då 
de  undersöker  dels  projektet  som  arbetsform,  dels  kommunikationen  mellan 
individer från olika sociala grupper.

Dessa avhandlingar tar upp frågor kring samspelet mellan människor inom dels 
stora  organisationer,  dels  projektdrivna  organisationer  och  hur  de  inom dessa 
organisationer agerar utifrån roller som till viss del finns givna, men till viss del 
skapas  av  dem själva.  De  beskriver  båda  också  förändringar,  och  hur  dessa 
påverkar  givna  roller  och  hierarkier  och  vad  som  händer  när  nu  dessa  ska 
omdefinieras. Med dessa studier som utgångspunkt kommer jag att  sätta  in den 
följande analysen i ett vidare organisationssociologiskt sammanhang.
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Undersökning 

Sammanställningen av undersökningen disponeras nedan efter kategorierna, som 
får  var  sin rubrik.  Undantaget  är  kärnkategorin  kommunikation,  vilken istället 
kommer att  finnas med som en röd tråd genom hela undersökningen. Eftersom 
denna kategori relaterar till övriga kategorier på så många sätt, har jag funnit det  
omöjligt att kunna separera den från övriga kategorier till ett eget avsnitt utan sett  
det  som  bäst  att  disponera  analysen  på  detta  sätt.  Jag  börjar  analysen  med 
utgångspunkt i de mer empirinära kategorierna baserade på faktiska koder,  och 
fördjupar den sedan i de två avslutande avsnitten Roller och Makt.     

Jag kommer genomgående i undersökningen att använda mig av hen istället för 
hon/han och henne/honom när jag talar om informanterna. Detta dels för att  öka 
graden av anonymitet för informanterna, men också för att  jag helt enkelt anser 
arkivariernas  kön  vara  överflödig  information,  då  jag  inte  använder  mig  av 
genusteori  eller  gör  några  könsspecifika  jämförelser  i  undersökningen.  Jag  är 
medveten om att  användandet av dessa begrepp ännu inte är allmänt vedertagna, 
men det är min tro och förhoppning att så snart kommer att vara fallet och jag vill 
på detta sätt gärna bidra till denna utveckling.

Resurser

I detta första analysavsnitt kommer jag att redogöra för vilka resurser de studerade 
myndigheterna  satsar  på  arkivfunktionen  och  hur  omställningen  till 
verksamhetsbaserad arkivredovisning går  till rent  konkret  gällande arbetsformer 
och  bemanning.  Jag  kommer  även  att  redogöra  för  hur  kommunikationen 
fungerade i samband med detta.

Arkivariernas ställning inom de olika organisationerna såg ganska olika ut. Till 
en del var det så rent konkret vad gäller anställningsformer och tilldelade resurser,  
men även deras upplevelser av delaktighet och inflytande över arbetet skiljde sig åt.  
Myndighet A har ingen fast anställd arkivarie utan har projektanställt en arkivarie 
ungefär vart tionde år för att ordna och förteckna det material som inte tagits om 
hand.  Dessa  projekt  har  pågått  ca  ett  år  åt  gången.  De  har  dock  en 
huvudregistrator vid sidan av registratorerna på enheterna, som även haft ansvaret 
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över arkivet och varit  samordnare gällande dokumenthanteringen. Hen fungerar 
också som sekreterare åt  ställföreträdande generaldirektören. När man beslutade 
att  övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning projektanställdes en arkivarie 
på heltid som projektledare, tillsammans med den befintliga registratorn som skulle 
arbeta med projektet 50 procent av arbetstiden. Dock plockades registratorn bort 
från projektet  efter   några månader och den projektanställda arkivarien blev då 
ensam projektledare. 

På Myndighet B har man två arkivarier, varav en benämns som verksarkivarie 
och  har  det  övergripande  ansvaret  för  arkivet.  Arkivfunktionen  finns  under 
avdelningen för verksamhetsstöd,  som är en del av enheten för registrering och 
informationshantering.

Myndighet C genomgick 2010 en stor ombildning där man separerades från en 
annan  myndighet  man  tidigare  varit  en  del  av.  I  och  med  denna  skilsmässa 
förändrades myndighetens verksamhet från att i huvudsak  bedriva forskning till att 
bli mer inriktad på myndighetsutövning och handläggning av ärenden. Då beslöt 
man  också  att  stärka  de  administrativa  funktionerna,  och  då  speciellt 
dokumenthanteringen,  genom  att  inrätta  en  ny  registratur.  Som  en  del  i 
omorganisationen beslutades också att  en processkartläggning skulle genomföras 
för att  få överblick över verksamheten och upprätta  en ny diarieplan. Till detta 
projektanställdes  en  arkivarie,  som sedermera  fick  fast  anställning.  Arkivarien 
arbetar även 20 procent av sin arbetstid med registrering.

Myndighet  D  har  liksom  Myndighet  A  ingen  fast  arkivarie  utan  har 
projektanställt  en  för  att  leda  projektet  med  att  beskriva  och  kartlägga 
verksamheten.  Myndighet  E  har  en  fast  arkivarie  som är  ensam ansvarig  för 
arkivverksamheten och dessutom innehar budgetansvar. 

En gemensam nämnare bland informanterna var att de alla ingick i ett nätverk 
av  arkivarier  som träffades  ungefär  varannan månad  för  att  diskutera  aktuella 
frågor rörande arbetet  och utbyta erfarenheter. Alla de studerade myndigheterna 
genomförde omställningen till ny arkivredovisning i form av projekt av något slag. 
Ambitionsnivån hos myndigheternas ledningar var skiftande om man ser till antalet 
personer  i  projektorganisationerna  och  vilka mål som uttrycks  i  de  framtagna 
styrdokumenten. Kommunikationen kring projekten handlade för arkivarierna å ena 
sidan om att förmedla meningen med den nya arkivredovisningen inför och i början 
av projekten, att kommunicera med cheferna och få dem att avsätta resurser för att  
införa  den  nya  arkivredovisningen,  att  kommunicera  behovet.  Å  andra  sidan 
handlade det om att  kommunicera rätt  information, och själva få tillgång till rätt  
information i arbetet  med utarbetandet  av klassificeringsstruktur,  liksom om att  
kommunicera med medarbetare  inom övriga delar  av organisationen i samband 
med  själva  införandet.  Detta  gällde  dels  kommunikation  inom 
projektorganisationerna, dels kommunikation med den personal som intervjuades 
vid kartläggningen av verksamheten.  Kommunikationen mellan arkivarierna och 
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övriga delar av organisationen skedde framförallt mellan arkivarierna och chefer på 
olika nivåer,  samt  mellan arkivarierna och  handläggare  ute  på  enheterna.  Man 
kommunicerade också inom det nätverk av arkivarier som informanterna var en del 
av.
        

Inför projekten – att kommunicera ett behov
Den första utmaningen var som sagt att få ledningen att förstå behovet av den nya 
typen av arkivredovisning. Detta gällde dock, naturligt nog, inte de arkivarier som 
projektanställts just för att arbeta med införandet. 

På Myndighet A var det registratorn med ansvar över arkivfrågor som först 
uppmärksammade ledningen på behovet av en ny arkivredovisning. Hen började 
redan  2008  då  Riksarkivets  föreskrift  gavs  ut  att  försöka  förankra  det  hos 
ledningen, men upplevde det som svårt att få cheferna att förstå vilka resurser som 
skulle komma att behövas. Ledningen förstod inte omfattningen av det arbete som 
krävs för att  genomföra en sådan omställning, och ansåg att  registratorn skulle 
driva igenom förändringen på egen hand. 

...så jag har vetat om det här, i bakhuvudet och försökt prata om det men... Jag har väl inte  
fått  så  stort  gehör.  Men till  slut  så blev det  ju tvunget.  Så jag har...  Jag har  försökt  få  
cheferna att förstå att det här är inget jobb som en ensam registrator gör och det har varit lite  
tufft.41

För att  få information att kunna vidarebefordra uppåt i organisationen och skaffa 
argument för sin sak åkte hen under slutet av 2010 på en av Riksarkivets kurser i 
verksamhetsbaserad arkivredovisning. Med mer konkret kunskap och information 
upplevde registratorn  att  hen kunde argumentera  för  sin sak  bättre  och  bättre 
kunde förmedla de behov som fanns. 

Just det faktum att  omställningen är påbjuden från en kontrollmyndighet har 
enligt  samtliga  informanter  underlättat  förankrandet  av  idéerna  hos  cheferna. 
Informanterna upplever Riksarkivets föreskrifter som stöd att luta sig mot både i 
kommunikationen med ledning och medarbetare, inte bara vad gäller omställningen 
till verksamhetsbaserad arkivredovisning utan i allmänhet när det kommer till att 
förmedla behov hos arkivfunktionen. 

Projektet  hos Myndighet  B initierades av verksarkivarien och beställdes av 
chefen för registraturenheten,  som också är  projektägare  med det  övergripande 
ansvaret.  Projektorganisationen ser ut  så att  man har en styrgrupp bestående av 
verksarkivarien, chefsjuristen, samt direktörerna för fyra enheter inom den styrande 
och stödjande verksamheten. Projektledare är en person från IT-avdelningen med 
stor tidigare erfarenhet av projekt och projektledning. Till projektet är knutet  en 
referensgrupp för rådgivning och kvalitetssäkring som ska kunna konsulteras vid 

4 1 Intervju med registrator på Myndighet A, 2011-10-17.
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behov.  I  referensgruppen  ingår  bl  a   controller,  jurist,  IT-arkitekt  och 
säkerhetsansvarig. I  projektgruppen, som ska utföra själva arbetet,  ingår de två 
arkivarierna, två registratorer,  verksamhetsarkitekten, en jurist samt gruppchefen 
på registraturenheten.

Även  verksarkivarien  på  Myndighet  B,  som  ju  initierade  projektet  där, 
upplevde det inledningsvis som svårt att få gehör för sina idéer. Hen upplevde att 
behovet av en mer övergripande plan för dokumenthanteringen inte var tydligt för 
personalen ute i enheterna eftersom de inte på samma sätt som arkivarierna hade 
överblick och verkligen såg alla handlingar som produceras inom verksamheten.

Det märkliga är ju att jag tror inte folk upplever det som att det är så dåligt egentligen det  
här med att ha koll på var handlingar finns utan man sitter i sin egen lilla vrå och där tycker  
man att man har koll, men vi har inte haft koll totalt sett var saker finns och förvaras och  
gallra... Ja vi har inte gallrat någonting att tala om egentligen. Det ligger på servrar lite här  
och  där,  och  närarkiv  har  legat  i  pappersform  och  sådär,  så...  de  här  
dokumenthanteringsplanerna tror jag blir väldigt bra, för då kan vi få koll på alltihop, och 
börja gallra saker och planera verkligen.42

Att man från verksamhetens sida inte upplevt några problem handlar alltså snarast 
om  att  man  på  enheterna  inte  har  inblick  i  hur  dokumenthanteringen  i  stort  
fungerar. Detta ledde ändå till att behovet inte stod klart för så många andra än de 
som arbetade med arkiv och registratur,  vilket gjorde processen med att  få till 
stånd en förändring än trögare. Att myndigheten under de senaste åren genomgått 
ett  ekonomiskt  stålbad  till  följd  av  den  ekonomiska  krisen  har  heller  inte 
underlättat,  då till och med projekt som varit i full gång lagts ned för att  spara 
pengar. Verksarkivarien skrev i alla fall 2010 en förstudie som sedan fick ligga till 
grund  för  projektplanen.  I  den  pekar  hen  främst  på  behoven  av  förbättrad 
produktivitet, enklare åtkomst av information, förbättrad informationssäkerhet och 
författningskraven från Riksarkivet.  Hen påpekade  också  att  omställningen blir 
dyrare ju längre man väntar med igångsättandet. 

