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Abstract 

There is a suspicion of increased destruction of documents when the Administrative 

Officer manages the records appraisal in Swedish government authorities, which can 

lead to a problem regarding the transparency and public access to information. The aim 

of this thesis was to contribute with knowledge about in which extent an Administrative 

Officer has the power over practical records appraisal in Swedish government 

authorities and to find out if the practical power depended on activities within the 

agencies. 

 

Interviews with Archivists and Administrative Officers at two different Swedish 

government authorities were conducted in order to see if the activities within the 

authorities affected how Administrative Officers handled the records appraisal. The 

study involved a small and a large authority to examine whether different activities 

could affect the practical power over records appraisal. 

 

The activity theory was used to introduce, present and analyze the survey results. 

Records Continuum Model is another theory model that was highlighted in the thesis to 

show the importance of planning the records management even before a record is 

created.  

 

The result of the case studies showed that there were records not handled according to 

the rules and policies for one of the studied authorities. It was revealed that 

Administrative Officers had some practical power over appraisal. The result also 

showed that the activities within the authorities strongly affected the practical power 

which Administrative Officers was given. It was shown that, in an authority with a large 

number of employees and greater flow of information, the Archivist did not reach out 

with information and routines to the employees. Administrative Officers also had less 

time to evaluate information when the number of e-mail was a problem.  

 

Keywords: Appraisal, Activity, Activity theory, Records Continuum Model, Public 

records, Records management, Power, Practical power 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstrakt 
 

I och med att det finns en möjlighet till otillåten gallring, och därmed risk för 

allmänhetens bristande insyn i svenska statliga myndigheters verksamhet, var syftet 

med denna uppsats att se i vilken utsträckning en handläggare har praktisk makt över 

bevarande och gallring hos svenska statliga myndigheter. Vidare var uppsatsens syfte 

att redovisa vilka faktorer i myndigheternas egen verksamhet som bidrog till utfallet av 

hur handläggare hanterade bevarande och gallring. 

 

Som metod har intervjuer gjorts med arkivarier och handläggare på två olika svenska 

statliga myndigheter för att se om myndigheternas verksamheter påverkade hur 

handläggare valde att bevara eller gallra handlingar som de hanterade. I undersökningen 

deltog en mindre myndighet och en större myndighet med syftet att undersöka om olika 

verksamheter kunde påverka vem som hade den praktiska makten över bevarande och 

gallring hos myndigheterna.  

 

Som teorimodell användes verksamhetsteorin och verksamhetssystemet för att 

systematisera och redovisa resultaten av undersökningarna. Ännu en teorimodell som 

lyftes fram i uppsatsen var Records Continuum Model som visade på informationens 

olika dimensioner och vikten av att fånga och organisera handlingar så att det finns en 

möjlighet att tillgängliggöra dem. 

 

De två fallstudierna visade att det förekom att handlingar inte hanterades efter de regler 

och rutiner som tagits fram för den ena av myndigheterna. Resultatet visade också att 

hur verksamheten såg ut hos myndigheten starkt påverkade den praktiska makten som 

handläggare gavs för att ta ställning till bevarande och gallring av vissa handlingar. 

Resultatet visade att för en myndighet med många anställda och större 

informationsflöden har arkivarien svårt att nå ut med information och rutiner på ett bra 

sätt och handläggare hade mindre tid till att värdera informationen. 

 

Nyckelord: Informationsvärdering, Bevarande, Gallring, Verksamhet, 

Verksamhetsteori, Aktivitetsteori, Records Continuum Model, Allmänna handlingar, 

Informationshantering, Makt, Praktisk makt



1 

 

Inledning 
 

Inom arkivvetenskapen finns mängder av forskning och diskussioner om vikten av 

arkivariers delaktighet när informationsvärdering görs.
1
 Bevarande och gallring hos 

svenska myndigheter ska göras genom ett genomtänkt urval, en informationsvärdering 

som ska utmynna i vilka handlingar som ska bevaras för verksamhetens skull, av 

juridiska skäl samt för forskningsbehov. Bland annat tryckfrihetsförordningen, 

arkivlagen, arkivförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och Riksarkivets 

föreskrifter reglerar de statliga myndigheterna så att hanteringen av allmänna handlingar 

där ska gå rätt till.
2
  

 

När människor upprättar, arbetar med och värderar handlingar och dokument påverkas 

de dock av det sammanhang som de finns och arbetar i. Människor kan också påverkas 

av kulturella och sociala faktorer i samhället. All arkivhantering blir således påverkad 

av sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och religiösa sammanhang.
3
 Det finns 

därför en chans att det som är fastställt i rutiner och regler inte följs i praktiken. Om så 

är fallet kan det innebära att viktiga allmänna handlingar gallras. För myndigheter 

innebär det lagbrott och en minskad insyn för allmänheten, vilket motiverar till att 

problemet undersöks närmare. Eftersom den praktiska makten över bevarande och 

gallring inte nödvändigt finns hos arkivarien ska denna uppsats undersöka om den 

praktiska makten över bevarande och gallring hos statliga myndigheter finns hos 

handläggare och vad i verksamheten det beror på.  

 

Informationsvärdering är en viktig del av arkivvården för att avgöra vad som ska 

bevaras respektive gallras. Det finns dock flera argument till att handlingar fortlöpande 

ska gallras. Det blir svårare att hitta handlingar som är viktiga om en stor mängd 

handlingar av liten betydelse förvaras. Att lätt kunna hitta handlingar som behövs är 

viktigt för den demokratiska aspekten och därför är det särskilt betydelsefullt att 

myndigheter arbetar med informationsvärdering och urval på ett bra sätt. För att 

uppfylla offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn är det viktigt att gallring 

ingår i myndigheters arkivvård, så att den viktiga informationen förvaras och nås på ett 

effektivt sätt. Stora mängder elektroniska handlingar gör också att filkataloger och 

servrar fylls och tar onödig serverplats, vilket bland annat innebär att rutinerna för 

backup tar längre tid. Av liknande skäl bör även information i ärende- och 

dokumenthanteringssystem ses över vad gäller gallring. Samtidigt är det lika viktigt att 

vid informationsvärderingen ta i beaktande att gallringen inte innebär att allmänhetens 

rätt till insyn åsidosätts. Handlingarna som gallras ska, enligt arkivlagen, sakna värde 

för rättskipning, förvaltning och forskning
4
.  

 

Riksarkivet är statliga myndigheters arkivmyndighet och är den myndighet som utfärdar 

gallringsbeslut. Det finns många generella föreskrifter där det inte råder någon tvekan 

om vad det är som ska bevaras eller gallras, till exempel när det gäller personal- och 

ekonomihandlingar. Men hos statliga myndigheter tillämpas även gallring av handlingar 

                                                 
1
 Se till exempel Cook (2011), s. 174 ff. 

2
 Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Arkivlagen (1990:782), 3 §, Arkivförordningen (1991:446), 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), RA-FS 1991:1 ändrad 1997:6. 
3
 Ketelaar (2001), s. 136 f. 

4
 Arkivlagen (1990:782), 3 §. 
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av ”tillfällig och ringa betydelse”, det vill säga sådana handlingar som har en kortvarig 

eller liten betydelse för verksamheten. Begreppet kommer av Riksarkivets föreskrifter 

RA-FS 1991:6, ändrad genom RA-FS 1997:6. Dessa föreskrifter innehåller ett visst 

tolkningsutrymme i och med att statliga myndigheter själva ska ta ställning till vilka 

handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, med hänsyn till arkivlagens 

bevarandemål som nämns ovan.
5
  

 

Möjligheten hos statliga myndigheter att ta emot, lagra och distribuera information via 

olika elektroniska konton, som exempelvis e-post, ställer höga krav på handläggares 

förmåga att utföra informationsvärderingen på ett sätt som överensstämmer med de 

regler och lagar som finns vad gäller bevarande och gallring för statliga myndigheter. 

Detsamma gäller för information som går via en handläggare direkt, som exempelvis 

vid ett personligt möte eller via telefonsamtal. Vissa allmänna handlingar skulle därför 

kunna gallras obemärkta; särskilt information inkommen direkt till handläggare, eller 

den information som upprättas och expedieras av handläggare själva. 

 

Där handläggare får möjlighet att påverka informationsvärderingen direkt är det svårt 

för arkivarier att kontrollera vad som bevaras respektive gallras. Det kan också 

misstänkas att det är möjligt att som arkivarie bli påverkad av olika åsikter inom en 

statlig myndighet vid informationsvärdering, till exempel vid upprättande av förslag till 

gallringsbeslut som utmynnar i att Riksarkivet utfärdar en myndighetsspecifik 

föreskrift, RA-MS. Likaså bör arkivarier kunna bli påverkade av olika viljor vid 

utfärdande av interna rutiner vid tillämpning av RA-FS 1991:6, ändrad genom 1997:6. 

Hur man arbetar med informationsvärdering hos statliga myndigheter, och hur utfallet 

av den blir, är troligtvis olika beroende på vilken myndighet det rör och hur 

myndighetens verksamhet ser ut. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Att handläggare har möjlighet att själva värdera information hos statliga 

myndigheter, och därmed gallra allmänna handlingar är känt. Likaså skulle handläggare 

kunna spara information som egentligen kan gallras. Uppsatsens övergripande syfte är 

att bidra med kunskap om vilka faktorer i den egna verksamheten som kan påverka den 

praktiska makten över bevarande och gallring hos statliga myndigheter. Uppsatsens 

undersökning tar sin utgångspunkt i föreställningen att en myndighets verksamhet 

påverkar hur utfallet av den praktiska makten över bevarande och gallring ser ut. 

Genom att undersöka handläggares praktiska makt över bevarande och gallring genom 

en analys av verksamheten hos statliga myndigheter kan problemet med otillåten 

gallring belysas utifrån ett nytt perspektiv. För att göra uppsatsen greppbar bryts det 

övergripande syftet ned till två frågor för att möjliggöra operationalisering: 
 

1. I vilken utsträckning har handläggare inom en statlig myndighet praktisk 

makt över bevarande och gallring? 

 

2. Vilka är sambanden mellan handläggares makt över bevarande och gallring 

och den verksamhet som råder hos en statlig myndighet?  

                                                 
5
 RA-FS 1991:1 ändrad genom 1997:6. 
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Förhoppningen är att kunskapen ska ge nya insikter som arkivarier kan förhålla sig 

till i sitt arbete, till exempel vid utfärdande av regler och arbetssätt, eller vid 

genomförande av tillsyn. Det vill säga kunskap som kan användas som verktyg för att 

förbättra myndigheters arkivhantering.  

 

 

Begrepp och dess betydelse i uppsatsen 
Nedan följer några begrepp som används i uppsatsen och vad de har för betydelse i 

denna uppsats. 

 

Handläggare: Person som dagligen hanterar potentiella allmänna handlingar i 

myndighetens verksamhet (med undantag för arkivarie eller registrator). 

 

Praktisk makt: Att bestämma över något genom praktisk utövning. Med avsikt eller ej. 

 

Verksamhet eller verksamhetssystem: Inomorganisatoriska förhållanden och aktiviteter 

(baserat på verksamhetsteorin). 

 

Record: Arkivhandling eller handling. 