Arkivarien  på  Myndighet  C  beskriver  klimatet  inom  organisationen  som 
förhållandevis öppet och lättarbetat, och hen har upplevt det som ganska lätt att få 
fram resurser. Detta tror hen beror dels på att myndigheten som tidigare nämnts är 
mitt i en stor omställning där man till viss del omdefinierar sitt uppdrag och byter 
inriktning på verksamheten.  I  och med detta  passade det  bra med en ordentlig 
översyn och beskrivning av verksamheten, vilket gjorde att  man såg positivt på 
processkartläggningar i stort.  Man ville också gärna utveckla de administrativa 
funktionerna för att stödja den nya verksamheten. Arkivarien uttryckte det som att 
det från ledningen fanns en önskan om att bli en ”riktig” myndighet, och en riktig 
myndighet handlägger ärenden, har en arkivarie och rutiner för en välfungerande 
dokumenthantering. Hen tror  också att  det  faktum att  mycket  av myndighetens 
kärnverksamhet kräver dyr utrustning och är kostsam på andra sätt har gjort det  

4 2 Intervju med verksarkivarie på Myndighet B, 2011-10-28.
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lättare  att  få  fram medel  både  till  resurser  i  form av  kompetens  och  till  det 
systemstöd som krävs. Arkivarien tar också upp sin placering i organisationen som 
en framgångsfaktor vad gäller kommunikationen med cheferna. Hens närmaste chef 
är  överdirektören,  som  i  sin  tur  befinner  sig  under  generaldirektören  och 
beslutsvägarna  är  således  förhållandevis  korta.  Arkivarien  beskriver  också  en 
avslappnad och icke-hierarkisk kultur där man inte är rädd för att  ta upp frågor 
direkt med chefen. På Myndighet C har de anställda i verksamheterna också, till 
skillnad från hur  arkivarierna på  Myndighet  B beskrev situationen,  upplevt  ett  
behov  av  bättre  rutiner  kring  dokumenthanteringen.  Om  handläggarna  på 
Myndighet B kände det som att  de hade koll på ”sin egen lilla vrå” efterfrågade 
man på  Myndighet  C istället  styrning i form av dokumenthanteringsplaner  och 
tydliga rutiner.  Kanske kan denna skillnad bero på en skillnad i myndigheternas 
verksamheter. Myndighet C är mindre än Myndighet B, och möjligen gör detta att  
organisationen inte delar upp sig i slutna enheter  på samma sätt  som en större 
organisation med mer diverserad  verksamhet.  Oavsett  anledningen ledde denna 
olikhet till en skillnad även i om man upplevde något behov av förändring och i 
förlängningen hur projekten togs emot.

Storleken torde också leda till att avståndet mellan handläggare och personal 
som arbetar med dokumenthantering ökar  och att  man har mindre inblick i och 
förståelse för varandras arbete. På Myndighet E, som är betydligt mindre än både 
Myndighet C och B, beskrev arkivarien också ett gott samarbete med cheferna och 
en lättarbetad kultur med korta beslutsvägar. ”Om dörren står öppen kan man gå 
direkt  till GD”.43 Arkivarien på  denna myndighet  påbörjade förberedelserna för 
övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning redan 2007, alltså ett år innan 
Riksarkivets föreskrifter gavs ut. Hen hade via en konferens fått information om 
arbetet  med  processer  och  de  nya  föreskrifterna  och  ansökte  då  hos 
generaldirektören om resurser för att starta en projektgrupp. Detta gjordes sedan, 
och man anlitade även en konsult samt gjorde studiebesök på en annan myndighet 
som just då var inne i ett projekt med att kartlägga sina processer. Även ledningen 
på Myndighet E utbildades genom föreläsningar. Arkivarien upplevde aldrig några 
problem med att få klartecken att starta projektet, och förklarar det med att man på 
en  så  liten myndighet  automatiskt  får  mer  inflytande.  I  projektgruppen  ingick 
forskare, administratörer, utredare med flera och hela verksamheten fanns således 
representerad.  Något  formellt projekt startades dock aldrig utan arkivarien drev 
det inofficiellt och självständigt.   Hen genomförde sedan en processkartläggning 
och övergången till en arkivredovisning som följer RA-FS 2008:4 med hjälp av 
processgruppen. Inga speciella system köptes in utan man använde sig av vanliga 
textfiler  till  en  början.  Nu  har  man dock  införskaffat  ett  speciellt  system för 
ändamålet som man börjat arbeta i. 

4 3 Intervju med arkivarie på Myndighet E, 2012-03-28
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Kommunikationen i denna fas handlade alltså om att  få ledningen att  förstå 
behovet  av att  införa  verksamhetsbaserad  arkivredovisning, samt  vilka resurser 
som  skulle  komma  att  krävas  för  att  realisera  detta  införande.  Denna 
kommunikation upplevdes som mindre problematisk av arkivarierna på Myndighet 
E och C än av arkivarierna på Myndigheterna A och B. Svårigheterna låg i att få 
alla att se behoven och förstå omfattningen av förändringen och vilka resurser som 
behövs.  

I projekten – kommunikationen med medarbetarna
De olika roller som arkivarierna på de olika myndigheterna hade i sina respektive 
projektgrupper  ställde skiftande krav på  kommunikation och förmåga att  driva 
igenom sina önskemål och få arkivfunktionens behov tillgodosedda i de i många 
fall  omfattande  projekten.  Upplevelserna  skiljde  sig  en  del  åt  mellan 
myndigheterna, vilket beskrivs och diskuteras nedan.

På Myndighet B drevs bytet av arkivredovisning i ett stort projekt med många 
personer  involverade,  vilket  naturligtvis  komplicerade  kommunikationen  inom 
projektorganisationen.  Projektgruppen  hade  träffar  en  gång  i  veckan  dit 
projektmedlemmarna kunde gå för att få information och diskutera. Projektledaren 
upprättade också en kommunikationsplan där det planerades för hur information 
rörande projektet skulle spridas inom projektorganisationen och myndigheten. Där 
fastlades också det  gemensamma budskap kring behovet av ny arkivredovisning 
som  skulle  kommuniceras  inom myndigheten.  Denna  kommunikationsplan  tog 
dock endast upp vilken information som skulle kommuniceras, och genom vilka 
kanaler,  exempelvis  avdelningsmöten  och  intranät.  Ansvaret  delegerades  till 
avdelningscheferna  att  vidarebefordra  information  från  projektgruppen,  men 
ingenting  sades  om  hur  själva budskapet  skulle  kommuniceras.  Forskning har 
också visat  att  intranät  är  överskattade  som informationsbärare och kanaler för 
kommunikation, och att personlig kommunikation är att föredra.44 Inför projektets 
andra steg, där den framtagna klassificeringsstrukturen skulle införas rent praktiskt 
och myndighetens verksamhetssystem skulle anpassas till denna, kände den ene 
arkivarien på myndigheten osäkerhet och förstod inte vilken roll hen förväntades 
spela.    Arkivarierna på Myndighet B upplevde till en början att  rollerna inom 
projektgruppen  var  något  oklara.  Speciellt  gällde  detta  förhållandet  mellan 
verksarkivarien och projektledaren, som kom från IT-enheten. Men också de två 
arkivariernas  olika  roller  i  förhållande till varandra  var  något  otydliga  och  de 
verkade inte ha samma bild av vad skillnaden mellan deras  yrkestitlar låg i. Detta 
kan  vara  tecken  på  en  otydlighet  inom organisationen,  där  tydliga  roller  och 
arbetsbeskrivningar saknas.

Också den andra arkivarien på Myndighet  B uttryckte  en del tveksamheter 
inför  hur  kommunikationen  fungerat,  både  inom projektgruppen  och  utanför. 
4 4 von Platen, s. 58.
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Främst  gällde det  en brist  på information från den övriga verksamheten,  vilket 
gjorde det svårt att skaffa sig inflytande.

Ja, ibland kan jag känna att vissa tycker att det [arkivfunktionen] är något slags nödvändigt  
ont,  eller  komplement  till  allting  annat.  Att  man  kanske  ska  kolla  med arkivarierna  för  
säkerhets skull, på slutet när  allting redan är bestämt.  Och just här  känns det som att IT-
enheten  har  en ganska  stor makt,  vad de tycker.  De blir  ofta involverade ganska  tidigt  i  
saker  och  ting.  […]  Där  [i  ett  förstudieprojekt  för  framtagande  av  nytt  
dokumenthanteringssystem] finns det ingen arkivarie med över huvud taget. Och det tycker 
jag är väldigt konstigt. Så man har varit iväg och tittat på system på andra myndigheter, och 
man har haft folk här och pratat. Och det känns som att man inte ens har vetat om att det 
har  pågått,  till och med så har  det varit,  och det känns jättedumt att vara arkivarie på en  
myndighet och inte ens ha vetat om att det har pågått någonting. Men nu vet jag om att det  
finns i alla fall! Ja, så det känns som att... Jag vet inte.45

Min upplevelse var att  arkivarierna på Myndighet B initialt inte kände sig riktigt 
involverade i sitt  eget  projekt.  Man kände det  som att  det  blivit kapat  av IT-
enheten  och  att  man  inte  fick  tillräcklig  information,  att  beslut  togs  ovanför 
huvudet på en och att  man inte blev lyssnad på. Dock upplevde arkivarierna att  
samarbetet  inom  projektgruppen  fungerade  bättre  när  de  började  arbeta 
tillsammans rent  fysiskt,  satt  i samma rum och direkt  kunde kommunicera när 
oklarheter  dök  upp.  Detta  kan  också  ha  att  göra  med  arbetets  art.  När  alla 
intervjuer  var  gjorda  skulle  arkivarierna  tillsammans  med  andra  deltagare  ur 
projektgruppen sammanställa dem och arbeta fram en klassificeringsstruktur. Detta 
torde vara ett  område som arkivarierna behärskade och där de befann sig på en 
nivå ovanför eller jämbördig med medarbetarna, till skillnad från intervjuerna där 
de skulle kartlägga verksamheter som de inte alltid förstod. När de fick fokusera på 
sitt eget specialområde igen ökade förstås känslan av kontroll och kompetens. 

Konkurrens och rivalitet mellan arkivfunktionen och IT-enheten är något som 
flera informanter beskrivit. Men på Myndighet E upplevde arkivarien tvärtom IT-
personalen som ett stöd i diskussioner med ledningen kring teknikinköp och annat. 
Hen kände dock igen problemet från tidigare arbetsplatser, men upplevde att allt 
fungerade  bättre  på  Myndighet  E.  Hen  förklarade  skillnaden  dels  med 
myndighetens storlek.  Att  den är så liten gör  att  alla arbetar nära varandra och 
känner  att  man  har  samma  mål.  Detta  stödjer  också  observationerna  från 
Myndighet  B  där  samarbetet  och  sammanhållningen  inom  projektgruppen  ju 
förbättrades  när  man  började  arbeta  tillsammans  rent  fysiskt,  som  en  liten 
arbetsplats på arbetsplatsen och bröt upp de invanda enhetsstrukturerna. Tidigare 
studier  har  också  visat  att  grupporganiserat  arbete  främjar  det  psykosociala 
klimatet på arbetsplatser. En annan faktor som, föga förvånande, också tycks leda 
till ökade horisontella relationer mellan medarbetare är en stor organisation med 
långt  avstånd mellan ledning och  medarbetare.  46 I  brist  på  vertikala relationer 

4 5 Intervju med arkivarie på Myndighet B, 2011-10-24.
4 6 Jfr.  t.ex.  Härenstam,  A.  m.fl.  (2010),  Sociala  relationer  i  arbetslivet:  Studier  från  föränderliga  
arbetsplatser,  s. 77f.
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utvecklar  man de  horisontella.  Tidigare,  när  arkivarierna på  Myndighet  B inte 
ingått i någon arbetsgrupp tillsammans med medarbetare från övriga organisationen 
och alltså haft svårt att etablera några horisontella relationer kände de sig således 
isolerade  och avskurna från övriga organisationen.  Att  arbeta  tillsammans med 
medarbetare från övriga enheter ökade alltså trivseln och känslan av tillhörighet 
och medbestämmande, även om man fortfarande rent konkret var utestängd från en 
del av beslutsfattandet högre upp i organisationen. 

Liksom  arkivarien  på  Myndighet  E  hade  tidigare  erfarenheter  av 
kommunikationsproblem med  IT-personal,  hade  hen  tidigare  upplevt  det  som 
problematiskt att arbeta i forskningsmiljö. Bland informanterna verkade det vara en 
allmänt vedertagen sanning att forskare är svåra att samarbeta med och är ovilliga 
att lämna ifrån sig handlingar till arkivering då de betraktar dem som sin personliga 
egendom.  Detta  var  som  sagt  också  arkivarien  på  Myndighet  E:s  tidigare 
erfarenheter, men även detta fungerade bättre där än på hens tidigare arbetsplatser. 
Detta förklarar hen till viss del på samma sätt som det framgångsrika samarbetet  
med IT-enheten, alltså med myndighetens storlek. Men också myndighetens själva 
kärnverksamhet anges som en möjlig förklaring.