 

Metod 
 

Kvalitativ intervjumetod vid fallstudier 
För att kunna utvärdera handläggares praktiska makt över bevarande och gallring 

inom statliga myndigheter och nå uppsatsens syfte användes en kvalitativ 

intervjumetod. Fallstudierna gjordes genom att arkivarier och handläggare på två 

statliga myndigheter intervjuades. De två statliga myndigheterna där fallstudierna 

genomfördes är olika stora med cirka 400 anställda respektive cirka 40 anställda. Att 

storleken på de två myndigheterna är olika är ett medvetet val, eftersom verksamheten 

med sannolikhet skiljer sig åt mellan en större och en mindre myndighet.  Vid urvalet av 

myndigheterna var främst antal anställda avgörande, men också att de låg geografiskt 

bra till för att intervjuerna skulle kunna genomföras. En arkivarie och tre handläggare 

per myndighet har intervjuats. Förfrågan om myndigheternas medverkan i studien har 

först gått till arkivarierna hos respektive myndighet, som i sin tur vidarebefordrat frågan 

till handläggare hos den egna myndigheten för att se om någon kunde tänka sig att vara 

med i studien. Förfrågan till arkivarierna gjordes inom ett arkivarienätverk, där jag själv 

är med, och presentation om uppsatsen och dess syfte har gjorts genom mejlväxling 

med arkivarierna. Jag informerade även om att deltagandet var frivilligt och att de 

deltagande myndigheterna och personerna inte skulle namnges i uppsatsen. När 

frivilliga handläggare hade anmält sitt intresse kontaktades de genom e-post där jag 

beskrev studiens syfte och informerade om att de utlovades anonymitet. Respondenterna 

intervjuades sedan var för sig hos respektive myndighet och svaren har antecknats ned i 

samband med intervjuerna. Respondenterna samt de två myndigheterna har utlovats 
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anonymitet, dels för att deras integritet skyddas, enligt god forskningsed
6
, men också 

för att sannolikheten till uppriktiga svar borde öka.  

 

Den kvalitativa intervjumetoden är lämplig för att svara på forskningsfrågorna ovan, 

eftersom fallstudierna avser få svar på: 

- hur regelverk och arbetssätt utformas och kommuniceras hos myndigheterna  

- hur respondenterna resonerar kring bevarande och gallring samt hur de agerar i 

praktiken 

 

Fallstudierna har avgränsats till att endast röra den information där myndighetens 

handläggare kan påverka. Det vill säga: 

- information som kommer direkt till handläggare samt information som upprättas 

och expedieras av handläggare själva 

- information där handläggare kan påverka arkivbildningen genom att anse att den 

är ”ringa och tillfällig” samt 

- information där handläggare kan påverka arkivbildningen genom att bidra till 

gallring genom RA-MS  

 

Fördelar och nackdelar med intervju som metod 
Nackdelar med att välja intervju som metod är att undersökningen tar längre tid och 

måste begränsas till ett fåtal myndigheter. Det kan även vara svårt att intervjua personer 

när man är ovan, eftersom det finns risk att omedvetet styra intervjun genom att markera 

när man är nöjd eller missnöjd med svaret. På så vis kan den som intervjuar i vissa fall 

styra den intervjuade personen att svara på det sätt man vill. Den som intervjuar och den 

som svarar har också olika syften med intervjun.
7
  

 

För denna uppsats undersökning är syftet med intervjuerna att få fram fakta om hur det 

ser ut på myndigheterna rörande bevarande och gallring och bli upplyst om vad de 

intervjuade personerna vet om regelverk och rutiner samt hur de faktiskt agerar i 

praktiken, medan respondenterna kanske känner att de måste förvara sig själva eller 

myndigheten på något vis. Fastän utlovad anonymitet för respondenterna finns det ändå 

en risk till försköning av svaren. Detta är aspekter att ta hänsyn till i undersökningen.  

 

Fördelarna med intervjuer är att de är flexibla och ger möjlighet till följdfrågor och 

fördjupning. Andra fördelar är att kroppsspråk och betoningar kan registreras samt att 

tveksamhet eller tydlighet i svaren kan uppfattas. Respondenterna får även tillfälle att få 

frågorna förklarade för sig om de missförstår. I jämförelse med exempelvis en 

enkätundersökning ger intervjuerna djupare och bredare svar.
8
 

 

Avgränsningar i undersökningen 
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka svenska statliga myndigheter. Detta beror 

främst på att det är statliga myndigheter som har krav på sig att följa Riksarkivets 

föreskrifter. Avgränsningen till att undersökningen endast omfattas av två fallstudier är 

                                                 
6
 Vetenskapsrådet (2011), s. 68 ff. 

7
 Ekholm och Fransson (1992), s. 18. 

8
 Ibid, s. 13. 
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att ett större antal myndigheter inte hade varit möjligt att undersöka inom ramen för 

denna uppsats, med den metod som valts. 

 

Teorimodeller 
Records Continuum Model kommer att fungera som en teori att förhålla sig till i 

denna uppsats. Enligt Records Continuum Model skapas information i aktiviteter och att 

den exempelvis måste fångas i dimension två för att bli handlingar och organiseras i 

dimension tre för att räknas som arkiverade. Genom att belysa detta teoretiska 

perspektiv kan eventuella brister i myndigheternas informationsflöden genom 

dimensionerna förstås. Records Continuum Model används i denna uppsats som 

information om hur viktigt det är att planera informationshanteringen inom en 

myndighet så att inga väsentliga handlingar förgås, men teorimodellen kommer inte att 

användas för någon större analys av resultatet.  

Den mest framträdande teorimodellen för att svara på uppsatsens frågor är 

verksamhetsteorin. Verksamhetsteorin används för att redovisa och analysera resultatet 

av fallstudierna hos de två statliga myndigheterna. Teorin kan användas för att se om 

helheten, myndigheternas kontexter, själva verksamheten, påverkar utfallet av 

bevarande och gallring hos myndigheterna. Jag använder verksamhetsteorins 

beståndsdelar för att kategorisera respondenternas svar samt för att redovisa hur de olika 

beståndsdelarna påverkar resultatet.  

I teoriavsnittet nedan presenteras de två teorierna. 

 

Dokument- och litteraturstudier 
Parallellt med intervjuerna kommer myndigheternas interna styrdokument, 

regelverk och lathundar inom arkivområdet att läsas. Detta görs för att få inblick i hur 

interna rutiner om arkivhantering ser ut hos de två myndigheterna inför intervjuerna 

med handläggarna, men är ingen dokumentation som redovisas i uppsatsen. Uppsatsen 

kommer även redovisa resonemang om makt och arkiv genom litteraturstudier under 

avsnittet om bakgrund och relaterad forskning nedan. I samma avsnitt kommer också 

informationsvärdering samt bevarande och gallring att redovisas. Detta för att få en 

bakgrund och ett forskningssammanhang att relatera uppsatsens undersökning till. 

 

Bakgrund och relaterad forskning 
 

Makt och arkiv 
Tidigare forskning kring makt och arkiv utgår ofta från den franska idéhistorikern 

och filosofen Michel Foucaults (1926-1984) maktteorier. Foucaults teorier om makt har 

influerat flera forskningsområden. Hans teorier berör makt och samhälle och går in på 

förhållanden mellan kunskap och makt. Enligt Foucaults hänger kunskap och makt 

alltid samman. Samtidigt som kunskap ger makt kan makten också innebära ökad 

kunskap. Relationerna mellan makt och kunskap slår igenom i alla företeelser som 

innehåller någon form av maktförhållande, så väl sociala, politiska som ekonomiska 

sammanhang.
9
 

 

                                                 
9
 Foucault (1991), s. 39 f. 
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När det gäller makt och arkiv har Foucaults idéer om relationen mellan kunskap och 

makt haft betydelse. Eric Katelaar, som bland annat varit verksam som professor i 

arkivvetenskap vid universitetet i Amsterdam, har forskat om handlingars skapande och 

användning ur sociala och kulturella aspekter. Om förhållandet mellan arkiv och 

samhällets makt menar Katelaar att varje samhälle får sin legitimerade makt genom det 

kollektiva minnet och den kollektiva identiteten som arkiven ger. Han menar vidare att 

det inte enbart är nationer som använder makt och kontroll, utan att det är en del av det 

dagliga sociala livet. I arkiven finns mycket egen makt i form av bevarande av bevis; 

bevis över olika transaktioner, möten, människor och samhällen. I arkiven finns även 

den operationella makten över arkivhandlingarna. Genom arkivens fysiska eller logiska 

ordning och de sökverktyg som finns visar de kunskapens makt.
10

 

 

Eric Ketelaar tar till exempel i artikeln Archival Temples, Archival Prisons: Modes of 

Power and Protection upp att arkivarier har en viss makt över arkiv, främst vad gäller 

tillgängligheten till dem. Han menar att arkivarier är måna om att skydda arkiven och att 

samhället också förväntar sig det av dem. I och med att arkivarier är bemyndigade att 

utöva sin makt finns det även förutsättningar för att den arkiverade informationen är 

skyddad.
11

  

 

Randall C. Jimerson, historiker verksam i arkivvetenskap, bland annat vid Western 

Washington University, Bellingham, USA, menar att i och med arkivens makt får också 

arkivarier ett stort ansvar. Arkivarier måste inse att de inte är neutrala och istället 

använda de möjligheter som arkivariernas makt ger genom att använda den för 

mänsklighetens bästa. Jimerson hävdar att arkivens makt består i kontrollen över sociala 

minnen, kontrollen över bevarande och säker arkivhantering samt arkivariernas roll som 

förmedlare mellan arkivhandlingar och dess användare.
12

 

 

Likaså Terry Cook och Joan Schwarts, tidigare bland annat verksamma vid Kanadas 

riksarkiv, betonar att arkivarier måste blir medvetna om sin makt. Att arkiven är sociala 

konstruktioner som bildas av arkivbildare och deras behov av information och de 

sociala värden som finns hos dem innebär att arkiven inte kan ses som neutrala.
13

 

 

Eftersom arkiv innehar makt finns det också möjlighet att arkiv som maktinstrument 

missbrukas. För att maktmissbruk genom arkivhandlingar inte ska förekomma i form av 

exempelvis manipulation eller begränsning av tillgång till arkivhandlingarna måste 

arkivarier använda sin profession och ta socialt ansvar för att upprätthålla den 

demokratiska betydelsen som arkiv har. Allmänhetens insyn, social rättvisa och 

kulturell mångfald är viktiga värden som arkivarier bör stå upp för, menar flera röster 

inom arkivvetenskapen.
14

 

 

Rodney G.S. Carter, verksam arkivarie i Ontario, Kanada, diskuterar tystnader i arkiven. 

Människor påverkas av den kontext och verksamhet de lever och arbetar i, varför det är 

viktigt att ha i åtanke att arkiv inte representerar hela sanningen. Liksom Jimerson 
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 Jimerson (2006), s. 24 ff. 
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framhåller Carter att arkiven inte är neutrala. Att makt finns i arkiven är sant. Arkivens 

makt består delvis av att låta samhällets röster höras och arkivarier bör därför lyfta fram 

vissa grupper eller berättelser. Makten ligger dock inte enbart i att låta röster höras, utan 

ett arkivs makt ligger också i att välja bort och utesluta information. Det finns också en 

makt genom det som tystas i arkiven. Arkiven påverkar historia, minnen, identiteter och 

möjligheter till bevis. När arkiven inte speglar hela samhället, utan endast de starkaste 

grupperna i samhället blir arkiven och det kollektiva minnet fullt med 

informationsluckor. Av all den information som skapas är det endast en liten del som 

når arkiven efter det aktiva eller passiva urvalet av informationen. Enligt Carter är detta 

ett stort problem om vi ska se arkiven som centrala minnesinstitutioner. Tystnader i 

arkiv kan bero på att marginaliserade grupper historiskt sett blivit, och kan vara, 

förbisedda. Att skapa en kollektiv identitet är då svårt för vissa. Carter menar att om 

man blir medveten om att det finns tystnader i arkiv kan man också se vad som 

saknas.
15

 

 

Informationsvärdering  
I den moderna arkivteorins början var informationsvärdering inte en arbetsuppgift 

för arkivarier. Den holländska handboken Handleiding voor het ordenen en beschrijven 

van archieven som gavs ut år 1898 handlade exempelvis mest om det praktiska arbetet, 

hur arkiv skulle ordnas och förtecknas. Hilary Jenkinson publicerade år 1922 A Manual 

of Archive Administration och menade att arkivarien skulle eftersträva objektivitet och 

inte arbeta med informationsvärdering alls. Arkivariens arbetsuppgift var då att endast 

ta emot och vårda de handlingar som kom till arkiven. Med modernismens inflytande 

inom arkivteorin och den amerikanske arkivarien Theodore R. Schellenbergs 

publicering av Modern Archives, Principles & Techniques år 1956 blev det en 

förändring i synen på informationsvärdering. Schellenberg menade att arkivarier skulle 

ha ett inflytande över bevarande och gallring hos arkivbildare. Informationsvärderingen 

skulle göras med hänsyn till de primära och de sekundära värdena.
16

  

 

Med primärvärdet menas informationsvärdet för arkivbildaren, den ursprungliga 

verksamheten, medan sekundärvärdet innebär att handlingar även har betydelse för 

andra användare. Sekundärvärdet delas in i bevisvärde, hur arkivbildaren utfört sin 

verksamhet, respektive informationsvärde, sådan information som ligger utanför 

arkivbildaren, men som kan vara av intresse för forskning och undersökning.
17

 

 

Schellenbergs tankar om informationsvärdering fick ibland konsekvenser som innebar 

att arkivbildare arkiverade handlingar med fokus på forskningens skull. Helen W. 

Samuels, amerikansk författare, ansåg att det problemet kunde lösas med en 

dokumentstrategi där både arkivbildare och arkivinstitutioner kunde bidra till att 

dokumentationen skulle bli så heltäckande som möjligt. Samuels utvecklade senare 

även den institutionella funktionsanalysen där hon menade att de allmänna handlingarna 

måste kompletteras. Förutom informationen som skapats inom institutionerna så skulle 

information om dess kontakter och sammanhang arkiveras. Samuels krävde en mer 

aktiv roll hos arkivarier för att detta skulle ske.
18
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En typ av funktionsanalys som används i offentliga arkiv kallas macroappraisal. Denna 

metod utvecklades av Terry Cook som menade att man först behöver kartlägga olika 

myndigheter och rangordna hur viktiga de och deras funktioner är, och därefter 

tydliggöra de processer som är viktiga för allmänheten. När detta är kartlagt kan man 

göra en microappraisal, som innebär att man definierar informationsvärderingen på 

handlingsnivå.
19

   

Det som kännetecknar macroappraisal är bland annat att metoden fungerar både som 

metod och strategi, att den används med perspektivet ”uppifrån och ned” (”top-down”) 

vid värdering, att den kräver en analys av funktioner före analys av handlingarna, att 

arkivvärdet främst hittas genom funktionerna, att urval från samtida samhällsfunktioner 

formar dokumentationsarvet, att vikten inte läggs på framtida forskningsanvändning, 

samt att viktiga delar kommer fram genom samverkan mellan medborgare och staten.
20

 

Flera länders riksarkiv har påverkats av denna metod; exempelvis Kanada (där Cook 

själv var verksam), Nederländerna, Australien och Norge.
21

  

Macroappraisal kan användas i olika omfattning och med olika syften. I Australien har 

riksarkivet använt macroappraisal som metod för informationsvärdering på en 

övergripande nivå och har gjort sin funktionsanalys på alla nationella statliga 

funktioner. Australiens riksarkiv vill lägga ned sin energi på att ge stöd till de 

myndigheter som har stor informationsmängd av stort arkivvärde. Man har vänt sig till 

olika intressenter och medborgare när man arbetat med sin analys. Nederländernas 

riksarkiv började använda macroappraisal för att komma till rätta med de 

eftersläpningar som fanns vad gällde bevarande och gallring av statlig dokumentation. 

Här arbetade arkivarier tillsammans med personal hos de olika myndigheterna för att 

vid varje myndighet göra en funktionsanalys. I Kanada har man använt macroappraisal 

genom att prioritera vissa av landets statliga funktioner för att få till ett bra arbetssätt för 

att dokumentera den statliga förvaltningen. I Kanada görs funktionsanalyserna främst av 

riksarkivet själva.
22

 

Terry Cook skriver i artikeln ’We Are What We Keep; We Keep What We Are’: Archival 

Appraisal Past Present and Future att de flesta är överens om att det är omöjligt att 

spara alla arkivhandlingar och att svåra val därför måste göras. Cook menar att 

arkivarier måste ta informationsvärderingen på stort allvar. Arkivarier påverkar 

bevarande och gallringen i så hög grad att de måste vara uppmärksamma på hur 

politiska, sociala, filosofiska och etiska värden påverkar hur arkivhandlingar bevaras. 

Cook frågar sig hur väl arkiven speglar samhället. Han räknar i artikeln upp fyra 

utmaningar för dagens informationsvärdering. För det första att vissa arkivarier kanske 

fortfarande inte vill påverka eller göra någon värdering av materialet, utan endast att 

ordna och ta hand om de handlingar som kommer till arkivet. För det andra; problemet 

med att arkivarier ser sig som neutrala och objektiva när de gör värderingar. För det 

tredje att arkivhantering, inklusive informationsvärderingen, görs på ett sätt som inte 

                                                 
19

 Cook (1992), s. 52 ff. 
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inkluderar teoretiska eller filosofiska värderingar. Det fjärde problemet som Cook lyfter 

fram är risken att arkivarier inte tar den digitala utvecklingen, med bland annat sociala 

medier, på allvar.
23

  

 

Cook menar att om de som skapar handlingar också driver frågan om hur information 

hanteras och värderas finns det risk för missbruk som kan bidra till ökad misstro till 

myndigheter. Olaglig förstöring av handlingar har förekommit. Cook ger exempel på 

skandalen om förorenat blod i Kanada, USA:s Watergateinspelningar och radering av 

Vita husets e-post, Heineraffären i Australien om utnyttjande av barn, samt Sydafrikas 

försök till att dölja spår rörande våld och brott mot mänskliga rättigheter under 

apartheidtiden. Dessa förstörelser kan vara baserade på individuella beslut, men Cook 

hävdar att det är ett systematiskt problem att man tillåter de som skapat handlingarna att 

också bestämma över bevarande och gallring för handlingar som har ett värde för 

samhället. När det gäller den digitala miljön i samhället och den digitala 

arkivhanteringen menar Cook att den inte kan hanteras av skaparna själva, utan 

arkivarier måste värdera informationen med gemensamt samförstånd. 
24

  

 

I Sverige finns det några skillnader vad gäller arkivhantering jämfört med flera andra 

länder. Reine Rydén, verksam vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, nämner 

att för en svensk myndighet består arkivet av allmänna handlingar som även är 

dagsfärska. Inom myndigheter i Sverige gör man därför ingen åtskillnad mellan 

arkivhantering och records management. Riksarkivet utför även tillsyn över de statliga 

myndigheterna för att se till att de vårdar och ordnar sina arkiv redan från början. Det 

innebär att när väl handlingarna kommer till slutarkivet, arkivinstitutionen, så behöver 

man inte göra något med handlingarna utöver att bevara dem bra. Handlingarna ska 

redan vara gallrade och förtecknade.
25

  

 

Rörande informationsvärderingen av arkivhandlingar i Sverige så är den mer inriktad 

mot frågan om vad som ska gallras snarare än vad som ska bevaras. Berndt Fredriksson 

uppmanar i uppsatsen Vad skall vi bevara? till en debatt och ökad forskning kring 

bevarande och gallring i Sverige. Den holländska arkivhandboken från 1898 innebar att 

man började ordna handlingar efter proveniensprincipen; efter arkivbildarens 

organisation och verksamhet. I arkivhandboken nämndes inte gallring, men i och med 

att förvaltningen blev större under början av 1900-talet ökade också arkivhandlingarna, 

vilket ledde till att gallringsfrågor blev aktuella. I Sverige har gallring inom 

myndigheter gjorts med försiktighet och huvudregeln har varit att allmänna handlingar 

ska bevaras. Med undantag för dubbletter har varje arkiv setts som unikt och man har 

heller inte sett några möjligheter till att försöka ta fram några generella riktlinjer eller 

standarder för hur man ska kunna göra ett bra informationsurval.
26

 

 

Fredriksson nämner att på senare tid har dock informationsinnehållet i arkiven blivit allt 

mindre. Han hävdar att det finns information hos myndigheter som aldrig når arkivet. 

”Det är en angelägen forskningsuppgift för arkivvetenskapen att undersöka denna 
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fråga”
27

, menar han. Främst är det angeläget att veta omfattningen av den information 

som inte når arkiven och vilken information det rör sig om. Fredriksson räknar upp flera 

faktorer som han tror har betydelse för det minskade informationsflödet till arkivet. Till 

exempel: 

 Hantering av information i databaser eller IT-system (man har exempelvis inte 

tagit hand om informationen eller konverterat den på rätt sätt). 

 Hantering av e-post (det blir lätt att allmänna handlingar blandas med 

information av privat karaktär och därför svårare att urskilja vad som ska 

arkiveras, eller att antalet e-postmeddelanden blir så många att de blir svåra att 

hantera). 

 Tjänstemän tappar respekt till arkivet (eftersom de har allt elektroniskt, och då 

också kanske slutar leverera information för arkivering). 

 Ökad arbetsbelastning (alla handläggare och chefer ska själva se till att 

handlingar kommer till arkivet trots att de kanske inte har motivationen, 

kunskapen eller tiden att göra det på rätt sätt). 

 Rädslan för att något ska bli offentligt (politiker och tjänstemän verkar vara 

rädda för den insyn som offentlighetsprincipen ger).
28

 

 

Fredriksson kommer i sin uppsats fram till att arkivvetenskaplig forskning om gallring 

måste utgå från vad vi vill bevara. I så fall, menar han, måste man ta tag i problemen 

med att skapa och ta till vara på informationen i arkiven.
29

 

 

Även Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket, har lyft 

frågan om problemet att information inte dokumenteras eller arkiveras på grund av 

rädslan över att bland annat överläggningar och beslutsprocesser ska komma ut till 

allmänheten. Hon menar att offentlighetsprincipen faktiskt kan leda till en minskad 

insyn för medborgarna.
30

 

 

Forskning om informationsvärdering och gallring pågår inom arkivvetenskapen, bland 

annat vid institutionen för ABM, Uppsala universitet. Där arbetar Samuel Edqvist som i 

ett forskningsprojekt forskar om gallring i svenska arkiv åren 1980-2010, samt Reine 

Rydén, som forskar kring bevarande och gallring vid statliga arkivinstitutioner.
31

 

 

Sammanfattning av bakgrund och relaterad forskning 
I den litteratur och i den tidigare forskning som finns om makt och arkiv fokuserar 

man i huvudsak på frågan om vilken makt arkiv och arkivhandlingar generellt innehar, 

eller vilken makt arkivarien har över det arkivmaterial som finns i arkiven. Att 

information i ett arkiv kan utgöra redskap för makt och bevis är ett ämne som är väl 

belyst i arkivvetenskaplig forskning och framhåller resonemang som är lätta att ta till 

sig. Arkiven som resurs för makt och bevis är betydelsefulla i rättsliga processer, för 

dokumentation från krig eller andra konflikter, när det gäller mänskliga rättigheter, 

historia och kultur, kollektiva och individuella minnen och så vidare. Flera forskare 
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inom arkivvetenskapen lyfter också fram vikten av att arkivarien inte är neutral och att 

arkivarier ska bli medvetna om sin makt. Genom en mer aktiv roll för arkivarierna finns 

det förutsättningar till att arkiv kan ta sin sociala roll på allvar, och därmed kan 

utvecklas på ett bra sätt.  