Eftersom vårt uppdrag går ut på att utvärdera och granska, finns det en kultur av att saker  
ska skötas rätt.47

Denna typ av förklaringar, som hänvisar till en viss kultur inom en organisation, är 
svåra att verifiera och kan anses som luddiga. Dock kan det inte tas för otroligt att  
det faktum att  de anställa i sitt arbete ständigt konfronteras med olika regelverk 
och ska granska hur andra aktörer följer dessa, leder till en ökad medvetenhet kring 
vikten av goda rutiner och noggrannhet i dokumentationen av det  egna arbetet. 
Detta  i kombination med myndighetens ringa storlek är antagligen en fördel vid 
den interna kommunikationen kring dokumenthanteringen.

En  källa  till  kommunikationsproblem på  Myndighet  B  var  det  faktum att 
myndigheten till stora delar är engelskspråkig. Detta gjorde att  man, då man vid 
processkartläggningen  skulle  översätta  processer  som  bara  funnits  officiellt 
beskrivna  på  engelska  kunde  stöta  på  problem  då  flera  olika  inofficiella 
översättningar cirkulerade vilket ledde till viss förvirring.

Arkivarien  på  Myndighet  B  upplevde  som  sagt  att  samarbetet  inom 
projektgruppen fungerade bättre  när de började arbeta  tillsammans rent  fysiskt, 
sitta i samma rum och direkt kunna kommunicera när oklarheter dyker upp. På 
Myndighet A bestod ju projektgruppen endast av arkivarien, men hen hade enligt 
projektplanen en referensgrupp bestående av resurspersoner till sitt förfogande. I 
realiteten var personerna i denna grupp dock så utspridda i verksamheten och hade 
så lite tid att avsätta för att hjälpa arkivarien att det upplevdes som mycket svårt  
för hen att kunna använda sig av deras erfarenhet och kompetens. Här hade man 
4 7 Intervju med arkivarie på Myndighet E, 2012-03-28.
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inte från ledningens sida avsatt några extra resurser utan utgick från att personerna 
skulle ta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att vara behjälpliga i projektet. 
Ansvaret  lades  då  på  arkivarien  att  försöka  sammankalla  till  möten  med 
resurspersonerna, något som var svårt då de var så upptagna. Detta ledde till att  
arkivariens arbete gick långsamt framåt, då hen kände sig ”bakbunden” och inte 
hade  befogenheter  att  ta  avgörande  beslut  utan  att  först  konsultera 
planeringsdirektören  eller  personer  i  referensgruppen,  vilka  inte  hade  tid  med 
projektet.  I  dessa fall ledde alltså svårigheterna att  rent konkret  få till stånd en 
kommunikation över  huvud taget  till problem och fungerade  som stoppkloss  i 
arkivariens  arbete.  Här  torde  det  faktum att  Myndighet  A är  en  relativt  stor 
organisation,  med  långa  korridorer  och  utspridda  enheter  spela  in.  Arkivarien 
beskrev hur hen letade i referensgruppmedlemmarnas elektroniska kalendrar efter 
en lucka för möten och inte hittade några. Detta kan jämföras med Myndighet E 
där man enligt arkivarien bara hade att ”gå ut i korridoren och ropa om man vill 
något”.  Det  verkade överlag finnas en obalans mellan möjligheterna till officiell 
respektive inofficiell kommunikation och medbestämmande på myndigheterna. På 
Myndighet D fick arkivarien exempelvis vänta i fyra månader på ett nytt möte då 
det planerade ställts in på grund av sjukdom. Samtidigt beskriver hen möjligheterna 
till kommunikation överlag som goda. Arkivariens strategi för att få ut sitt budskap 
och öka medvetenheten om arkivfrågor på Myndighet D går till stora delar ut på 
inofficiellt nätverkande. Hen använder sig mycket av kontakten med en controller 
som arbetat  länge  på  myndigheten  och  är  allmänt  respekterad.  Genom denna 
kontakt upplever arkivarien att hen skaffat sig respekt och fått upp arkivfrågorna 
högre upp i organisationen. Så samtidigt som organisationen är stor och tungstyrd 
rent  praktiskt,  minskas  denna  känsla  för  arkivarien  genom  ett  välfungerande 
inofficiellt  nätverk  som  ger  hen  känslan  av  att  kunna  påverka  även  utanför 
fastslagna  hierarkier  och  strukturer.  Arkivarien  på  Myndighet  A  upplevde  på 
samma sätt som på Myndighet D organisationen som ”trögstyrd” och hade svårt 
att  få till stånd möten med rätt  personer. Men där informanten på Myndighet D 
ändå såg på situationen med tillförsikt tack vare sitt nätverk, upplevde kollegan på 
Myndighet A mer frustration över situationen. Hen hade en god och tät  kontakt  
med registratorn,  som ju varit mycket involverad i projektet  initialt. Men sedan 
registratorn tagits ur projektet handlade deras kontakter mest om emotionellt stöd 
då hen inte hade något mandat att ta beslut, och inte det inflytande i organisationen 
att hen kunde påverka arkivariens situation rent konkret. 

Kommunikation som resurs och vikten av ”moraliskt stöd”
Under föregående rubriker har kommunikationen mellan arkivarierna och övriga 
delar av organisationerna beskrivits. Vilka svårigheter man stött  på och hur man 
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hanterat dessa har undersökts. I det följande kommer konsekvenserna av dessa att  
diskuteras och slutsatser kring kommunikationens betydelse att dras.

Arkivkonsulter anlitades på ett par av myndigheterna, för att få hjälp med att  
komma igång i början av projekten och säkerställa att  man var på rätt  väg och 
tänkte på rätt sätt kring processerna. Dock upplevdes dessa möten väldigt olika av 
informanterna.  De flesta tyckte  att  råden de fått  befann sig på en för  låg nivå 
samtidigt  som de  var  för  abstrakta  och  vaga.  Arkivarien  och  registratorn  på 
Myndighet A hade inför ett av de första mötena med sin arkivkonsult, där övriga 
medlemmar i projektgruppen också deltog hoppats på att få konkret hjälp med att 
komma igång med arbetet med processkartläggningen. Detta möte fick dock mer 
karaktären  av  allmänt  informationsmöte  där  principerna  för  den  nya 
arkivredovisningen presenterades och allmänna råd kring projektarbete lades fram. 
Man hade velat ha mer av ”hands on” och mindre prat. Mötet presenterades också 
av  konsulterna  som en workshop,  men fick som sagt  mer  karaktär  av  allmän 
information. På Myndighet B anlitades också en konsult,  från ett  annat företag. 
Där  gick  åsikterna  om  nyttan  med  dessa  möten  isär  mellan  arkivarierna. 
Verksarkivarien fann dem väldigt givande, medan arkivarien ansåg de frågor som 
togs  upp  vara  för  abstrakta  och  svåra  att  omsätta  i  praktisk  handling.  Denna 
skillnad  kan  ju  bero  på  en  skillnad  i  de  båda  arkivariernas  arbetsuppgifter. 
Verksarkivarien har ett mer övergripande och planerande ansvar och kan då kanske 
finna det mer givande att  diskutera klassificeringsstrukturen ur ett  mer teoretiskt 
perspektiv och på en något mer abstrakt nivå, medan arkivariens uppgifter mer går 
ut  på att  praktiskt  genomföra processkartläggningen och ville då antagligen ha 
klarare besked för vilken struktur man skulle använda sig av.

På samma sätt  ansåg de flesta att  arbetet  inom projekten fungerade bäst när 
man arbetade tätt ihop, gärna i samma rum så att tveksamheter kunde diskuteras så 
fort  de  dök  upp.  Informanterna  beskrev  ofta  arbetet  som  svårt,  luddigt  och 
abstrakt, och man hade i många fall svårt att visualisera resultatet. Detta kan ha att  
göra med en otydlighet i yrkesrollen, men framför allt kan det nog sägas bero på 
arbetets art, att det är ett helt nytt arkivredovisningssystem som ska  tas fram och 
att  man  inte  har  någon  tidigare  erfarenhet  att  luta  sig  mot.  Eftersom  varje 
myndighet är unik med unika processer kan man inte heller använda sig av andras 
resultat som ”facit”. I de fall man ändå var nöjd med konsulternas insatser handlade 
det om att  använda konsulten som kvalitetssäkrare och få bekräftat att  ens idéer 
var bra och att man var på rätt väg. 

På samma sätt som man i kontakten med konsulterna föredrog tätt samarbete 
och konkreta problemställningar att diskutera utifrån, ansåg informanterna att det 
nätverk  av  arkivarier  som  de  ingick  i  gav  mest  då  de  träffades  i  mindre 
arbetsgrupper och diskuterade varandras arbete rent konkret, och inte vid de större 
mötena där man mest utbytte information. Det stora nätverket ansågs dock viktigt 
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som  social  plattform,  men  man  upplevde  alltså  ett  behov  av  ett  ”nätverk  i 
nätverket” för att göra det mer finmaskigt och underlätta kommunikationen. 

Tillgången på information för arkivarierna inom myndigheterna varierade. På 
myndigheterna A och B upplevde man sig som tidigare tagits upp i viss mån som 
förbigångna och bortglömda medan man på myndigheterna C,  D och E så att säga 
befann sig i händelsernas centrum. När kommunikationen och informationsutbytet 
med  ledningen och  övriga  medarbetare  fungerade  tillfredsställande  var  den  en 
resurs för arkivarierna i form av nätverkande, medan den då den inte fungerade 
istället blev en stoppkloss i arbetet  som hindrade dem från att  komma vidare i 
projekten. I de fall kommunikationen fungerade bristfälligt blev istället nätverket, 
konsulter och emotionellt stöd från kollegor sätt att hålla modet uppe och försöka 
hantera situationen.

Beroende på hur kommunikationen fungerade kunde medarbetare och ledning 
upplevas antingen som belastning eller resurs.  Skillnaden var avhängig av vilka 
övriga resurser man hade till sitt förfogande, samt vilket mandat man hade att fatta 
beslut. Nätverket upplevdes som viktigare för de arkivarier som inte kände att de 
hade det stöd från den egna organisationen som de skulle önska.

Beskriva verksamheten
Detta avsnitt motsvarar kategorierna ”Verksamheten” och ”Processkartläggning”. 
Eftersom en processkartläggning är ett redskap för att beskriva en verksamhet, har 
jag valt att  slå ihop dessa kategorier till ett  kapitel då de som lösryckta begrepp 
inte erbjuder vidare analysmöjligheter. 

När projekten väl var initierade började man på samtliga myndigheter med en 
processkartläggning  av  organisationens  verksamheter.  Kartläggningarna 
genomfördes med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner  inom myndigheternas 
olika  funktioner  för  att  utröna  vilka  processer  som fanns,  vilka  aktiviteter  de 
bestod av och vilka handlingsslag och handlingstyper som var produkter av dem. 

Den  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen bygger  på  att  man  beskriver 
verksamheten  i  processer  och  låter  en  processorienterad  klassificeringsstruktur 
ersätta arkivförteckningen och det rekommenderas att man även låter den ersätta 
eventuell diarieplan.48 Att beskriva verksamheten med hjälp av processer har som 
tidigare nämnts blivit allt populärare de senaste åren, så också inom de studerade 
myndigheterna. Flera av myndigheterna har sedan några år tillbaka beskrivit delar 
av  sin kärnverksamhet  med  hjälp  av  processer  och  har  aktivt  arbetat  för  att  
förankra  detta  tänkesätt  i  verksamheten.  När  så  arbetet  med  att  ta  fram en 
klassificeringsstruktur inleddes trodde man därför att  det skulle gå relativt enkelt 

4 8 RA-FS 2008:4, § 7.
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då mycket av arbetet  var gjort  redan tidigare.  Detta  blev dock inte alltid fallet, 
vilket beskrivs nedan.

Myndighet  B  beskriver  sig  i  projektplanen  som  en  processorienterad 
organisation med ett  processorienterat  synsätt  på verksamheten. Speciellt en av 
kärnverksamheterna hade tydligt beskrivna processer, som var väl förankrade bland 
medarbetarna.  Detta  ledde till att  man när  man skulle inventera handlingstyper 
inom de styrande och stödjande verksamheterna och intervjuade medarbetare där 
för  att  kartlägga  verksamheten  möttes  av  attityden  att  där  inte  fanns  några 
processer, eftersom det inte tidigare funnits några processer fastslagna.