 

Vad som är svårt att finna i tidigare litteratur och forskning, och som skulle vara 

intressant för denna uppsats, är något om praktisk makt över informationsvärderingen 

inom en organisation eller om informationsvärdering för information som ens kommer 

så långt som till ett arkiv eller till arkivariers kännedom.   

 

Den litteratur och forskning som lästs om bevarande och gallring, som delvis 

presenteras ovan, visar på att gallringsproblematiken ökat under 1900-talet allt eftersom 

förvaltningen blivit större och informationsflödet ökat. Statliga myndigheter i Sverige 

har gallrat snålt och har en lagstadgad inställning om att allmänna handlingar ska 

bevaras, såvida inte Riksarkivet tillåter något annat genom sina föreskrifter. Däremot 

har man på senare tid upptäckt att informationen i arkiven tunnas ut, och här listar 

Fredriksson upp troliga orsaker. Ahlenius tror att Sveriges offentlighetsprincip 

skrämmer myndigheter och beslutsfattare till att inte dokumentera allt just för att slippa 

insyn i sin verksamhet. Fredriksson och Ahlenius vidrör samma problematik som ämnet 

för denna uppsats, vilket är intressant att ta i beaktande i undersökningen. 

 
Teori 

 

Som grundläggande teorier för att hjälpa till att analysera uppsatsens undersökning 

fungerar Records Continuum Model samt verksamhetsteorin. Eftersom båda 

teorimodellerna baseras på aktiviteter har dessa valts som lämpade att pröva 

fallstudierna emot. Records Continuum Model presenteras mer som ett teoretiskt 

ramverk och informationsunderlag medan verksamhetsteorin kommer att användas mer 

metodiskt som hjälpmedel för att redovisa fallstudierna och dess resultat. 

 

Records Continuum Model 
Här sammanfattas den teoretiska modellen om en handlings kontinuitet, records 

continuum, och hur denna uppsats analys av resultatet från fallstudierna kan förhålla sig 

till den. 

 

Frank Upward beskriver en aktivitetsbaserad informationsprocess genom Record 

Continuum Model som är baserad på Anthony Giddens teori från 1984 om att 

samhälleliga faktorer över tid kan breddas genom funktioner från integrering mellan 

system och samhälle. Det sättet vi agerar när vi skapar dokument påverkar sättet som 

information kan fångas, organiseras och pluralisera. Dessutom kan den teknik vi 

använder när vi fångar, organiserar och tillgängliggör informationen bidra till det sätt vi 

väljer att skapa den.
32

 

 

Records Continuum Model visar på en utvecklande världssyn om records och arkiv, 

vilken roll de spelar i samhället samt vilken relation det finns mellan teori och praktik. 

Modellen erbjuder en inkluderande och ett enande ramverk för ”recordkeeping” och 
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arkivering, eftersom Records Continuum Model bidrar till att exempelvis olika åsikter 

om livscyklar blir irrelevanta. I en världsbild med continuum får records möjlighet att 

fungera som instrument för att kontrollera och ta ansvar för att forma minnen, skapa 

identiteter och erbjuda värdeskapande källor av information genom deras bevisade 

kvaliteter, genom transaktioner och kontext. I modellen är records både fixerad och 

dynamisk, bevis och minne samt skriftlig och muntlig. Ett record är alltid i en process 

att bli till.
33

 

 

I Records Continuum Model beskrivs aktiviteter i dimensionerna skapa, fånga, 

organisera och pluralisera:  

 

 

Figur 1: Records Continuum Model.
34

 

I dimensionen skapa skapas informationen i en verksamhet. Informationen uppkommer 

just som ett resultat av denna verksamhet och befinner sig under arbete. I denna 

dimension är informationsskapande bara påbörjat och så länge informationen finns kvar 

i denna dimension kan vi inte se om något verkligen har skapats. 
35
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I dimension fånga ska information ingå i någon form av kontext och här kan records få 

kompletterande metadata och ingå i andra sammanhang, som till exempel ett ärende. 

Här fixeras informationen där autenticiteten (att informationen är vad den utgör sig för 

att vara) och integriteten (att informationen är fullständig och inte har ändrats) 

garanteras. Informationsenheten, record, är här den logiska enheten och bevisar att 

aktiviteten är avslutad. Informationen här knyts till verksamhetsprocesser och utförare. 

Den kan finnas på flera ställen, olika system eller närarkiv. För dessa ska det finnas 

beskrivningar som redogör för vilken information de innehåller, hur informationen förts 

dit och hur informationen hanteras.
36

  

 

Dimensionen organisera kan ses som organisationens gemensamma arkiv. Här 

organiseras arkivet så att informationen blir åtkomlig för organisationen. Nu har 

ytterligare metadata lagts till som behövs för att informationen ska förstås bättre för den 

som inte är insatt i den verksamhet där informationen uppkom. Det sätts ny metadata på 

records som gör att dessa kan knytas till organisationen och dess funktioner. Arkivet ska 

ha en arkivbeskrivning som beskriver organisationens arkiv över tid, där äldre records 

kan kopplas ihop med de nutida.
37

 Denna dimension kan jämföras med en myndighets 

”mellanarkiv” före överlämnande av arkivinformation till en arkivmyndighet. Att 

informationen fångas och organiseras är viktigt också för att få vetskap om att 

informationen finns och att handlingarna har möjlighet att lämnas ut vid 

utlämnandeärenden hos myndigheter. 

 

Dimensionen pluralisera redogör för hur informationen kan spridas och användas 

utanför organisationen. Organisationens records ska ut i samhället och bidra till 

demokratiska rättigheter genom att medborgare får tillgång till riktig och pålitlig 

information. Organisationens arkiv ingår från denna dimension i en större enhet av flera 

organisationers arkiv
38

. Det kan till exempel vara en myndighets arkiv hos Riksarkivet. 

Ur ett svenskt myndighetsperspektiv måste man också vara uppmärksam på att 

handlingar innehållande sekretess eller känsliga personuppgifter måste prövas innan 

spridning av information sker. 

 

Upward utvecklade Records Continuum Model och anpassade den till en arkivteori där 

aktiviteter och transaktioner av records skapar metoderna. Modellen tar upp frågor om 

vem som gjorde vad, vilka bevis existerar om detta samt hur man kan få tillgång till den 

informationen. Upward kallar denna teori för ”recordkeeping-based activity theory”. De 

fyra elementen i denna teori är transaktioner, identiteter, bevisvärden och 

”recordkeeping containers”. Dessa relationer mellan struktur och aktivitet (skapa, fånga, 

organisera och pluralisera) och Giddens teori kan ses genom Records Continuum Model 

och arkivarier kan med fördel använda den för att påverka hur dokument och 

information skapas.
39
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Transaktionsaxeln har inriktning på verksamhetens aktiviteter, processer och funktioner. 

Identitetsaxeln handlar om informationens koppling till den förvaltande organisationen, 

vad den skapar och dess aktörer. Bevisaxeln visar vilken status informationen har samt 

vilken roll den har i organisationen och i samhället. Recordkeeping containers talar om 

vilken förvaringsenhet ett record kan komma att bli del av.
40

 

 

Arkivarier bör sluta se records som objekt, något som är fixerat och ska tas om hand. De 

bör istället skapa ett mer dynamiskt synsätt på processerna som formar objekten, 

inklusive arkivariens egen involvering vid skapande av arkiv som en kulturell tillgång 

för samhället. Upward talar om att vi behöver ett utökat ramverk när det gäller 

förvaringen och de olika val vi har när vi implementerar dessa.
41

 Arkivarier måste även 

ha förståelse om aktiviteter inom informationshantering från olika eror; historiska, 

nutida och okända. De måste kunna utveckla egna viktiga metoder för att analysera och 

relatera vår tids arkiv till arkiv som redan skapats eller kommer att skapas. Om arkiv ses 

som något som alltid kan pluraliseras är det alltid i nuet som arkivteorier måste skapas 

för att kunna visa relationer mellan informationshanteringen och ansvar, oavsett tid och 

rum.
42

 

 

För att kunna hantera moderna elektroniska arkiv är Records Continuum Model en bra 

modell att förhålla sig till. Om man jämför hur arkivhanteringen varit på papper, då 

handlingar och dokument kunde ordnas och förtecknas efter det att de skapats, så är det 

inte möjligt idag när records skapas direkt i olika tekniska miljöer. Livscykelmodellen, 

med ordningsföljden tillblivelse, fånga, lagra, använda, gallra och långtidslagra fungerar 

inte i en digital miljö, eftersom ett record kan lagras i samma ögonblick som det skapas. 

Records Continuum Model bidrar till att hanteringen av records i digitala miljöer kan 

hanteras på ett bra sätt. Proaktivitet är ett måste för att kunna hantera dagens (och 

framtidens) elektroniska arkiv. Myndigheter behöver utforma strategier för att 

information ska kunna hanteras som ett records ska, och om man utgår från Records 

Continuum Model bör dessa strategier och regler vara klara redan innan 

skapadimensionen. Detta synsätt på records måste prägla myndigheterna för att få dem 

att inse vikten av att involvera sig i början av handlingars hanteringsprocess. 

 

Som Frank Upward nämner, i Archives: Recordkeeping in Society; att hur vi agerar när 

vi skapar dokument påverkar hur informationen kan fångas, organiseras och 

pluraliseras, samt att den teknik vi använder när vi fångar, organiserar och pluraliserar 

information bidrar till det sätt vi väljer att skapa den. 
43

 

 

Records Continuum Model som modell och kunskaperna om de olika dimensionerna 

ska i denna uppsats beaktas när resultatet av fallstudierna senare analyseras. Särskilt är 

denna modell relevant vad gäller att fånga och organisera elektroniska handlingar.  

 

 

                                                 
40

 http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-

fupp1.html, hämtad 2016-04-09. 
41

 Upward (2005), s. 206 ff. 
42

 Ibid, s. 221 ff. 
43

 Ibid, s. 198. 

http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp1.html
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp1.html
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Verksamhetsteorin 
Utöver Records Continuum Model kommer verksamhetsteorin att användas som en 

teorimodell vid redovisning och analys av materialet från fallstudierna. I detta avsnitt 

redovisas verksamhetsteorin för att ge en förståelse för de delar av verksamhetsteorin 

som har betydelse för uppsatsen. Inledningsvis beskrivs verksamhetsteorins ursprung 

och vidareutveckling följt av den så kallade aktivitetstriangeln och 

verksamhetssystemet. Slutligen presenteras tänkt tillämpning av verksamhetsteorin för 

analysen av fallstudierna.  

 

Verksamhetsteorin har sitt ursprung i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs (1896-

1934) arbete. Den centrala analysmodellen i teorin är aktivitetssystemet, varför teorin 

även kan kallas för aktivitetsteorin. Vygotskij byggde vidare på Karl Marx teorier från 

mitten av 1800-talet. Marx gjorde arbets- och verksamhetsbegreppet till ett 

grundbegrepp. Marx betonade den materiella karaktären av en verksamhet och menade 

att människan är aktiv och skapande som formar sitt liv genom arbete. Han menade att 

människan är delaktig i och förändrar sina förhållanden. Hans idé var att det fanns ett 

ömsesidigt förhållande mellan individen och samhället; att samhället påverkade 

individen och individen påverkade samhället. Detta synsätt kom att prägla hela 

verksamhetsteorin. I början av 1900-talet togs begreppet verksamhet över av Vygotskij 

och verksamhetsteorin utvecklades senare tillsammans med hans forskarkollegor 

Alexander R. Luria och Aleksej N. Leontiev i Moskva.
44

 

 

Verksamhetsteorin innebär att man uppfattar människan som ett subjekt vars känslor, 

behov och så vidare ”uppstår genom de kollektiva och samhälleliga verksamheter hon 

är involverad i”
45

. I de kollektiva och samhälleliga verksamheterna menar 

verksamhetsteorin att den individuella verksamheten också finns. I verksamhetsteorin 

talar man också om internationalisering respektive socialisering. Med det menas att det 

finns två sätt att se på ett samhälle; att man kan beskriva det som summan av de 

individer som finns där, eller så är samhället något mer än bara de individer som ingår i 

samhället. Det är det sistnämnda som kännetecknar verksamhetsteorin, att man ser till 

helheten, att samhället har ett inre värde och att individen existerar i samhället och 

samhället existerar i individen. Människan ses som en individ, en fri varelse, men 

påverkas av ramverk och sociala sammanhang.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Knutagård (2003), s. 24. 
45

 Ibid, s. 44. 
46

 Ibid, s. 45 ff. 
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Vygotskij skapade idén om något som han kallade ”förmedlad handling”. I tidigare 

psykologisk forskning hade man varit inriktad mot relationen mellan stimuli – respons, 

direktkontakt, men i och med Vygotskij kom tankesättet om att en förmedlad handling 

sker utanför människan. Den förmedlade handlingen meddelar sändare och mottagare 

något genom artefakter, som till exempel språk eller kulturella uttryck. Vygotskijs 

modell ser ut som följer: 

 

 

  Förmedlad artefakt 

Instrument/Föremål 

 

 

 

 

Subjekt   Objekt 

 

Figur 2: Vygotskijs modell över förmedlad handling.
47

  

   

 

Leontiev arbetade vidare med idéer kring verksamhet efter sitt samarbete med 

Vygotskij. Han lyfte då fram arbetsdelning som en viktig komponent och att det fanns 

en skillnad mellan verksamhet och individuellt handlande. Leontiev menade att 

förmedling av individuella artefakter, en förmedlad handling, kunde göras först om det 

före dess funnits en gemensam verksamhet. Leontiev betonade även att det finns 

komplexa relationer mellan individer, att det finns erfarenheter och psykiska processer 

som kan påverka både subjektet och objektet i Vygotskijs modell. Inom 

organisationsteori har Yrjö Engeström vidareutvecklat Vygotskijs verksamhetsteori och 

Leontievs nyare tankar genom ytterligare en modell, som kallas ”det mänskliga 

verksamhetssystemet”, den så kallade aktivitetstriangeln.
48

  

 

Engeström är professor i utbildningspsykologi verksam i Helsingfors och den modell 

som han har tagit fram används ofta av flera verksamhetsteoretiker. Modellen bygger på 

konceptet om att ingen människa enbart reagerar på omgivningen med biologiskt 

medfödda reflexer, utan dessutom påverkas av kultur, verktyg och symboler. Kulturella 

verktyg ses som viktiga för att förstå människan, och samhället kan inte förstås utan 

människorna med sina kulturella verktyg. Engeström menar, liksom Vygotskij, att 

människors handlingar är riktade mot ett mål. Engeström utökade Vygotskijs modell 

genom att bygga på den med andra beståndsdelar än förmedlad artefakt, som Leontiev 

forskning också kommit fram till, så som regler, gemenskap och arbetsdelning.
 49

 

 

 

                                                 
47

 Knutagård (2003), s. 63 f. 
48

 Ibid, s. 142 f. 
49

 Ibid, s. 142 ff, Engeström (1987), s. 78. 
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Engeströms modell över ett mänskligt verksamhetssystem: 

 

Förmedlad artefakt 

Instrument/Föremål 

 

 

 

Subjekt                        Objekt         Resultat 

 

 

 

Regler         Gemenskap Arbetsdelning  

            

Figur 3: Engeströms modell över människans verksamhetssystem.
50

   

 

Ovan känns Vygotskijs modell igen genom den övre triangeln. Engeström byggde på 

modellen så att den bildar sex knutpunkter. Med subjekt menas den individ eller grupp 

av människor vars verksamhet man utgår från i analysen. Objekt är det som 

verksamheten är riktad mot. Engeström förklarar att objekt kan vara råmaterial eller 

problemområde som ska omvandlas till ett resultat. Vidare menar Engeström att regler 

är de bestämmelser, normer och uppfattningar som präglar hur man handlar och 

interagerar med andra beståndsdelar i modellen. Gemenskap kan bestå av flera personer 

eller grupper som delar samma objekt. Slutligen består arbetsdelning av uppdelningen 

av uppgifter mellan personer i gemenskapen, men också uppdelning av makt och 

status.
51

 

 

Hur subjektet beter sig påverkas i verksamheten av kunskap och tecken som är beroende 

av situationen och andra sociokulturella faktorer. Beteenden kan därför ändras beroende 

på hur verksamheten ser ut.
52

 

 

Verksamhetsteorin är en flexibel modell som kan användas i många olika 

forskningssammanhang där aktiviteter utförs. Modellen bygger på filosofiska 

antaganden om en människosyn som ingen har patent på och teorin ger möjlighet till 

vidare forskning och förändring. Modellen kan användas på olika typer av verksamhet; 

en enskild individ, en organisation eller ett samhälle.
53

 

 

Verksamhetsteorin har används frekvent inom forskning av IT och användning av olika 

IT-system. Där har man fokuserat på hur användare interagerar med IT-system i olika 

                                                 
50

 Knutagård (2003), s. 145. 
51

 Ibid, s. 145 f. Engeström (1987), s. 78.  
52

 Dix (2004), s. 729. 
53

 Knutagård (2003), s. 40 f. och s. 146 f. 
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Resultat 
Bevarande 

eller gallring 

 Handläggare 

Kommunikation 

av regler och 

rutiner 

 

Regler och 

uppfattningar Myndigheten 
Arbetsdelning; 

vem som gör 

vad 

sammanhang. Verksamhetsteorins fokus på förståelsen av samverkan mellan 

människans medvetande och handling har bidragit vid utveckling av olika IT-system.
54

 

 

Inom arkiv- och informationsvetenskapen har exempelvis Annelie Sundqvist tillämpat 

verksamhetsteorin i avhandlingen Search processes, user behaviour and archival 

representational systems där hon använder teorin för att studera arkivanvändares 

återsökning av arkivmaterial i en sociokulturell kontext.
55 

 

 

Tillämpning av verksamhetssystemet 
För tillämpning av verksamhetsteorin i denna uppsats används Engeströms 

verksamhetssystem, eftersom den även tar med beståndsdelarna regler, gemenskap och 

arbetsdelning, vilka är relevanta för denna studie. För att tillämpa modellen för de 

fallstudier som genomförs i denna uppsats har beståndsdelarna från Engeströms 

verksamhetssystem tolkats och anpassats så att modellen nu tillämpas med följande 

beståndsdelar: 

 

 

Subjekt = Handläggare 

Objekt = Bevarande eller gallring 

Förmedlad artefakt, Instrument/Föremål = Kommunikation av regler och rutiner 

Regler = Regler och uppfattningar 

Gemenskap = Myndigheten 

Arbetsdelning = Arbetsdelning; vem som gör vad  
 

 

 

  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                

 

Figur 4: Modell på verksamhetssystem som ska jämföras mot fallstudierna. 

                                                 
54

 Nardi (1996), s. 8 ff. 
55

 Sundqvist (2009). 
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Undersökning 
Här redovisas de två fallstudierna hos myndigheterna. Svaren från 

intervjutillfällena sammanfattas för varje myndighet, först den större myndigheten och 

sedan den mindre. Den större myndigheten kommer att benämnas Myndighet A och den 

mindre Myndighet B. Arkivarien benämns för just arkivarie och handläggarna på 

respektive myndighet kommer att benämnas handläggare 1, 2 eller 3. 

 

 

Fallstudie hos Myndighet A 
Redovisningen av det som framkommit vid intervjuerna görs i tabellform efter 

beståndsdelarna i verksamhetssystemet. 
 

Sammanställning av intervjuer hos Myndighet A 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Regler och 

uppfattningar 

Dokumenterad rutin för 

hantering av allmän 

handling finns. 

Regler ges även i 

dokument-

hanteringsplaner. Där 

finns bland annat 

gallringsfrister angivna 

samt information om 

vilka handlingar som ska 

bevaras.  

När det gäller 

tjänsteanteckningar finns 

det en rutin för hur detta 

ska göras.  

För e-post är reglerna 

sådana att inkomna och 

expedierade handlingar av 

vikt ska skickas till 

registrator och diarieföras. 

Ny rutin har nyligen 

skrivits om vad man ska 

göra i samband med att 

anställning upphör på 

myndigheten, där bland 

annat att ta hand om sin e-

post på rätt sätt hör till en 

av aktiviteterna.  

Arkivariens uppfattning är 

att många på myndigheten 

behöver utbildning på en 

Handläggaren tänker 

inte direkt på 

hanteringen av allmänna 

handlingar i sitt dagliga 

arbete. Hen är nöjd så 

länge arbetssättet 

fungerar i vardagen. 

”Jag använder mitt 

sunda förnuft” när jag 

tänker på vad som ska 

bevaras eller gallras 

säger handläggaren. 

Handläggaren uppfattar 

att hen har koll på vilka 

handlingar som ska 

diarieföras och arkiveras 

eller vad som kan 

gallras. 

Handläggaren medger 

att hen inte diarieför alla 

handlingar som 

innehåller sekretess. 

”Det handlar inte om 

formellt 

sekretessbelagda 

handlingar”, menar 

handläggaren, ”utan i 

sådana fall om inkomna 

mejl med känsliga 

uppgifter”, utan att det 

finns något särskilt 

ärende och därmed kan 

läggas in i 

journalsystemet. 

Ingenting slängs, utan 

Handläggaren tycker 

att hen har ”hyfsad 

koll” på vilka 

handlingar som ska 

diarieföras och 

arkiveras eller vad 

som kan gallras. 

Handläggaren säger 

att arkivarien inte 

lägger sig i så 

mycket angående vad 

som sparas eller ej, 

”men de vet inte 

heller vilka 

handlingar som 

finns” konstaterar 

handläggaren. 

 

På grund av hänsyn 

till personer diarieför 

eller arkiverar hen 

inte allt. Liksom 

handläggare 1 är 

handläggaren rädd att 

känsliga uppgifter 

kan bli offentliga 

genom diarieföring. 

 

Handläggaren uppger 

sig ha bra koll på 

vilka handlingar som 

ska arkiveras eller 

gallras. 
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övergripande nivå; ”de 

måste bli medvetna om att 

de faktiskt arbetar på en 

myndighet och hanterar 

allmänna handlingar”.  

Arkivarien medger att hen 

inte har full makt över 

bevarande och gallring av 

myndighetens allmänna 

handlingar, men menar 

ändå att det är bättre nu än 

när hen anställdes. Fler 

rutiner är på gång och 

dokument-

hanteringsplanerna är inte 

riktigt implementerade än, 

så det kommer att bli 

ännu bättre med tiden. 