Så det  är  det  som varit  lite svårt  nu,  när  man  har  träffat  verksamheten  för att  inventera  
handlingstyper och sådär, att man ska koppla till en process. Så har de tänkt att ”vi har inga  
processer här!” De tänker så, för att det ska vara fastställt och vara riktiga processer som är  
fastställda i verksamheten,  men det behöver det  ju inte vara.  Så när  vi har  varit  ute och 
pratat nu så har vi pratat om arbetsflöden istället. För börjar man prata processer så börjar de 
tänka på något som är fastställt och nedskrivet.49

Att tidigare processkartläggningar på detta sätt kunde försvåra snarare än förenkla 
arbetet  med  klassificeringsstrukturen  kan  ha  att  göra  med  om  processer  som 
begrepp definierats ordentligt inom myndigheten, och vilken typ av definition man i 
så fall använt. På de studerade myndigheterna fanns  ingen fastslagen definition av 
processer specifikt för arbetet med klassificeringsstrukturen, men då Riksarkivets 
föreskrift använder sekventiella processer,  uppbyggda kring serier av aktiviteter 
var det denna definition som anammades. Sekventiella processer fungerar mycket 
väl vid framtagande av en klassificeringsstruktur,  men vid kvalitetsarbete  (som 
varit  drivkraften  bakom  tidigare  processkartläggningar)  behövs  mer  ingående 
beskrivningar.50 Därför var de processer som redan fanns framtagna ofta onödigt 
detaljerade, och täckte inte heller hela verksamheten. När sedan processkartorna 
skulle kompletteras inför framtagandet av klassificeringsstrukturen uppstod en del 
svårigheter med att jämka samman de olika processtyperna och få medarbetarna att  
förstå  skillnaden mellan vilken typ  av processer  man var intresserad av och de 
processer  som  redan  fanns.  Detta,  samt  problemen  med  att  hålla  isär 
arkivredovisningens behov  från  resten  av  verksamheten,  utvecklas  under  nästa 
rubrik. 

Gränsdragningar
Samtliga informanter upplevde ett tryck ovanifrån att den nya arkivredovisningen 
skulle  leda  till  inte  bara  effektivare  dokumenthantering  utan  också  andra 

4 9 Intervju med arkivarie på Myndighet B, 2011-10-24.
5 0 Ljungberg & Larsson, s. 44.
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verksamhetsnyttor och ett ämne som återkommande togs upp var problemen med 
att dra gränser mellan sina egna och andras uppgifter och ansvarsområden. Detta  
kan sägas bero dels på bristande ledarskap och otydlighet i projektbeskrivningarna, 
dels  på  det  faktum  att  samtliga  myndigheter  befann  sig  i  någon  form  av 
omorganisation som involverade flera olika projekt där gränserna mellan projekten 
inte  alltid  var  glasklar.  Men  det  handlade  också  om  en  diskrepans  mellan 
förväntningar (upplevda och reella), befogenheter och resurser. 

Syftet för Myndighet B:s projekt, som det stadgas i projektplanen, är dels att 
skapa  förutsättningar  för  myndigheten  att  uppfylla  författningskraven  från 
Riksarkivet, dels att effektivisera dokument- och arkivhanteringen. Som effektmål 
listas vid sidan av detta  att  klassificeringsstrukturen och dokumentplanerna ska 
kunna  ligga  till  grund  för  ett  långtidsbevarande  av  elektroniska  handlingar. 
Projektet är mycket omfattande och spänner över lång tid, och man har också tagit  
upp komplexiteten och svårigheten att avgränsa det mot andra parallella projekt i 
riskanalysen. Också den potentiella faran i att projektgruppens medlemmar inte har 
tid att avsätta för arbete i projektet tas upp. Tids- och resursbrist finns med även i 
Myndighet A:s riskanalys, tillsammans med beroende av nyckelpersoner. 

Arkivarien på Myndighet C har enligt egen utsago fått lära sig att säga nej och 
markera gränser för sina arbetsuppgifter gentemot medarbetarna. Hen poängterar 
också  att  ”verksamhetens” behov inte  alltid är  desamma som arkivfunktionens. 
Detta  är  ett  intressant påpekande som sätter  fokus på det  faktum att  man som 
arkivarie på en myndighet inte bara har själva organisationens behov att ta hänsyn 
till  utan  också  framtida  forskningsintressen  och  allmänhetens  rätt  till  insyn  i 
verksamheten.  Alla  som arbetar  inom offentlig  verksamhet  gör  det  förvisso  i 
allmänhetens tjänst, men min erfarenhet har varit att detta är något som ofta glöms 
bort och fokus inom de mer administrativa funktionerna, naturligt nog kanhända, 
tenderar  hamna  på  organisationens  interna  drift  och  inte  på  myndighetens 
samhällsuppdrag. Som arkivarie har man då en tydligare samhällelig förankring då 
det  i  Arkivlagen stadgas  att  myndigheternas  arkiv är  en  del  av  det  nationella 
kulturarvet och ”skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. 
rätten  att  ta  del  av  allmänna  handlingar,  2.  behovet  av  information  för 
rättskipningen och förvaltningen och 3. forskningens behov.”51 

International Council on Archives, ICA, har tagit fram etiska riktlinjer i vilka 
de  i  tio  punkter  listar  uppförandekoder  och  etiska  principer  till  vilka 
yrkesverksamma arkivarier bör hålla sig. Där tas bland annat upp det faktum att 
man som arkivarie har att förhålla sig till behov och krav från olika håll, inom och 
utom den egna organisationen.  Dessa dubbla lojaliteter diskuteras närmare under 
rubrikerna Roller och Makt. 

På en mer konkret nivå finns ju som sagt en skillnad mellan organisationens 
behov av en välfungerande dokumenthantering och arkivfunktion och dess behov 

5 1 Arkivlag (1990:782), § 3.
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av effektivisering och verksamhetsutveckling. Denna skillnad stod inte alltid klar 
för ledning och medarbetare, och arkivarien på Myndighet C löste problemet att 
tillgodose  både  arkivets  och  verksamhetens  behov  med  att  se 
processkartläggningen som ett utbyte av tjänster. 

De hjälper mig, ställer upp och berättar  om sin verksamhet så man kan processkartlägga.  
Och då kanske beskrivningarna  ibland blir lite mer utförliga än vad som är nödvändigt ur 
min synvinkel. Men det är bra för dem på enheterna, de får syn på sin egen verksamhet, och  
i slutändan gynnar det dokumenthanteringen också, med samsyn. Om vi har ett gemensamt  
språk  och  benämner  processerna  likadant  kommer  det  underlätta  mitt  arbete  i 
förlängningen.52

Detta tycks ha varit en välfungerande strategi, då arkivarien på Myndighet C var 
nöjd med hur kommunikationen fungerade och hur projektet fortskred.
    Några av arkivarierna kände sig också pressade av de förväntningar som fanns 
på  dem som ”frälsare”  som skulle rycka  in och  reda  ut  myndigheternas  röra. 
Framförallt var detta upplevelsen hos arkivarien på Myndighet A. Hen anställdes 
som projektledare direkt efter examen och skulle leda arbetet med omställningen 
till den nya arkivredovisningen. Hen upplevde att man förväntade sig att hen skulle 
lösa alla problem, och att det skulle gå ganska snabbt.

De första  dagarna  här  tyckte  jag  att...  eller  jag  kände  på  något  vis  förväntningar  från  
registratorn och planeringsdirektören om att nu, nu kommer hjälpen! Nu kommer allting att  
lösa sig med arkivredovisningen, det här kommer bli bra! Nej... Nej men jag tyckte på något 
sätt  att jag kände verkligen förväntningarna. [Fråga:Hur kändes det?] Ja det var så märkligt  
på något sätt, just eftersom jag var så ny på plan. Och oj, vad ska jag göra med det här, jag  
vet inte vad det här är knappt.53

Arkivarien upplevde att man underskattade komplexiteten i arbetet och inte förstod 
vilka resurser som skulle komma att krävas för att genomföra omställningen. Hen 
fick efter några veckor på myndigheten ännu en arbetsuppgift, att ta fram en plan 
för bevarandet av myndighetens webbplats. Detta skulle göras vid sidan av arbetet 
med arkivredovisningen, ”Ja, lite sådär att 'du kan väl titta på det här när du har en 
stund över?'”.54 

Att chefer och medarbetare underskattar omfattningen och relevansen av ens 
arbete är något som flera av informanterna vittnat om. Arkivarien på Myndighet C 
beskriver den upplevda inställningen som: ”Du verkar ju vara så kvalificerad så du 
borde göra något annat också. Ungefär så.”55 

I en utvärdering av amerikanska arkivariers arbetsförhållanden och ställning på 
arbetsmarknaden beskrivs en allmän uppfattning av att  arkivarieyrket inte kräver 
någon särskild specialistkompetens. Trots att yrkesrollen under flera decennier sett 
annorlunda ut, med mer planerande och samordnande ansvar, lever föreställningen 
5 2 Intervju med arkivarie på Myndighet C, 2012-01-20.
5 3 Intervju med arkivarie på Myndighet A, 2011-10-17.
5 4 Intervju med arkivarie på Myndighet A, 2011-10-17.
5 5 Intervju med arkivarie på Myndighet C, 2012-01-20.
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om arkivarbete  som icke-kvalificerat  kvar.56 Detta  gäller  som sagt  amerikanska 
förhållanden, men jag ser det inte som otroligt att en ordentlig utredning av synen 
på  arkivarier  i  Sverige  skulle  ge  likartade  resultat,  vilket  mina  begränsade 
observationer också pekar på. Att det finns en mer eller mindre utbredd nidbild av 
arkivarier som väldigt  snäva i sin kompetens,  historiskt  orienterade  och socialt 
inkompetenta utan förmåga att samarbeta med övriga organisationen är något som 
relaterar  till  dessa  resonemang,  men  kommer  att  diskuteras  utförligare  under 
rubriken Roller.    

Roller
I detta avsnitt kommer arkivariernas roller inom de respektive myndigheterna och 
inom  projektgrupperna  att  diskuteras  ur  ett  organisationssociologiskt  och 
socialpsykologiskt  perspektiv.  Utifrån detta  kommer arkivariens yrkesidentitet  i 
stort  och  samhällets  syn  på  denna  kommer  också  att  analyseras.  Begreppet 
yrkesidentitet  kan förstås  som en gemensam förståelse för  vad det  innebär  att  
inneha  ett  specifikt  yrke.57 Dessa  identiteter  skapas  inom  en  organisation  då 
individerna agerar i sina roller. Rollernas yttre ramar kan vara givna på förhand 
genom titel, tjänstebeskrivning etc, men innebörden i rollen skapas av de anställda 
genom deras agerande.58 Nedan undersöks hur arkivarierna i denna studie skapar 
och återskapar sina roller genom att agera och förhålla sig till de ramar som finns 
givna. 

De senaste decennierna har arbetsmarknaden blivit alltmer individualiserad och 
uppbyggd  kring  projekt  och  kortare  anställningar  där  arbetstagaren  byter 
arbetsgivare ofta.59 I  och med detta  identifierar  sig individerna allt mindre som 
anställd hos en specifik arbetsgivare utan istället med sina yrkesroller.60 Rollerna i 
sig  har  dessutom  blivit  flytande,  då  man  förväntas  kontinuerligt  utveckla  sin 
kompetens  och  kunna  arbeta  inom olika  funktioner.  Det  talas  ibland  om  en 
gränslös karriär.  ”Creating a  position in an organization is a  starting point  for 
negotiation, not an ending point.”61 Detta ständiga definierande och omdefinierande 
av  yrkesroller  öppnar  upp  för  ett  undersökande  av  arbetsmarknadens 
meningsskapande processer,  och i det  följande kommer jag att  använda mig av 
dessa förklaringsmodeller i min analys. Den meningsskapande processen går ut på 

5 6 Cox, Richard J. (1995), The first generation of Electronic records Archivists in the United States: a study  
in professionalization, s. 54.
5 7 von Platen, s. 46.
5 8 von Platen, s. 47.
5 9 Den alltmer osäkra och individualiserade arbetsmarknaden, och dess konsekvenser, har bl.a beskrivits av 
Guy Standing (2011), i hans The Precariat: The New Dangerous Class.
6 0 Ashforth, Blake E. (2000), Role Transitions in Organizational Life. An Identity Based Perspective, s. 8.
6 1 Ashforth, s. 4.
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att  individer skapar sig en förståelse av fenomen utifrån tidigare erfarenheter och 
jämkar samman tidigare förståelser med nya intryck till en sammanhängande och 
meningsfull bild. I denna process tenderar man att fokusera på information stöder 
tidigare  erfarenheter  och  uppfattningar,  och  bortse  från  intryck  som motsäger 
dem.62 De tidigare erfarenheterna bildar referensramar (frames) i vilka nya frågor 
(cues) ska passas in. 

Frames tend to be past moments of  socialization and cues tend to be present moments of 
experience.  If a person can  construct  a relation  between these two moments,  meaning  is  
created.63

Roller och identitet
En social grupp kan konstitueras av i princip vad som helst, till exempel ett kön, ett  
bostadsområde,  en  förening,  en  by eller  en  yrkeskategori.  Jag  kommer  i  det 
följande att behandla yrkeskategorin arkivarier som varande en social grupp. 