”mejlet finns kvar i min 

mejlbox och läggs in i 

journalsystemet om det 

blir ett ärende av det”, 

säger handläggaren. 

Detta gör handläggaren 

mycket av hänsyn till 

personer. Vid uppdrag 

eller frågor som 

innehåller känsliga 

uppgifter som kan 

missgynna personer 

brukar handläggaren 

därför inte diarieföra 

eller arkivera (förutom i 

egen e-postlåda). Hen är 

rädd att känsliga 

uppgifter kan bli synliga 

genom diariet och då bli 

föremål för utlämnade. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Myndigheten Myndigheten har varit 

utan arkivarie under 

många år och har tidigare 

inte prioriterat 

arkivfrågor. 

Myndighetens forskare 

ser nog mest 

informationen som sin 

egen, att den tillhör den 

personliga forskningen 

och inte till myndigheten, 

gissar arkivarien. 

Forskarna på 

myndigheten har länge 

haft en stor frihet, men nu 

håller man på att se över 

rutinerna för 

forskningsdata, så tanken 

är att hanteringen ska bli 

bättre. 

Det är även svårt att få 

överblick över de olika 

konton som finns och 

vilken information som 

hämtas hem eller 

publiceras i olika 

databaser. Hur man 

hanterar länkar via e-post 

är också oklart på 

myndigheten, menar 

Handläggaren är osäker 

om arkivarien vet om 

vad som sparas på alla 

filytor och hårddiskar. 

Myndigheten övergår 

allt mer till en 

elektronisk hantering av 

handlingar, men mycket 

skrivs ändå ut på papper.  

 

Hen tycker att det 

okynnesmejlas en hel 

del inom myndigheten 

också, vilket bidrar till 

att det finns risk för att 

den väsentliga 

informationen drunknar. 

Det är väldigt 

personligt vad man 

sparar på 

myndigheten, gissar 

handläggaren. 

Handläggare kan nog 

värdera information 

olika. ”I samband 

med att medarbetare 

går i pension kan vi 

exempelvis upptäcka 

att vi har förlorat en 

del handlingar”, 

berättar 

handläggaren. 

 

Hur man hanterar 

handlingar på 

myndigheten har inte 

arkiv som 

utgångspunkt, utan 

”man jobbar så som 

man behöver för att 

klara sitt arbete”, 

förklarar 

handläggaren. 
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arkivarien. 

Det är en stor myndighet 

och det kan vara svårt att 

nå ut med viktig 

information till alla. 

 

Informationsflödet hos 

myndigheten är ganska 

stort. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Arbetsdelning; 

vem som gör 

vad 

Dokumenthanterings-

planerna har arbetats fram 

tillsammans i 

arbetsgrupper bestående 

av personer från 

verksamheten, arkivarie 

och arkivansvarig. 

 

Inför ansökan om en 

myndighetsspecifik 

gallringsföreskrift från 

Riksarkivet brukar 

arkivarien rådgöra med 

verksamheten, eftersom 

verksamheten kan 

sakfrågorna bättre. De vet 

vad handlingarna rör och 

vet hur länge de behövs. 

Verksamheten vet bättre 

hur länge intressenter 

återkommer och 

efterfrågar handlingar.  

Arkivarien stämmer även 

av gallringsfrister med 

arkivansvarig och 

myndighetens kvalitetsråd 

i samband med 

gallringsutredningar.  

Informationsvärderingen 

för forskningsmaterial gör 

arkivarie i dialog med 

forskare, men det blir 

oftast som forskarna vill, 

eftersom de vet vad 

handlingarna rör sig om 

och vilket värde det kan 

ha för andra forskare.  

För handlingar av ringa 

Handläggaren har aldrig 

varit med och utformat 

de regler och rutiner 

som finns rörande 

arkivhanteringen på 

myndigheten. Hen har 

heller inte varit 

inblandad i något arbete 

rörande informations-

värdering, som till 

exempel en 

gallringsutredning.  

 

Handlingar på eget rum 

och i egen e-postlåda 

ansvarar handläggaren 

själv för att värdera och 

välja ut vad som ska 

bevaras respektive 

gallras. 

 

Handläggaren har 

aldrig varit med och 

utformat de regler 

och rutiner som finns 

rörande 

arkivhanteringen på 

myndigheten. Hen 

har heller inte varit 

inblandad i något 

arbete rörande 

informations-

värdering, som till 

exempel en 

gallringsutredning.  

 

Handlingar på eget 

rum och i egen e-

postlåda ansvarar 

handläggaren själv 

för att värdera och 

välja ut vad som ska 

bevaras respektive 

gallras. 

 

Handläggaren har 

aldrig varit med och 

utformat de regler 

och rutiner som finns 

rörande 

arkivhanteringen på 

myndigheten. Hen 

har heller inte varit 

inblandad i något 

arbete rörande 

informations-

värdering, som till 

exempel en 

gallringsutredning.  

 

Handlingar på eget 

rum och i egen e-

postlåda ansvarar 

handläggaren själv 

för att värdera och 

välja ut vad som ska 

bevaras respektive 

gallras. 

 

Om det skulle bli 

aktuellt, från 

arkivariens sida, att 

gallra något av de 

handlingar som 

handläggaren har 

sparat vill 

handläggaren 

”absolut vara med 

och påverka” i 

informations-

värderingen av 

handlingarna. 
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eller tillfällig betydelse 

för verksamheten tycker 

arkivarien det är svårt att 

veta hur den föreskriften 

ska tillämpas (RA-FS 

1991:6 ändrad genom 

1997:6). Hen frågar sig 

om det är arkivarie, 

arkivansvarig, 

avdelningschefer, 

handläggare, eller olika 

personer på Riksarkivet 

som bestämmer vilka 

handlingar som kan 

gallras med stöd av den 

föreskriften. Personer på 

Riksarkivet ger heller 

inga tydliga svar om hur 

dessa föreskrifter ska 

tillämpas, menar 

arkivarien. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Kommunikation 

av rutiner och 

regler 

Information om vilket 

regelverk som finns att 

följa på myndigheten ges 

via intranätet, där även 

rutin för hantering av 

allmän handling och 

dokumenthanterings-

planer kan nås.  

Det förekommer även 

kampanjer där man går ut 

i verksamheten och 

berättar om allmän 

handling och registrering.  

Varje avdelning på 

myndigheten har en 

utsedd 

arkiveringsansvarig (ofta 

administratör) som får 

utbildning en gång om 

året, men som arkivarien 

även har avstämningar 

med flera gånger per år.  

Handläggaren har inte 

behövt hjälp i 

arkivfrågor, men vet att 

hen kan vända sig till 

arkivarie eller registrator 

om hen undrar något om 

bevarande och gallring. 

På myndighetens 

intranät vet 

handläggaren också att 

det ligger en del 

instruktioner och rutiner.  

 

Handläggaren har varit 

på en utbildning som 

hölls av arkivarie och 

registrator för ett par år 

sedan, men minns inte 

direkt något av 

innehållet.  

 

Handläggaren tror att 

det är sekreteraren på 

avdelningen som är 

arkiveringsansvarig på 

avdelningen, men hen är 

inte helt säker. 

Handläggaren har 

inte behövt hjälp 

med arkivfrågor, 

men vet att hen kan 

vända sig till 

arkivarie, registrator 

eller avdelnings-

sekreterare om hen 

undrar något om 

bevarande och 

gallring.  

 

Handläggaren 

nämner en utbildning 

som hölls av 

arkivarie och 

registrator för ett par 

år sedan som var bra.  

 

Handläggaren vet 

inte var man hittar 

regelverket för 

arkivering och 

gallring, men skulle 

nog gå tillbaka till 

det kursmaterial som 

hen har kvar från 

utbildningen om hen 

undrar något.  

Det kan komma 

information via 

chefsgruppen, men 

att det skulle finnas 

en 

arkiveringsansvarig 

på avdelningen 

känner handläggaren 

inte till. Hen vet 

dock att det går att 

söka information via 

intranätet om 

hantering av 

allmänna handlingar. 

Hen vet också att 

man kan vända sig 

till myndighetens 

arkivarie om man 

behöver och brukar 

göra det främst när 

det rör äldre 

handlingar. 
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 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Bevarande och 

gallring 

Hur reglerna i 

dokumenthant-

eringsplanerna följs är 

svårt för arkivarien att 

kontrollera.  

Arkiveringsansvariga på 

varje avdelning ska kunna 

rutiner och regler och ge 

råd hos sin avdelning, 

”men de är också mer 

eller mindre 

gallringsbenägna”, så 

arkivarien tror att det kan 

vara olika hantering på 

respektive avdelning.  

I samtal med 

verksamheten kan 

arkivarien ”få ett hum om 

hur reglerna följs”. Hur 

man utför bevarande och 

gallring på myndigheten 

är ”mer på känn” än 

noggrant kontrollerad. 

Arkivarien menar att det 

man kan göra som 

arkivarie är att informera 

om vad som gäller och 

lita på att det görs. 

För forskningsdata 

misstänker arkivarien att 

det finns risk för gallring. 

Ett tecken på det, menar 

hen, är att det finns 

väldigt lite arkiverat i 

förhållande till 

forskningsverksam-hetens 

storlek.  

Myndighetens IT-

avdelning har haft 

problem med mejlkonton 

som man inte har kunnat 

avsluta eftersom de 

innehåller e-post som inte 

är genomgången och 

därför kan innehålla 

Svårast att ta ställning 

till när det gäller vad 

som ska bevaras eller 

gallras är 

mejlkorrespondens av 

olika slag, myndighets-

samverkan och frågor 

utanför uppdrag och 

vanliga ärenden. ”Men 

då går jag på mitt sunda 

förnuft”, berättar 

handläggaren. 

 

Det förkommer en del 

mejlkorrespondens 

mellan myndigheter och 

där sparar handläggaren 

inte allt. Det som är 

viktigt sparar 

handläggaren för sin 

egen skull och ser det 

som arbetsmaterial för 

eget arbete. För 

handläggarens egna 

expedierade mejl är det 

svårt att värdera vad 

som ska sparas, men hen 

ser dessa oftast som 

arbetsmaterial. 

 

Då det hittills inte blivit 

fullt med pärmar i 

handläggarens rum har 

hen inte behövt ta 

ställning till vad som 

bör lämnas för 

arkivering eller inte, 

men när det är dags 

kommer hen att lämna 

det som bör arkiveras 

för arkivering. I så fall 

menar handläggaren att 

hen själv värderar den 

information som finns i 

pärmarna och 

bestämmer vad som ska 

rensas, gallras eller 

arkiveras.  

 

Information som 

handläggaren själv anser 

Handläggaren säger 

att det finns de 

handlingar som hen 

vet med all säkerhet 

ska arkiveras, samt 

de handlingar som 

hen vet är helt 

oviktiga och kan 

kastas. Det svåra är 

”den gråa sörjan i 

mitten” som hen 

måste värdera. 

Problemet är att det 

inte finns någon tid 

att sitta och värdera 

alla handlingar. 

Mycket sparas i 

myndighetens 

journal- eller 

ärendehanterings-

system, men egen e-

post hinner man inte 

med, berättar hen. 

Handläggaren menar 

att man inte klarar av 

att spara eller 

diarieföra när man 

får 60-70 mejl om 

dagen. Handläggaren 

är även med i en 

global e-postlista där 

det brukar komma ca 

10 mejl om dagen. 

Hen brukar 

eventuellt skriva ut 

det hen tycker verkar 

vara viktigt eller 

lagrar informationen 

på egen disk. 

Forsknings-

korrespondens ser 

handläggaren oftast 

som arbetsmaterial. 

När ett 

forskningsprojekt är 

slut rensar 

handläggaren och 

arkiverar det som är 

av vikt, vilket hen 

värderar själv. 

Handläggaren brukar 

Handläggaren 

berättar att hen aldrig 

kastar handlingar 

som hen vet är 

allmänna handlingar 

och att hen alltid 

tänker på att hen är 

statstjänsteman. 

Handläggaren säger 

att hen aldrig missar 

att diarieföra eller 

arkivera sådant som 

man enligt lag ska 

registrera och bevara. 

Mycket av det som 

handläggaren sparar 

behövs för 

handläggarens eget 

arbete. 

 

Handläggaren tror att 

det förekommer att 

viktiga handlingar 

kastas på 

myndigheten och att 

det nog är en hel del 

som borde sparas 

som slängs utan att 

arkivarie känner till 

det. ”Men om jag 

upptäcker fel 

kontaktar jag alltid 

arkivarien”, säger 

hen. 

 

Handläggaren har 

tillgång till en delad 

databas. Det är en 

gemensam databas 

med ett annat land 

där man lägger in 

och kan få ut 

uppgifter. Databasen 

ska, vad 

handläggaren vet, 

sparas av 

myndigheten, och är 

inget som hen 

personligen sparar 

något ifrån. 
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allmänna handlingar.  

Det händer att arkivarien 

råkar hitta allmänna 

handlingar som inte har 

arkiverats på rätt sätt. 

Oftast hittar hen dessa när 

någon avslutat sin 

anställning. Det 

förekommer säkert att 

handlingar försummas i 

samband med att personer 

slutar, menar hen.  

Det händer också att 

arkivarien hittar 

handlingar som egentligen 

borde ha gallrats. Oftast 

gäller det äldre handlingar 

som hen inte kan påverka 

hanteringen för.  

Arkivarien kontrollerar 

inte att gallring verkligen 

genomförs för de 

handlingar som ska 

gallras. Gallring på 

myndigheten görs snarare 

vid städning än efter 

gallringsfrist. 

vara viktig sparar hen på 

filyta/disk. Det kan röra 

vissa mejl hen tycker är 

extra viktiga eller 

fotografier som man 

tagit i arbetet. 

 

Hen försöker komma 

ihåg att göra en 

tjänsteanteckning när 

någon ringer, men det 

blir inte alltid av. 

tänka att andra ska 

förstå vad som har 

gjorts om 20-30 år. 

Det finns även roliga 

frågor som hen 

sparar. 

 

Handläggaren 

medger att hen 

ibland gallrar 

handlingar trots att 

hen vet att de ska 

bevaras. Detta för 

”att skydda externa 

parter och för att 

slippa diskussionen 

med registrator”. ”I 

vissa fall glömmer 

man spara handlingar 

också, eller missar på 

grund av tidsbrist”, 

menar handläggaren.  

 

Hen gör 

tjänsteanteckning för 

90-95 % av alla 

telefonsamtal. Är det 

ärenden som man 

känner kan vara extra 

viktiga gör man 

noggranna 

anteckningar. 

 

 

Övrig iakttagelse från intervjuerna hos Myndighet A 

Hos Myndighet A verkade handläggarna något osäkra med de frågor som ställdes 

under intervjun. De tänkte efter noga och kunde låta något tveksamma när de uppgav 

sina svar. Handläggare tre svarar att hen alltid tänker på att hen är statstjänsteman och 

aldrig gallrar några allmänna handlingar, vilket är en stark kontrast till de övriga två 

handläggarnas svar. Något motsägelsefullt är det att två handläggare uppger att de har 

koll på vilka rutiner och regler som gäller, men ändå inte vill skicka handlingar 

innehållande sekretess till diariet på grund av rädsla för att de ska offentliggöras. En av 

handläggarna uppger dessutom att hen inte orkar gå igenom sin e-post och ibland 

glömmer att arkivera handlingar. 
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Resultat: Det förekommer 

otillåten gallring hos 

myndigheten, särskilt för 

en del av handläggares e-

post, men också då 

personer slutar sin 

anställning. Handläggare 

arkiverar även sådant som 

de själva tycker är 

intressant. Det fram-

kommer inte om detta 

skulle vara gallringsbart. 

Bevarande 

eller gallring 
Handläggare 

Regler och uppfattningar: 

Handläggarna uppger att de har 

koll på rutiner och regler. 

Arkivarien berättar att 

kunskapen om regelverk kring 

bevarande och gallring är låg på 

myndigheten. Arkivarien känner 

inte att hen har full koll över 

bevarande och gallring på 

myndigheten. 

Myndigheten: 

Arkivfrågor har historiskt 

sett inte varit viktigt på 

myndigheten. Många 

handläggare har fått arbeta 

under stor frihet och har 

därför svårare att ställa om 

till nya rutiner. 

Informationsflödet är stort 

och mängden e-post för 

handläggare kan vara svår 

att hinna med att hantera. 

Arkivarien har svårt att nå 

ut med information.  

Arbetsdelning; vem som gör 

vad: 

Arkivarien styr 

arkivhanteringen genom 

rutiner, dokumenthanterings-

planer och information. 

Arkivarien tar hjälp av 

handläggare vid utformning av 

nya rutiner och gör dem 

delaktiga i hur gallringsfrister 

ska sättas. Handläggare styr hur 

handlingarna som de upprättar 

eller kommer in direkt till dem 

ska hanteras genom att själva 

avgöra om de ska bevaras eller 

gallras, ofta genom att använda 

sitt sunda förnuft eller utgå 

efter vad de menar är intressant 

för ärendet eller för sitt 

arbetsområde. 

Kommunikation av regler och rutiner: Arkivarien 

informerar med publicering av regler och rutiner på 

myndighetens intranät och har regelbundna 

informationsmöten för de utsedda arkiveringsansvariga på 

avdelningarna. Vetskap om vem som är arkiveringsansvarig 

på avdelningen är i vissa fall oklar för handläggarna. En av 

de intervjuade handläggarna vet inte heller var man kan hitta 

informationen om regler och rutiner. Samtliga handläggare 

känner dock till att det finns en arkivarie att fråga om behov 

uppstår. 

Sammanfattning av resultat för Myndighet A 
Som hjälp till redovisningen av resultatet finns verksamhetssystemet, där de olika 

beståndsdelarna har betydelse för vilket resultat som uppnås. Genom de svar som 

kommit fram från de intervjuade personerna hos Myndighet A ser verksamhetssystemet 

ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 5: Resultat för fallstudie hos Myndighet A. 
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Resultatet hos Myndighet A visar att innehållet i de olika beståndsdelarna i 

verksamhetssystemet tillsammans påverkar hur handläggare bevarar eller gallrar 

allmänna handlingar. Hos Myndighet A förekommer otillåten gallring, men också att 

handläggare bevarar handlingar som troligtvis inte behöver bevaras. Otillåten gallring 

blir möjlig eftersom information om regler och rutiner inte når ut till handläggare på ett 

tillfredställande sätt, att handläggarna länge har haft stor frihet att göra som de vill, samt 

att informationsflödet och mängden e-post är stor på myndigheten, vilket bidrar till att 

handläggare i vissa fall inte hinner med eller orkar ta ställning till vad som ska bevaras 

eller gallras. 

 

 

 

Fallstudie hos Myndighet B 
Redovisningen av det som framkommit muntligt i intervjuerna görs i tabellform 

efter beståndsdelarna i verksamhetssystemet. 

 

 

 

Sammanställning av intervjuer hos Myndighet B 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Regler och 

uppfattningar 

Myndighetens interna 

rutiner och regler finns 

bland annat i en 

arkivhandbok, generella 

policies, 

dokumenthanteringsplane

r, kom-ihåg-listor och en 

sida på intranätet som är 

vigd till arkiv- och 

diariefrågor. 

Arkivarien säger sig ha 

god kontroll över de 

allmänna handlingarna på 

myndigheten. Hen 

upplever att samtliga 

medarbetare har koll på 

vilka rutiner som finns 

och hen känner sig trygg 

med att så också är fallet. 

Diarieföringen och 

arkiveringen av 

handlingar sköter 

personalen bra, menar 

arkivarien. 

Handläggaren uppger 

sig ha koll på vilka 

regler och rutiner som 

gäller på myndigheten 

vad gäller bevarande 

och gallring. 

Samma svar som 

handläggare 1. 

Samma svar som 

handläggare 1. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Myndigheten Då myndigheten är liten, Handläggaren ”litar helt Handläggaren menar Arkivfrågor kan tas 
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 alla känner alla, fikar och 

lunchar ihop och har nära 

till varandra i lokalerna 

brukar medarbetare ha lätt 

att fråga arkivarien om 

något rörande 

informationshanteringen 

är oklar. 

 

Administrationspersonal 

på myndigheten 

samarbetar med 

arkivarien. Vid avslut av 

anställning till exempel 

har personalansvarig ett 

avslutningssamtal där 

man också hänvisar till 

arkivarie för avslut av 

ärenden och arkivering av 

handlingar. Om övrig 

administration ser något 

som inte är diariefört 

skickas det vidare till 

registrator/arkivarie. 

Informationsflödet hos 

myndigheten är inte stort. 

och fullt på arkivariens 

kunskaper” och vet var 

denne sitter ifall hen 

behöver fråga något. 

 

att det faller sig helt 

naturligt att bara 

knacka på hos 

arkivarien om det 

skulle vara något 

man undrar över. Då 

myndigheten är liten 

är det enkelt att fråga 

arkivarien om man 

undrar något. 

upp med arkivarien 

när som helst; vid 

lunch, eller ”till och 

med vid 

kaffemaskinen, om 

man känner för det”. 

Arkivarien är alltid 

närvarande i 

verksamheten. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Arbetsdelning; 

vem som gör 

vad 

När det gäller 

gallringsfrister i 

dokumenthanterings-

planerna sätts de 

tillsammans med de 

anställda. Det kan hända 

”någon enstaka gång” att 

arkivarien ger efter för 

någon av de anställdas 

önskan, ”att man till 

exempel sparar något i 12 

år istället för 10 år”. 

Arkivarien är drivande i 

arbetet med 

dokumenthanterings-

planerna och har sällan 

stött på konflikter i arbetet 

med 

informationsvärdering 

eller utformande av 

gallringsfrister. 

Handläggaren har aldrig 

varit med i arbetet kring 

informationsvärdering, 

som utformning av 

dokumenthanteringsplan

er eller 

gallringsutredningar. 

Handläggaren menar att 

”om något ska sparas i 

två eller tio år berör inte 

mig”.  

 

Direktadresserad e-post 

värderar handläggaren 

själv. 

Handläggaren har 

aldrig varit med i 

arbetet kring 

informationsvärderin

g, som utformning av 

dokumenthanterings-

planer eller gallrings-

utredningar. 

   

Handläggaren har 

aldrig kommit i 

konflikt med de 

regler som har 

bestämts och har 

aldrig haft någon 

anledning till att vilja 

ändra dessa eller 

hantera handlingar 

annorlunda. 

 

Handläggaren har 

aldrig varit med i 

arbetet kring 

informationsvärderin

g, som utformning av 

dokumenthanterings-

planer eller gallrings-

utredningar. 

 

Handläggaren säger 

att hen heller aldrig 

haft någon åsikt om 

vad som ska bevaras 

eller gallras och att 

arkivarien bäst har 

koll på detta. 