Det  enda  individer  behöver  ha  gemensamt  för  att  identifiera  sig  som 
medlemmar i samma sociala grupp, är just denna grupp. Man behöver inga yttre 
likheter sinsemellan, inga gemensamma nämnare utöver att denna grupp existerar, 
själva grupptillhörigheten.64 

Vi väljer inte heller grupptillhörighet utifrån vad vi tycker om andra människor, 
utan utifrån hur vi uppfattar oss själva. Vill vi vara, och tycker vi själva att vi är, på 
ett  visst sätt  kommer vi att  söka oss till grupper som vi uppfattar  på detta sätt.  
Grupptillhörigheten blir en del av självuppfattningen. Som en konsekvens av detta 
identifierar vi oss naturligt nog hellre med ”lyckade” grupper med hög status än 
med lågstatusgrupper.65 

Statusbegreppet ligger implicit i själva grupperna. Olika grupper definierar sig 
själva i relation till andra grupper och idén om en grupp är meningslös utan andra 
grupper att  förhålla sig till och avgränsa sig mot.  Men för att  uppfattningar om 
högre eller lägre status  ska kunna förknippas med grupper  krävs en gemensam 
måttstock  att  mäta  statusen emot.  Det  måste,  för  att  skillnaderna mellan olika 
grupper ska bli meningsfulla, inom ett  specifikt sammanhang råda konsensus om 
vad  som  är  goda  och  eftersträvansvärda  egenskaper,  och  vad  som är  sämre 
egenskaper.66 Ofta finns också olika förväntningar på  specifika grupper,  utifrån 
vilka  egenskaper  som  kopplas  samman  med  respektive  grupp.  Dessa  ”status 
characteristics” är allmänt spridda uppfattningar av vilka attribut med tillhörande 

6 2 Choo, Chun Wei (2005),  The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct  
Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions, s.27.
6 3 Weick, Karl E. (1995), Sensemaking in Organizations, s. 111.
6 4 Turner, John C. (1982), ”Towards a cognitive redefinition of the social group”, s. 15.
6 5 Turner, s. 16.
6 6 Deschamps, Jean-Claude (1982), ”Social identity and relations of power between groups”, s. 87.
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värderingar som förknippas med en grupp.67 Idag framhålls ofta social kompetens, 
smidighet  och  förmåga  till  anpassning  som  viktiga  egenskaper  i  arbetslivet, 
tillsammans med god IT-kompetens. Detta  är färdigheter som inte ofta kopplas 
ihop med den traditionella bilden av en typisk arkivarie, eller med arkivarbete.  

Arkivariens grupptillhörighet
Här  diskuteras  hur  arkivarierna i denna studie  placerade  sig själva inom olika 
grupperingar och vilka strategier de använde sig av för att förändra gruppens status 
eller roll.

Sammansvetsande faktorer  när  grupperingar  uppstår  är,  enligt  Turner,  bl a 
likhet  sinsemellan,  gemensamma  yttre  hot,  gemensamma  förutsättningar  och 
närhet.68 Ur detta  perspektiv har arkivarierna i denna studie några olika möjliga 
grupptillhörigheter  att  placera  sig i,  eller  att  kombinera.  De kan identifiera sig 
främst  som arkivarier,  och  söka  gemenskap hos  varandra  i arkivnätverket.  De 
skulle också  kunna identifiera  sig som anställda  på  respektive  myndighet,  och 
känna  gemenskap  med  övriga  anställda,  eller  med  övriga  inom samma enhet. 
Nedan  diskuteras  dessa  olika  möjligheter  under  rubrikerna  Identifikation  som 
arkivarie och Identifikation som myndighetsanställd.

Identifikation som arkivarie 
Identifikationen som arkivarie fanns hos alla informanter, den egna yrkesidentiteten 
är antagligen en så stor del av ens självbild att den inte låter sig förhandlas bort.  
Däremot  var  den  starkare  hos  vissa  av  informanterna  än  hos  andra,  och  den 
hanterades på olika sätt, vilket diskuteras i detta avsnitt. Med utgångspunkt i den 
tidigare beskrivna, traditionella arkivarierollen kan sägas att en identifikation som 
arkivarie  inte  ger  nämnvärt  hög  status  i  en  övergripande  samhällelig kontext. 
Utifrån detta antagande kan alltså förväntas att arkivarierna i denna studie på något 
vis hanterade denna sin yrkesrolls låga status.

Man söker, som tidigare beskrivits, efter status genom sin grupptillhörighet. 
Om en social grupp upplevs förlora i status eller prestige kommer medlemmarna 
att  försöka höja sin egen status.  Detta  kan göras genom att  distansera sig från 
gruppen, antingen rent fysiskt eller genom att distansera sig från den psykologiskt 
och söka sig till en grupp med högre status, eller genom att med diverse strategier 
försöka höja den ursprungliga gruppens status.69 

6 7 Ridgeway, C (2001), ”Social Status and Group Structure”, s. 364.
6 8 Turner, s. 27.
6 9 Turner, s. 34.
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Dessa  två  strategier,  att  höja  den  egna  gruppens  status  eller  byta 
grupptillhörighet, har båda blivit synliga bland arkivarierna i undersökningen. Vad 
gäller den första strategin var den tydligast hos verksarkivarien på Myndighet B. 
Hen talade flera gånger under intervjuerna om vikten av att få upp arkivfunktionen 
till central nivå inom myndigheten och uttryckte en del frustration över att inte bli 
lyssnad  på  av  ledningen.  Hen  tog  också  initiativet  till  införandet  av 
verksamhetsbaserad  arkivredovisning  och  skrev  en  ambitiös  förstudie  där  hen 
föreslog sig själv som projektledare. Att projektledarrollen sedan istället gick till en 
person från IT-avdelningen kan nog till viss del förklara den frustration och känsla 
av att  vara utestängd som var verksarkivariens upplevelse till en början. Detta 
exempel visar  också  på  viss diskrepans mellan verksarkivariens och ledningens 
uppfattning om vilken typ av kompetens som var viktigast i projektledarrollen, och 
överlag vid införandet av ny arkivredovisning. Verksarkivarien fokuserade på sin 
analytiska förmåga samt erfarenhet och kunskap i arkivfrågor gällande lagstiftning 
och liknande, medan ledningen lade större  vikt vid de tekniska aspekterna som 
systemimplementation  och  valde  någon  med  uttalat  god  kännedom  om 
myndighetens olika IT-system och tidigare erfarenheter från projektledning. För att  
återknyta till talet om att i sin yrkesroll förhandla till sig bättre positioner inom en 
organisation borde verksarkivarien kanske ha förhandlat sin position bättre och lyft 
fram de kompetenser som efterfrågades. Detta blir dock problematiskt då hen själv 
inte ser dessa kompetenser som de centrala för att utföra ett bra arbete. Återigen 
syns en förklaring till arkivariens frustration – hen upplever sig besitta unik och 
viktig  kompetens,  men  som  inte  tas  tillvara  och  efterfrågas  av  övriga 
organisationen. 

För  att  beskriva situationen med hjälp av begrepp kring meningsskapande, 
hade verksarkivarien och ledningen olika referensramar utifrån vilka de tolkade 
situationen, och fann således ingen gemensam mening. Samtidigt kan det  sägas 
handla om vilken roll verksarkivarien ser för sig själv och vilken man ser hen i från 
övriga organisationen. Henri Tajfel talar i förhållande till sociala grupper om en 
”categorization law”.70 Vi tenderar  enligt denna lag att  betona likheter  inom en 
grupp,  och  tona  ned  likheter  mellan  grupper.  På  detta  sätt  förstärks  och 
rekonstrueras ständigt gruppindelningen. Tajfel kallar det stereotypisering, och det 
leder  till  en  avpersonifiering av  individer  utanför  den  egna  gruppen.  Individer 
tenderar också lätt att finna sig i den roll i vilken de upplever att de förväntas spela 
och  det  är  svårt  att  som  enskild  gå  emot  det  förväntade  mönstret.71 Denna 
mekanism  tas  också  upp  av  Cecilia  Ridgeway,  och  benämns  hos  henne 
”performance expectations”.72 Hon stöder sig även på flera tidigare studier när hon 
påpekar  att  personliga egenskaper  hos  individer inte  räcker  som förklaring till 
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dessas plats i en grupphierarki.73 Arkivarierna i denna studie skulle alltså, för att 
använda en socialpsykologisk analys, mer eller mindre omedvetet leva upp till de 
förväntningar de känner i sina yrkesroller. Därför torde en avgörande faktor för hur 
väl  arkivarierna  finner  en  meningsfull  roll  på  sina  myndigheter  var  hur  väl 
förväntningarna från övriga organisationen stämmer överens med arkivariens egen 
syn på sin yrkesroll och vad som definierar dem som grupp. På Myndighet B fanns 
en diskrepans mellan den roll arkivarierna förväntades spela och den de själva ville 
spela.  När  verksarkivarien  i  samband  med  införandet  av  den  nya 
arkivredovisningen försökte omdefiniera sin egen roll för att  anpassa den till sina 
egna referensramar,  krockade den med de vedertagna,  vilket ledde till konflikt. 
Omorganisationer av olika slag fungerar ofta som katalysatorer för denna typ av 
problem med meningsskapande. De river upp latenta  konflikter och ifrågasätter 
befintliga  maktrelationer.74 Verksarkivarien  definierade  sig  starkt  med  den 
traditionella arkivarierollen, men försökte  höja dess,  och sin egen,  status  vilket 
ledde till en spricka mellan hen och övriga organisationen.

Turner  ställer  upp  en  hypotes  om  att  medlemmar  i  en  grupp  inte  bara 
vinnlägger sig om att positionera sin grupp i förhållande till andra grupper utan att  
de också positionerar sig själva gentemot andra medlemmar ur samma grupp, och 
tillskriver  gruppens  negativt  laddade  stereotyper  på  andra  medlemmar  och  de 
positivt  laddade  på  sig själva.75 Också  detta  tycker  jag mig ha  kunnat  se  hos 
arkivarierna i denna studie. Nidbilden av arkivarien som en socialt inkompetent 
nörd är en stereotyp som alla är medvetna om och tvungna att förhålla sig till, men 
som  ingen  vill  identifiera  sig  med.  Ett  exempel  är  den  workshop  med  två 
arkivkonsulter som inledde arbetet med projektet på Myndighet A. I sin inledande 
presentation pratade konsulterna just om denna stereotyp och hur man ska komma 
bort  från  den.  Det  rådde  skämtsam stämning  och  man  talade  skrattande  om 
”arkivtroll”,  ett  öknamn som verkar  vara  ganska  vanligt  förekommande  inom 
arkivariekretsar, speciellt i kontakten med andra yrkesgrupper. Detta kan vara ett 
sätt att försöka förekomma förväntade fördomar och visa att man själv inte tillhör 
denna kategori av arkivtroll. Men när man skämtar om dem implicerar man också 
att  de existerar,  samtidigt som man genom skämtet  markerar att  man själv inte 
tillhör denna stereotyp.
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Identifikation som myndighetsanställd 
Här diskuteras arkivariernas identifikation som myndighetsanställda, och i vilken 
utsträckning  deras  behov,  viljor  och  syn  på  sin  egen  roll  sammanföll  med 
myndigheternas förväntningar.

Von Platen talar om organisationers ”visioner”76 och vikten av att  få med de 
anställda i dessa visioner och få dem att känna sig delaktiga. Hur är det då på de 
studerade myndigheterna i denna studie? Finns några visioner där, och involverar 
de i så fall arkivarierna och arkivfunktionen? På Myndighet C är arkivarien i högsta 
grad  involverad  i  ledningens  vision.  I  och  med  att  dokumenthanteringen  och 
arkivfunktionen  spelar  en  stor  roll  i  myndighetens  nya  självbild som  ”riktig” 
myndighet  får  arkivarien  där  en  viktig  roll  att  spela,  och  får  också  i  stor 
utsträckning vara med och forma visionen. Detta kan vara en av förklaringarna till 
att  arkivarien  på  denna  myndighet  upplevde  arbetet  som så  meningsfullt  och 
givande, och hittade så välfungerande strategier för att  driva igenom sina idéer. 
Hen hade fullt mandat att ta de beslut som krävdes, och kände också ledningens 
stöd och uppskattning. Då hen hade så stor frihet i utformandet blev också hens 
vision till organisationens, och inga konflikter uppstod där. Detsamma kan sägas 
om situationen för arkivarien på Myndighet E. Också där sammanföll arkivariens 
vision med organisationens då  det  var  hen själv som startat  projektet  på  eget  
initiativ. I och med att denna myndighet är så liten blev arbetet dessutom väldigt 
lättstyrt. På Myndighet B däremot fanns som tidigare nämnts en diskrepans mellan 
arkivariernas vision om en samordnad och välfungerande dokumenthantering och 
ledningens, åtminstone om vägen dit.
     Arkivarien på Myndighet D var den informant som tydligast tog avstånd från 
den traditionella yrkesrollen och söker en ny professionell identitet. Hen uttryckte 
under en intervju idén att arkivarieyrket är ett serviceyrke, och fokuserar således på 
den verksamhetsstödjande aspekten av arkivfunktionen. Detta kan således på ett  
plan ses som att hen ansluter sig till den förhärskande synen på dokumenthantering 
som  något  som  främst  rör  organisationen  internt  och  således  skilja  sig  från 
verksarkivarien på  Myndighet  B.  Men hen använde  sig även av  statushöjande 
strategier som nätverkande för att få upp sina frågor till diskussion, och lyfta dem 
inom myndigheten.
     Ovan har två olika sätt  att  förhålla sig till sin yrkesrolls upplevt låga status 
presenterats.  Hur  påverkar  förhållningssätten  kommunikationen  med  övriga 
organisationen, och används kommunikation på något  sätt  som verktyg i dessa 
strategier?

Att  som tidigare  beskrivits  anpassa  terminologin och  mängden information 
efter medarbetarnas förförståelse var en vanlig strategi bland informanterna för att  
få kommunikationen med verksamheten att  fungera tillfredsställande. Ytterligare 
ett  exempel  på  detta  var  när  man  på  Myndighet  A  diskuterade  att  tala  om 
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”informationsredovisning” istället  för arkivredovisning för att  tydliggöra att  den 
berör  hela verksamheten och för  att  komma bort  från de negativa förutfattade 
meningar som man upplevde fanns kopplade till själva ordet arkiv.

Ja på min förra arbetsplats höll jag ju inte på med arkiv, då bara registrerade jag. Men det är  
ju faktiskt början till arkivet, det hänger ju ihop alltihop. Jag tycker själv att det är ett ganska  
intressant område, men de som inte jobbar med arkiv de förstår ingenting för de har en bild  
av några dammiga handlingar med något gammalt skit som står i någon källare bara. 77

Vi har ett behov av att ordna och kategorisera vår omvärld, och de kategorier och 
stereotyper  som  vi  använder  i  denna  process  skapas  av  oss  själva  i  den 
meningsskapande  process  som  kommunikationen  är  en  del  av.78 Arkivariernas 
kommunikation/brist på kommunikation med övriga organisationen både placerar 
dem i en roll, och skapar rollen. Genom att få eller nekas tillgång till information 
(eller skaffa sig/låta bli att skaffa sig, beroende hur man ser på det) placerar man 
sig i roller centralt eller perifert i organisationen. Och rollerna, positionerna som 
finns  att  tillgå,  skapas  inom  organisationen  genom  kommunikation.  När 
registratorn på Myndighet A talar om hur andra ser på arkiv som dammiga och 
långtråkiga, återger hen ur en aspekt bara sina erfarenheter, men hen bidrar också 
till att  upprätthålla en existerande ordning, och inordnar sig i de stereotyper som 
finns  givna.  Registratorns  förväntningar  och  syn  på  andras  syn  på  arkiv  kan 
beskrivas med termen ”second order expectations”, vilken beskriver vad aktör X 
tror att aktör Y tycker om X'  och Y:s relation. Dessa förväntningar påverkar i sin 
tur relationen, genom den första aktörens (registratorn i detta fall) sätt att förhålla 
sig  till  dessa  förväntningar.79 Här  finns  alltså  en  risk  för  att  dessa 
andrahandsförväntningar  blir  till  en  självuppfyllande  profetia  och  leder  till  ett 
upprätthållande och förstärkande av fördomar åt båda håll.
     Strategier  för  att  distansera  sig från gruppen var  t  ex att  byta  namn till 
informationshanteringsexpert,  att  alliera sig med IT-enheten och att  inskärpa att 
man inte  passar  för  yrket  om man inte  är  social och  har  lätt  för  att  ta  folk. 
Strategier  för  att  höja  statusen  inom  gruppen  var  att  betona  vikten  av 
professionalisering,  höja  utbildningsnivån  inom  yrkesgruppen,  få  upp 
arkivfunktionen till central nivå inom organisationen.
    

7 7 Intervju med registrator på Myndighet A, 2011-10-17.
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Makt 
I  detta  avsnitt  diskuteras  undersökningens  resultat  utifrån  ett  status-  och 
maktperspektiv. Det  knyter  nära an till föregående avsnitt  om roller,  som även 
behandlade  frågor  kring  yrkesrollens  status.  Som framgått  är  inte  alla  sociala 
grupper ekvivalenta med varandra. Det finns nästan alltid en maktasymmetri mellan 
grupper80 och det är arkivariegruppens makt eller brist på makt i förhållande till 
andra grupper som här ska diskuteras. Status och maktfaktorer som individerna i 
studien tog  med sig in i projektgrupperna utifrån, genom sina tillhörigheter  till 
andra sociala grupper  kommer dock  som sagt  att  utelämnas i analysen.  Också 
information  som maktmedel  diskuteras  med  hjälp av  organisationssociologiska 
teorier. Hur ser tillgången till information ut för arkivarierna inom myndigheterna, 
och hur påverkar det deras position inom organisationerna? 

Som tidigare tagits upp upplevde den ena arkivarien på Myndighet B sig som 
maktlös  gentemot  övriga verksamheten vid diskussioner  kring utformningen av 
klassificeringsstrukturen. En anledning till denna upplevelse bottnade antagligen i 
arkivariens brist på samma specialistkunskap som forskarna och handläggarna på 
myndigheten hade. När de skulle beskriva sina arbetsprocesser gjorde de det på en 
mer  detaljerad  nivå  än  vad  arkivredovisningen  krävde.  Alla  olika  delar  inom 
verksamheten  var  noga  med  att  synliggöras  i  strukturen,  och  det  blev  en 
prestigefråga att få en ”egen” process. Arkivarien saknade ofta argument gentemot 
medarbetarna då hen inte visste exakt vad de gjorde och inte förstod alla tekniska 
termer,  som  ofta  var  av  naturvetenskaplig  art.  Samtalen  kom  att  föras  på 
handläggarnas premisser och med handläggarnas referensramar som grund, vilket 
gjorde att arkivariens auktoritet blev satt ur spel. Status bygger till stor del på grad 
av deltagande. Inom en grupp uppnås hög status genom en central position och 
hög grad av deltagande i gemensamma aktiviteter samt inflytande och möjlighet att 
påverka andra.81 Därför var det viktigt för arkivariernas status på myndigheterna 
och inom projektgrupperna i vilken grad de deltog i arbetet och hur viktig deras 
insats  ansågs  vara  av  andra  medarbetarna.  Vid  processkartläggning  hade 
arkivarierna en mycket viktig roll att  spela, i det att  de genomförde intervjuerna 
och  sedan  sammanställde  dem  för  att  ta  fram  klassificeringsstrukturen.  Men 
samtidigt kunde det uppfattas som att  de hade funktionen av ”leverantörer” som 
bara sammanställer information som ges av övriga organisationen. Fokus hamnar 
då  på  arkivfunktionen  som  en  ren  servicefunktion,  medan  huvudpersonerna  i 
projekten blir medarbetarna ute i verksamheten, som utför det ”riktiga” jobbet. 

Inom heterogena  grupper,  som väl  myndigheternas  projektgrupper  i  detta 
sammanhang får  ses  som,  bestående  av  olika  yrkesgrupper,  följer  individernas 
status utifrån med in i gruppen, exempelvis socialgrupp och kön.82 Här kommer den 
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allmänna synen på arkivarieyrkets status in som en faktor för hur statushierarkierna 
inom projekten, och myndigheterna, såg ut.  Som tidigare nämnts rådde på flera 
myndigheter en diskrepans mellan arkivariernas egen syn på sitt arbetes relevans 
och status och ledning och medarbetares syn på desamma. Man höll på Myndighet 
B  till  exempel  fast  vid  bilden  av  den  traditionella,  mottagande  och 
papperssorterande arkivarien, vilket torde  ha påverkat  förväntningarna på deras 
roll i projektet, men som försökte brytas av arkivarierna själva. 

Ett sätt att komma förbi statusbundna förväntningar är att framställa sig som 
extra kompetent,  extra trevlig och speciellt fokusera på gruppens framgång. Det 
brukar inte tas väl emot av övriga gruppmedlemmar när någon individ upplevs som 
maktlysten eller fokuserar på egen personlig framgång.83 Utifrån detta kan man dra 
slutsatsen att de arkivarier som fokuserade på de serviceinriktade aspekterna i sin 
kontakt med medarbetarna skulle nå större framgång och acceptans, vilket studien 
också  visar  att  de  gjorde.  Också  fördelning av resurser  påverkar  statusbundna 
förväntningar.  Mer  pengar  ger  inte  bara  större  handlingsutrymme och  konkret 
makt  utan även högre förväntningar och status  i andras ögon.84 Resursbrist  var 
något som de flesta av informanterna var vana vid, och tog för givet. Det var bara 
arkivarien på Myndighet C beskrev det som enkelt att få de ekonomiska resurser 
som behövdes. Hen uttryckte det som att  myndighetens övriga verksamhet är så 
kostsam att inköp av stödsystem för förteckningsplanen i sammanhanget ses som 
småsummor. Men den allmänna inställningen verkade vara att det alltid är ont om 
pengar  inom offentlig  verksamhet,  det  tillhör  livets  realiteter  och  är  bara  att  
acceptera.    

Som  tidigare  nämnts  var  mycket  prestige  inblandat  i  framtagandet  av 
klassificeringsstruktur på Myndighet B. Det fanns många önskemål för arkivarierna 
att ta hänsyn till, inte bara från forskare och handläggare utan även från cheferna. 
Till exempel ville ledningen inte gärna att  myndighetens forskning skulle synas i 
klassificeringsstrukturen.

Ja det är  lite svårt  med forskningsprocesserna.  Det finns uppifrån  att det är  inte fint med 
forskning, det ska vi inte göra. Men finns det i uppdraget? Ja, det är osäkert. Man gör det ju, 
har forskare anställda, och [vissa andras] utredningar kan definieras som forskning. Men det  
finns då önskemål uppifrån om att inte definiera som forskning. 85 

En av effekterna av en verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett  synliggörande 
av  arkivbildarens  verksamhet  och  ökad  transparens.  I  detta  fall  leder  denna 
funktion  som  ”ansikte  utåt”  dock  till  att  arkivarien,  som  ska  sammanställa 
strukturen, hamnar mittemellan olika viljor inom myndigheten och upplever krav 
från olika håll på hur verksamheten ska beskrivas, samtidigt som man inte alltid får 
de resurser som krävs för att leverera det som kravställs. Arkivarien får på detta 
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sätt mer makt, men hamnar samtidigt i en leverantörsroll där hen förväntas leverera 
det ledningen vill ha. Detta kan kopplas till den tidigare diskussionen kring roller 
för arkivarien att  identifiera sig med. Ska man som arkivarie främst se sig som 
myndighetsanställd och se till myndighetens interna behov eller ska man hålla fast 
vid sina principer som arkivarie? Här kan man också återknyta till diskussionen 
kring ICA:s etikkod. Under första punkten i denna kod finns att läsa:

Arkivariernas  grundläggande plikt  är  att  upprätthålla  integriteten  hos de handlingar  som 
anförtrotts dem i deras vård och förvar. I uppfyllandet av denna plikt måste de ta hänsyn till  
legitima,  men  stundtals  motstridiga,  rättigheter  och  intressen  hos  arbetsgivare,  ägare,  
datasubjekt  och  användare,  igår,  idag  och  imorgon.  Arkivariernas  objektivitet  och 
opartiskhet är måttet på deras yrkeskunnighet.86

Här beskrivs potentiella situationer liknande den som arkivarierna på Myndighet B 
ställdes inför. Denna kod är inget tvingande regelverk utan riktlinjer som tagits 
fram inom en yrkesgemenskap,  men den korrelerar  med svensk lagstiftning på 
området, samtidigt som den uppmärksammar det faktum att  de olika behov man 
som arkivarie har att tillgodose, allmänhetens, förvaltningens och forskningens, inte 
alltid är lätta att förena.

Hur ser den officiella maktstrukturen ut? Har de som ger stöd befogenheter att 
ta beslut? Instrumentellt socialt stöd är den samlade hjälp som finns att få av andra 
personer inom organisationen för att kunna nå målen med sitt arbete. Exempel på 
sådant  stöd  kan  vara  dialog,  individanpassad  arbetsfördelning  och  kollektiva 
strukturer. Brist på instrumentellt socialt stöd fungerar inte bara som ett hinder för 
organisationen att nå sina mål, utan ökar dessutom risken för anställda att drabbas 
av nedsatt välbefinnande och i värsta fall klinisk depression.87  

Arkivarien på  Myndighet  A,  som ju upplevde sig vara  ganska  ensam och 
maktlös i sin projektledarroll, fick stöd främst av registratorn som inte längre var 
officiellt delaktig i projektet. Registratorn arbetade som tidigare nämnts under stor 
press med flera olika arbetsuppgifter som tog tid i anspråk och hen upplevde sig 
inte alltid lyssnad på från ledningen. Denna stressande situation ledde fram till 
beslutet  att  koppla bort  registratorn från projektet  då det  bedömdes som alltför 
påfrestande  och  tidskrävande  med  tanke  på  hens  övriga  arbetsuppgifter. 
Registratorn var alltså inte formellt delaktig i projektet, och som tidigare påpekats 
var  hen inte  heller arkivariens överordnade och hade  ingen formell makt,  inga 
befogenheter att  tillsätta extra resurser utan kunde endast bidra med emotionellt 
stöd.  Denna  brist  på  inflytelserik  allierad  ökade  förstås  arkivariens  känsla  av 
maktlöshet och frustration och försvårade hens möjligheter att styra projektet dit 
hen ville. Situationen kan jämföras med arkivarien på Myndighet D, som ju på 
liknande sätt som arkivarien på Myndighet A knutit an till registratorn nätverkade 
med en controller som hjälpte hen att få upp sina frågor till diskussion. Skillnaden 
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ligger i att controllern på Myndighet D hade stort inflytande och reell makt, medan 
registratorn på Myndighet A saknade denna makt. Således kan man se det som att  
arkivarien på Myndighet A valde ”fel” person att nätverka med medan hens kollega 
på  Myndighet  D  valde  ”rätt”.  Det  är  dock  inte  så  enkelt,  då  arkivarien  på 
Myndighet A ju förväntades samarbeta och nätverka med registratorn,  eftersom 
den initiala idén var att de tillsammans skulle leda projektet. Arkivarien placerades 
alltså vid anställningen i en position där hen saknade makt, och där det fanns litet 
eller inget utrymme att  inom de givna ramarna skaffa sig makt. När registratorn 
slutat i projektet ökade arkivariens kontakt med nätverket av myndighetsanställda 
arkivarier, vilket ju kan varit ett  sätt  att  kompensera för brist på stöd inom den 
egna institutionen.

De  tre  arkivarier  som  fann  sig  väl  tillrätta  inom sina  organisationer  och 
upplevde att de hade viss makt hade alla det gemensamt att de inte upplevde några 
brister i tillgången på den information de behövde för att utföra sitt arbete. Att få 
tillgång till relevant information är förstås en viktig faktor för att kunna skaffa sig 
makt inom en organisation. För att kunna agera och ta rätt beslut vid rätt tillfälle, 
behöver  man vara välinformerad och veta  vad som pågår  inom organisationen, 
speciellt inom sitt eget arbetsområde. Detta var inte alltid fallet för arkivarierna på 
de  studerade  myndigheterna,  vilket  beskrivits  ovan.  Detta  ledde  inte  bara  till 
minskad reell makt och inflytande utan också till en känsla av att  vara utestängd 
och icke uppskattad,  vilket  i sin tur  påverkade relationen till medarbetare  och 
ledning i en nedåtgående spiral.

För att  en grupp ska kunna ses, och se sig själv som, dominerande krävs att 
den  och  de  underställda  grupperna  delar  samma  normer.  Den  dominerande 
gruppen förkroppsligar normen och har således makten att  definiera vad som är 
”rätt”  och  kan inte  sättas  i motsats  till normen.  Följaktligen ser  inte  individer 
tillhörande den dominerande gruppen sig själva som tillhörande en specifik grupp 
utan som självständiga subjekt.88 Ur ett  meningsskapande perspektiv är  det  den 
dominerande gruppens referensramar  och mening som som blir de  vedertagna. 
Med detta som bakgrund kan det alltså sägas att  de arkivarier som fann sig väl 
tillrätta  på  sina  myndigheter  och  inte  upplevde  arbetssituationen  som  särskilt 
problematisk,  var  de  som lyckades  jämka samman sina egna  förväntningar  på 
yrkesrollen och arbetsuppgifterna med chefer och medarbetares förväntningar på 
dem.

8 8 Deschamps, s. 89 f.
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Slutdiskussion

Syftet med denna studie har varit att undersöka om och i så fall hur arkivariernas 
uppfattning  av  sin  egen  yrkesroll  förändras  genom  övergången  till  en 
verksamhetsbaserad  arkivredovisning.  Mina  undersökningsobjekt  har  varit  fem 
statliga  myndigheter  som  alla  har  infört  eller  är  på  väg  att  införa  den  nya 
redovisningsmodellen.  Då  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  är  ett 
förhållandevis nytt och outforskat fenomen valde jag att använda mig av grundad 
teori som metod. Syftet med detta var att kunna gå in i undersökningen med så få 
förutfattade  meningar  som möjligt  och  låta  materialet  styra  teorivalet.  Genom 
intervjuer, observationer och textstudier har jag sökt svar på de frågeställningar jag 
utgått  från och utifrån de  inledande resultaten   har  jag sedan kunnat  välja ett 
teoretiskt  ramverk att  placera in dem i och analytiska redskap att  använda vid 
tolkningen av resultaten. Denna strategi har fungerat mycket väl, då den tillåtit mig 
att låta de problem som informanterna ställdes inför styra riktningen på studien. De 
nya typerna  av  processorienterade  organisationer,  tillsammans med en  ständigt 
ökande andel digital information ställer arkivfunktionen och arkivarierna inför nya 
utmaningar. I denna studie har fokus legat just på arkivariernas egna upplevelser av 
sitt arbete och yrkesroll, och inte på de rent praktiska aspekterna av arkivarbetet. 
Utifrån  dessa  förutsättningar  valde  jag  att  använda  mig  av 
organisationssociologiska och socialpsykologiska förklaringsmodeller för att tolka 
materialet, tillsammans med teorier kring meningsskapande. Då det är människor 
som påverkas av och förväntas driva igenom de förändringar som krävs för att  
övergången  till  en  verksamhetsbaserad  arkivredovisning ska  bli lyckad  har  jag 
ansett det viktigt att undersöka hur dessa personer upplever förändringen, och sin 
roll i den. De frågeställningar jag utgått från är dessa:

• Vilka  roller  har  arkivarierna  i  utgångsläget  inom  de  undersökta 
organisationerna?

• Påverkas  deras  roller  under  införandet  av  verksamhetsbaserad 
arkivredovisning?

• Hur tas arkivariernas nya arbetsuppgifter emot, och finns det en samsyn 
kring vad deras arbete går ut på?
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För att besvara dessa frågeställningar har jag undersökt vilka resurser arkivarierna 
har haft till sitt förfogande, hur de upplever att kommunikationen mellan dem och 
övriga delar av organisationen fungerat samt vilka behov man från institutionernas 
sida förväntar sig att den nya arkivredovisningen ska fylla.

Kommunikationsproblem  visade  sig  tidigt  under  intervjuerna  vara  den 
gemensamma nämnaren för de svårigheter som informanterna ställdes inför i sina 
projekt.  Jag valde därför ”kommunikation” till kärnkategori enligt den grundade 
teorin,  och  frågan  kring  hur  kommunikationen  mellan arkivarierna  och  övriga 
organisationerna  fungerar  har  funnits  med  som  en  röd  tråd  genom  hela 
undersökningen. Övriga kategorier som jag utgått från i undersökningen, och även 
disponerat  presentationen  kring,  är  ”resurser”,  ”verksamheten”, 
”processkartläggning”, ”makt” och ”roller”.  
     Undersökningen visade att arkivarierna i studien i flera fall hade ett komplicerat 
förhållande till sin plats inom institutionen de arbetade på. Ofta rådde oklarheter 
kring  maktbefogenheter  och  ansvarsområden  vilket  ledde  till  problem  för 
arkivarierna att skapa en meningsfull bild av sin egen yrkesroll. 

På två av de studerade myndigheterna var arkivarierna projektanställda med 
uppdrag att  genomföra processkartläggningar och införa en verksamhetsbaserad 
arkivredovisning.  Dessa  myndigheter  hade  tidigare  inte  haft  någon  arkivarie 
anställd alls. På tre av myndigheterna fanns dock fast anställda arkivarier. En av 
dessa  myndigheter  hade  två  arkivarier,  varav  en  med  titeln verksarkivarie.  På 
samtliga  myndigheter,  även  de  med  fast  anställda  arkivarier,  genomfördes 
omställningarna  i  projektform.  Projekten  varierade  dock  i  omfattning  och 
ambitionsnivå och  på  Myndighet  B,  som drev  det  mest  omfattande  projektet, 
fungerade ingen av arkivarierna som projektledare då den befattningen innehades 
av en person från IT-avdelningen. Generellt kan sägas att ju mindre projekten var 
och ju mer perifera inom organisationen, desto större roll hade arkivarierna i dem.

De  problem  informanterna  ställdes  inför  i  samband  med  bytet  av 
arkivredovisning handlade inledningsvis om att  tydliggöra  behovet  av  resurser 
inför omställningen. Man hade svårt att få chefer och medarbetare att förstå dels 
vilket engagemang och vilken kompetens som skulle komma att  behövas för att  
genomföra projekten, dels själva behovet av en ny arkivredovisning. Detta problem 
löstes  av  informanterna  genom  upprepad  information  till  ledningen  om 
nödvändigheten av det nya systemet. Författningskraven från Riksarkivet kan dock 
anses vara den avgörande faktorn i dessa fall, och det som man främst stödde sig 
mot i diskussionerna med ledningen.    

 När  projekten  sedan  var  initierade  uppstod  en  del  svårigheter  i 
kommunikationen med övriga  projektdeltagare.  Dessa  härrörde  till en  del  från 
oklarheter  kring  begreppet  process,  som inte  alltid  hade  samma innebörd  för 
arkivarierna som för övrig personal. Vid processkartläggningar i syfte att ta fram 
en klassificeringsstruktur behövs inte lika detaljerade processbeskrivningar som vid 
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tidigare kartläggningar utförda av myndigheternas kvalitetsavdelningar i syfte att 
utveckla  verksamheten.  Detta  ledde  till  att  man ibland talade  förbi varandra  i 
samtal kring processer,  och inte heller alltid hade samma definitioner av vad en 
process är. 

Vid sidan av detta språkliga problem fanns problem av mer strukturellt slag, 
som handlade om hur projekten var organiserade och vilken roll arkivarierna hade i 
dem,  och  inom  myndigheterna  i  stort.  Vägarna  för  kommunikation  inom 
myndigheterna såg ganska olika ut,  och det rådde olika kulturer med varierande 
grad av öppenhet. I allmänhet kan sägas att ju större myndigheten var, desto mer 
förbisedd och perifert placerad inom organisationen upplevde sig arkivarien vara. 
På Myndighet B kände sig de två arkivarierna förbisedda och utestängda från sitt 
eget  projekt,  medan  arkivarierna  på  Myndigheterna  C,  D  och  E  befann sig  i 
händelsernas  centrum och  upplevde  att  de  hade  kontroll  över  situationen  och 
styrde  utvecklingen.  På  Myndighet  A  befann  sig  arkivarien  i  egenskap  av 
projektledare verkligen i centrum av projektet, men där var det istället projektet i 
sig  som  inte  gavs  tillräckliga  resurser  i  form  av  tid  och  engagemang  från 
medarbetarna och därigenom försvårades kommunikationen rent praktiskt genom 
att det var svårt att få till stånd någon kommunikation över huvud taget. Problem 
med tids- och resursbrist  fanns även på Myndighet D,  men där  kompenserades 
bristen på formell kommunikation med arkivariens informella kommunikation och 
nätverkande med nyckelpersoner inom myndigheten. 

Det ligger inte inom denna studies ramar att utvärdera de olika myndigheternas 
färdiga resultat i form av införda arkivredovisningssystem och det kan därför inte i 
dessa fall sägas i vilken mån den informella kommunikationen kan kompensera för 
bristen av formell, i form av konkreta resultat. En slutsats som däremot kan dras 
utifrån undersökningens resultat  är  att  arkivariernas professionella välbefinnande 
påverkades negativt av bristande möjligheter till kommunikation. Men brister i den 
formella kommunikationen kunde till stor del vägas upp av tillgång till informella 
kommunikationskanaler.  Också kommunikation utanför  den egna myndigheten i 
form av kontakt med arkivnätverket hade positiv effekt på arkivariernas upplevelse 
av sitt arbete, speciellt i de fall då man kände sig mindre tillfreds med situationen 
på arbetsplatsen. Den viktigaste faktorn för hur väl arkivarierna fann sig tillrätta i 
sin arbetssituation  var  dock  i vilken mån deras  egna bilder av vad yrkesrollen 
innebär  överensstämde  med  arbetsgivares  och  medarbetares.  Där  det  fanns en 
diskrepans mellan ledningens och arkivariernas föreställningar av vad yrkesrollen 
innebar,  ledde  det  till missförstånd och till att  arkivarierna antingen kände sig 
utestängda  och  att  deras  kompetens  inte  utnyttjades  fullt  ut,  eller  att  de 
överhopades med arbete utan att ges resurser för att genomföra alla uppgifter de 
ålagts. 

Ibland upplevde arkivarierna också krav från ledningen som de inte kunde eller 
ens ville leva upp till, på grund av att deras yrkesintressen inte sammanföll med de 
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hos övriga institutionen. Ett exempel var när ledningen på Myndighet B framförde 
önskemål  om  att  myndighetens  forskning  inte  skulle  synas  i 
klassificeringsstrukturen av strategiska skäl. Här aktualiseras arkivariernas speciella 
plats inom organisationerna, och deras dubbla roller och lojaliteter. Man befinner 
sig centralt i organisationen, men ändå vid sidan av. Man har makt att ta viktiga 
beslut,  men ses inte som en auktoritet,  och hamnar lätt  i en leverantörsroll där 
fokus enbart hamnar på institutionernas interna behov och inte på de övriga behov 
man som arkivarie är satt att bevaka, allmänhetens och framtida forskares. För att  
återknyta  till  Sara  von  Platens  undersökning och  hennes  användande  av  olika 
aktörers visioner som bild av hur mening kan uppstå inom en organisation,89 kan 
man uttrycka  det  så  att  denna studie visat  att  arkivariernas visioner  inte  alltid 
sammanföll med ledningens inom myndigheterna. I de fall de gjorde det upplevde 
arkivarierna  att  det  uppstod  en  myndighetsgemensam förståelse  för  vad  deras 
arbete gick ut på och vilken deras yrkesroll var, medan det i andra fall fanns en 
diskrepans mellan arkivariernas och ledningens förståelse av yrket, vilket ledde till 
problematiska situationer och konflikter. 
     Ovan har undersökningens resultat  presenterats och kort  diskuterats. Under 
denna rubrik kommer ytterligare diskussioner att föras, och resultaten kommer att  
sättas in i en vidare samhällelig kontext.

Det paradigmskifte av dokumenthanteringsfrågor som just nu äger rum inom 
svenska  myndigheter  och  som sett  i  ett  större  perspektiv  har  sitt  ursprung  i 
förändringsprocesser  i  samhället  i  stort,  där  övergången  till  ett  IT-  och 
tjänstesamhälle  har  en  stor  del,  har  satt  igång  förändringsprocesser  rörande 
arkivariernas yrkesroll. De oklarheter och inbyggda motsägelser som funnits sedan 
tidigare  aktualiseras  i  och  med  omställningen  till  nytt  verksamhetsbaserat 
arkivredovisningssystem,  och  leder  till  problem  vid  implementeringen.  Då 
arkivredovisningen i det nya systemet ska fungera som nav i dokumenthanteringen 
krävs  proaktivt  tänkande  kring  detta,  något  som hittills  saknats  inom många 
organisationer. Medvetenheten kring behovet av ett proaktivt förhållningssätt har, 
naturligt nog, nått arkivarierna innan övriga anställda. Problemen uppstår när detta 
tänkesätt  ska föras  vidare  ut  i organisationerna och förmedlas av arkivarierna. 
Tidigare har arkivfunktionen befunnit sig lite vid sidan av eller nedanför övriga 
organisationen  och  tagit  emot  handlingar  för  avställning  när  de  inte  längre 
behövdes i verksamheten. I och med den nya arkivredovisningen ska man istället 
finnas med mitt  i organisationen, styra handlingarnas väg från början och ha ett  
fågelperspektiv på dokumenthanteringen, vilket ju ställer helt andra krav på vilken 
typ av kompetens som behövs i rollen som arkivarie. Medvetenheten kring detta 
fanns hos arkivarierna i denna studie, medan de upplevde att samma medvetenhet 
inte alltid fanns hos ledning och medarbetare. Man hade inte samma bild av vad 
yrkesrollen gick ut på. Som von Platen har visat, räcker det inte med information, 

8 9 Von Platen, s. 124.
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eller  ens  kommunikation,  för  att  nå  förståelse  mellan  olika  delar  inom  en 
organisation.90 För att  en verklig förståelse ska kunna komma till stånd måste de 
olika aktörernas förförståelser jämkas samman så att  en gemensam mening kan 
uppstå. Detta har inte alltid varit fallet på de studerade myndigheterna. Det finns en 
viss diskrepans mellan vilken roll, vilken status och makt som tillskrivs arkivarierna 
utifrån, och deras egen syn på sin roll och dess relevans. I det fall då arkivarien 
försökte höja den traditionella arkivarierollens status inom myndigheten ledde detta 
till konflikter då hen inte delade avgörande värderingar med ledningen och därför 
inte kunde nå en gemensam förståelse av den. En annan strategi för att  nå högre 
professionell status var att distansera sig från den traditionella arkivarierollen och 
anamma inom övriga samhället rådande språkbruk och värderingar för att  på så 
sätt hitta en yrkesroll som fungerar i organisationen och tillåter en att  utföra sitt 
arbete  på  ett  bra  sätt  och  få  uppskattning  för  det.  Denna  strategi  såg  i 
undersökningen ut att fungera något bättre, och gav de arkivarier som använde sig 
av den ett ökat handlingsutrymme och inflytande på sina arbetsplatser. I dessa fall 
handlade det  dock  om informell makt  som var  personberoende och byggde på 
nätverkande, och det är därför svårt att dra några generella slutsatser utifrån denna 
begränsade studie. 

Den  nya,  verksamhetsbaserade  arkivredovisningen  har  många  och  tunga 
förväntningar  att  leva  upp  till.  Den  ska  bli  oberoende  av  organisatoriska 
förändringar, underlätta återsökning, ge förbättrade dokumenthanteringsplaner och 
leda till andra  verksamhetsnyttor.  Dessa förväntningar  kopplas till arkivarierna, 
vilka till viss del förväntas tillhandahålla förbättringarna. För att kunna leva upp till 
dessa förväntningar behöver  de  dock  rätt  förutsättningar  inom organisationen i 
vilken  de  verkar.  Att  som  arkivarie  komma  in  i  en  organisation  via  en 
projektanställning och förväntas  ta  ett  helhetsgrepp på dokumenthanteringen är 
problematiskt, då arbetet i så hög grad bygger på kontinuitet och långsiktighet. Att 
försöka förena detta med dagens arbetsmarknad som, vilket tidigare nämnts, i allt 
större utsträckning baseras på korta  anställningar och ökad individualisering blir 
svårt. Speciellt med tanke på de dubbla hänsyn man förväntas ta, och det inbyggda 
utanförskap  som  finns  i  yrkesrollen  som  myndighetsanställd  arkivarie.  I  den 
tidigare refererade avhandlingen av Peter Green beskrivs hur en av informanterna, 
”Zoltan” omskapar sin karriär och går från en identitet som forskare till en som 
projektledare.91 Green kallar denna forskare/projektledare för ”entreprenör” i det 
att han tar kunskap ur sin ursprungliga kontext och använder den på nya sätt för att  
nå sina egna mål. Som arkivarier på statliga myndigheter befinner sig denna studies 
undersökningsobjekt också, precis som Greens Zoltan, mellan två identiteter med 
olika hänsyn och lojaliteter knutna till sig. Att vara arkivarie handlar om att bevara, 
vårda och tillgängliggöra material och besitter en historisk dimension med längre 

9 0 Von Platen, s. 226.
9 1 Green, kap. 6.
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tidsperspektiv än många andra yrken. Som myndighetsanställd arkivarie förväntas 
man i sin yrkesutövning ta ett steg bakåt och se på verksamheten ur ett något annat 
perspektiv  än  övriga  anställda.  Identiteten  som  arkivarie  och  identiteten  som 
myndighetsanställd och del i en ofta stor organisation är inte alltid lätta att få ihop, 
har denna undersökning visat. Arkivarierna i denna studie i en intressant position. 
Inte bara mittemellan nutid och framtid, vilket ju är fallet för alla arkivarier, utan 
också mellan det offentliga och det privata, mellan samhällets maktinstitutioner och 
medborgarna.  Detta  är  frågor  som  ännu  inte  har  ägnats  något  större 
forskningsintresse, men som det finns ett värde i att undersöka närmare, också i en 
vidare kontext.  Det  finns stor  potential i studier av arkivväsendet  ur  ett  större 
organisationssociologiskt  perspektiv där  även andra aktörers,  exempelvis chefer 
och medarbetares, syn på och inställning till arkivfunktionen och arkivariernas roll 
undersöks. Arkiven är viktiga i konstruerandet av vårt kulturarv och gemensamma 
minne.  De  fyller  också  en  viktig  funktion  i  det  demokratiska  samhället,  och 
säkerställer att medborgarnas rätt till insyn i offentlig verksamhet kan tillgodoses. 
Därför är  de,  som institutioner,  intressanta och viktiga att  studera ur ett  större 
perspektiv. 
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Sammanfattning

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att institutioner använder 
en  ny  typ  av  processorienterad  organisationsstruktur  för  att  beskriva  sin 
verksamhet. Detta i kombination med den ökande mängden elektroniska handlingar 
har lett  till att  man sett  behov av en ny typ av arkivredovisning, som är bättre  
anpassad för moderna organisationer. Detta föranledde Riksarkivet att 2008 utge 
en föreskrift där alla statliga myndigheter ålades att senast den första januari 2013 
ha övergått till en så kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Syftet med denna undersökning var att  i ljuset av ovan beskrivna förändring 
undersöka  hur  arkivariernas  uppfattning  av  sin  egen  yrkesroll  påverkas  av 
övergången till en verksamhetsbaserad arkivredovisning. För att  ta reda på detta 
studerades  projekten  kring  införandet  av  ny  arkivredovisning  på  fem statliga 
myndigheter  i  en  organisationssociologisk  kontext.  Jag  utgick  från  följande 
frågeställningar:  vilka roller har  arkivarierna i utgångsläget  inom de undersökta 
organisationerna? Påverkas deras roller under införandet  av verksamhetsbaserad 
arkivredovisning? Hur tas arkivariernas nya arbetsuppgifter emot, och finns det en 
samsyn kring vad arkivariernas arbete går ut på?

Undersökningen har genomförts  genom intervjuer och observationer på fem 
statliga myndigheter och mina informanter var sex arkivarier och en registrator. 
Grundad teori  användes initialt som metod,  och utifrån de inledande resultaten 
valde jag sedan att  använda mig av socialpsykologiska teorier och teorier kring 
meningsskapande för att genomföra analysen. 

Undersökningens  resultat  visade  att  arkivariernas  roller  på  myndigheterna 
förändrades  under  införandet  av  ny  arkivredovisning.  Från  att  ha  haft  en 
undanskymd  roll,  eller  inte  ha  funnits  på  myndigheterna  alls,  då  flera  av 
myndigheterna från början inte hade någon arkivarie anställd, till att fylla en viktig 
funktion i processkartläggningar och framtagandet av klassificeringsstruktur. Dessa 
förändringar togs olika emot på de olika myndigheterna. På de institutioner där en 
samsyn fanns kring vad arkivariernas arbetsuppgifter gick ut på, vilka resurser de 
krävde och vilka befogenheter de skulle ha, upplevde arkivarierna sin yrkesroll som 
mer  utvecklande  och  meningsfull  än  på  de  myndigheter  där  denna  samsyn 
saknades.
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Anteckningar från intervju med registrator på Myndighet A. 
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Anteckningar från intervju med arkivarie på Myndighet D. 
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Anteckningar från intervju med verksarkivarie på Myndighet B. 
      2012-02-22.
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