”Gallringsfrister 

sköter arkivarien om 

bra” och 

handläggaren har 

aldrig haft en åsikt 

om att handlingar ska 

sparas längre eller 

kortare tid än vad 

arkivarien bestämt. 
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 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Kommunikation 

av rutiner och 

regler 

Information om hantering 

av allmänna handlingar 

ges bland annat vid 

nyanställning av personal 

hos myndigheten. 

Arkivarien och den 

nyanställde sitter 

tillsammans och 

arkivarien berättar om 

myndighetens hantering 

av information, rutiner 

och regler, visar 

ärendehanteringssystemet, 

intranätet med mera.  

 

Eftersom myndigheten är 

liten har man ett 

gemensamt personalmöte 

en gång i månaden där 

samtliga anställda samlas. 

På dessa möten finns en 

stående punkt om arkiv 

och diarium och en 

möjlighet för arkivarien 

att lyfta aktuella frågor, 

påminna om något och så 

vidare. 

Instruktioner, 

arkivhandbok, 

dokument-

hanteringsplaner och 

information på intranätet 

känner hen till väl. 

Handläggaren berättar 

att vid projektavslut 

finns en tydlig rutin att 

följa och det som ska 

diarieföras diarieförs av 

arkivarien. 

 

Hen har fått introduktion 

vid nyanställning av 

arkivarie som berättat 

om regler och rutiner 

samt visat var de kan få 

tillgång till information 

om diarieföring och 

arkivering. Hen får även 

regelbunden information 

på myndighetens 

månadsmöte där 

arkivarien har en egen 

stående punkt. 

 

Samma svar som 

handläggare 1. 

 

Samma svar som 

handläggare 1. 

 Arkivarie Handläggare 1 Handläggare 2 Handläggare 3 

Bevarande och 

gallring 

När det gäller e-post och 

elektroniska konton finns 

det en möjlighet för 

handläggare att värdera 

informationen direkt och 

att någon kan gallra en 

viktig allmän handling, 

men arkivarien känner sig 

trygg med att 

medarbetarna vet vad som 

gäller. Under arkivariens 

långa anställningstid hos 

myndigheten har hen 

aldrig märkt av någon 

otillåten gallring. 

Hen har aldrig upptäckt 

några brister rörande 

bevarande och gallring 

och har heller aldrig stött 

på motsättningar i frågan 

om vad som ska arkiveras 

Hen tycker inte att några 

handlingar är svåra att 

värdera om de ska 

bevaras eller gallras. 

Handläggaren menar att 

om det inkommer en 

handling direkt till 

handläggaren som hen 

är osäker på går hen och 

frågar arkivarien. 

Annars sköter arkivarien 

all inkommen post för 

de anställda, utom 

direktadresserad e-post. 

 

Handläggaren tycker 

inte att några 

handlingar är svåra 

värdera om de ska 

bevaras eller ej. Inte 

ens egen e-post är 

svår; hen har full koll 

på vilka rutiner som 

gäller.  

Om det ”mot 

förmodan skulle 

hända” att 

handläggaren skulle 

bli osäker över hur 

en handling ska 

hanteras frågar hen 

arkivarien som sitter 

i samma korridor 

endast ett par meter 

bort. 

 

Hen tycker inte att 

några handlingar är 

svåra att värdera om 

de ska bevaras eller 

gallras. 

Handläggaren brukar 

ha i bakhuvudet att 

hen arbetar på en 

myndighet och 

tänker att det som rör 

sådant som 

myndigheten arbetar 

med ska bevaras, 

men skräpmejl och 

oviktiga interna mejl 

slängs. Handläggaren 

förklarar att i det 

vanliga arbetet, för 

de vanliga 

handlingarna, är det 

aldrig svårt att veta 

vad som ska sparas 
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eller ej. eller inte, eftersom 

det finns tydliga 

rutiner att följa. När 

man arbetar i 

forskningsprojekten 

är det till exempel 

väldigt tydligt 

beskrivet vad som 

ska diarieföras och 

bevaras. 

 

 

 
Övrig iakttagelse från intervjuerna hos Myndighet B  

Handläggarna förstod frågorna bra och verkade säkra och bekväma med sina svar. 
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Resultat: Bevarande 

och gallring hos 

myndigheten görs efter 

de regler och rutiner 

som finns.  

Bevarande 

eller gallring 
Handläggare 

Regler och uppfattningar: 

Handläggarna uppger att de har 

koll på rutiner och regler. 

Arkivarien berättar att 

kunskapen om regelverk kring 

bevarande och gallring är stor 

på myndigheten och att hen 

känner sig trygg med att alla 

vet hur de ska hantera 

allmänna handlingar. 

Arkivarien känner att hen har 

full koll över bevarande och 

gallring på myndigheten.  

Myndigheten: 

Myndigheten har prioriterat 

arkivhantering och nuvarande 

arkivarie har kunnat vara med att 

utveckla och styra myndighetens 

arkivverksamhet. Handläggare 

har fått personlig information 

och tydliga rutiner om hur de ska 

arbeta med allmänna handlingar. 

Myndighetens 40 anställda sitter 

i små lokaler med korta avstånd 

till varandra. Informationsflödet 

är ganska litet och mängden e-

post för handläggare är lätt att 

hantera. 

Myndighetens anställda har bra 

sammanhållning och 

handläggare har nära samarbete 

med arkivarien.  

 

Arbetsdelning; vem som gör 

vad: 

Arkivarien styr 

arkivhanteringen genom 

rutiner, dokumenthanterings-

planer och information. 

Handläggare styr hur 

handlingarna som de upprättar 

eller som kommer in direkt till 

dem ska hanteras genom att 

följa tydliga rutiner som är 

anpassade efter deras ärenden 

eller projekt. Handläggare 

själva avgör om e-post ska 

bevaras eller gallras, men ofta 

finns e-post värd att bevara 

med i rutinerna, vilket innebär 

att det mest är e-post med 

internt arbetsmaterial och 

reklam som kastas. 

Kommunikation av regler och rutiner: Arkivarien har 

personlig undervisning om diarieföring och 

arkivhantering när någon är ny på myndigheten. Även då 

person slutar sin anställning har man avstämning så att 

inga handlingar försummas. Varje månad har arkivarien 

en egen punkt på de månadsmöten myndigheten har för 

samtliga anställda. Regler och rutiner publiceras på 

myndighetens intranät. Handläggare vet vilka regler och 

rutiner som gäller och också var de kan hitta dessa. 

Sammanfattning av resultat för Myndighet B 
Som hjälp till redovisning av resultatet finns verksamhetssystemet där de olika 

beståndsdelarna har betydelse för vilket resultat som uppnås. Genom de svar som 

kommit fram från de intervjuade personerna hos Myndighet B ser verksamhetssystemet 

ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Resultat för fallstudie hos Myndighet B. 
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Resultatet hos Myndighet B visar att innehållet i de olika beståndsdelarna i 

verksamhetssystemet tillsammans påverkar hur handläggare bevarar eller gallrar 

allmänna handlingar. Hos Myndighet B visar resultatet att handläggarna bevarar och 

gallrar handlingar enligt de regler och rutiner som finns. Att myndigheten är liten och 

att arkivarien har lätt att nå ut med information om gällande regler och rutiner bidrar 

starkt till detta resultat. 

Diskussion 
Fallstudierna visar att flera faktorer i myndigheternas verksamhet bidrar till hur 

bevarande och gallring praktiskt hanteras av handläggare hos statliga myndigheter. Med 

hjälp av verksamhetsteorin, som menar att hela verksamheten påverkar ett resultat, har 

de olika beståndsdelarna visat att samtliga delar har betydelse för om handläggare har 

praktisk makt över bevarande och gallring. Hos Myndighet A, visar resultatet att 

handläggare har den praktiska makten över bevarande och gallring för de handlingar 

som de själva får möjlighet att hantera. Medan Myndighet B har en verksamhet som inte 

bidrar till att handläggare får någon praktisk makt över bevarande och gallring. 

 

Det som uppsatsen syftade till att besvara var i vilken utsträckning handläggare har 

praktisk makt över bevarande och gallring hos statliga myndigheter och om man kunde 

se ett samband med verksamhetens kontext. Som de två fallstudierna visar har 

handläggare till viss del den praktiska makten över bevarande och gallring hos den ena 

av myndigheterna; Myndighet A. Dessutom visar resultatet att det beror på hur 

verksamheten ser ut. Genom att vara en stor myndighet, där arkivarien får svårt att nå ut 

med information, samt där det finns ett stort informationsflöde med mycket e-post och 

eget ansvar för handläggarna, ligger den praktiska makten över bevarande och gallring 

till stor del på handläggarna. Däremot om myndigheten är liten och arkivarien når ut 

med information med lätthet, samt där informationsflödet inte är så stort med mindre 

antal e-post, ligger den praktiska makten över bevarande och gallring hos arkivarien. 

Här hade Fredriksson rätt i sina gissningar om varför dokumentationen minskas hos 

myndigheter. Stora mängder e-post och handläggares eget ansvar att se till att 

handlingar kommer till arkivet, trots bristen på motivation, kunskap eller tiden att göra 

det på rätt sätt, påverkar den minskade arkiveringen.
56

 

 

Records Continuum Model och dess modell över hur information delas in i olika 

dimensioner visar att hur vi agerar när vi skapar dokument påverkar hur informationen 

kan fångas, organiseras och pluraliseras. Den teknik som används när vi fångar, 

organiserar och pluraliserar information bidrar också till det sätt vi väljer att skapa 

den.
57

 Genom att tänka på de olika dimensionerna och hur information flödar till, från 

och inom en myndighet finns det chans att i högre utsträckning styra hur informationen 

hanteras hos myndigheten. Om en myndighet inte har kontroll över sin information 

finns det möjlighet att åtgärda detta genom teknisk styrning. Till exempel kan mallar 

med redan bestämd metadata användas både för upprättade handlingar i egna 

verksamhetssystem samt för e-blanketter som fylls i via myndighetens webbplats. Ett av 

problemen hos Myndighet A är just mängden e-post och svårigheten i att värdera dessa 

handlingar. Att mängden e-post blir så stor hos enskilda handläggare, som hos 
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Myndighet A, skulle troligtvis minskas om informationen styrdes och kommunicerades 

på annat sätt. Att fånga den information som ska bevaras så att den också når dimension 

tre, organisering i arkivet, är utmaningen för Myndighet A. Att styra informationen 

tekniskt och genom metadata redan från skapandedimensionen är ännu viktigare hos en 

myndighet med större informationsflöde och differentierad information än för 

myndigheter med litet informationsflöde. 

 

Resultatet av uppsatsens undersökning visar även att utbildning för myndighetens 

medarbetare i hantering av allmänna handlingar, regler och rutiner är viktig. 

Information och kommunikation om vilka regler och rutiner som finns gällande 

bevarande och gallring hos myndigheten ökar handläggare att hantera handlingar på rätt 

sätt. Om det finns möjligheter för handläggare att värdera informationen på egen hand 

är det av stor vikt att de vet hur handlingar ska hanteras. Hos Myndighet A nådde inte 

utbildningen och informationen om bevarande och gallring fram hos alla handläggare på 

grund av att de fick den för sällan. Hos myndighet B, däremot, kunde handläggarna få 

kunskaper om bevarande och gallring och andra arkivfrågor vid varje månadsmöte. 

Utöver detta hade man också daglig kontakt med arkivarien eftersom man arbetade nära 

varandra och umgicks under raster. Verksamheten hos Myndighet B bidrog även till att 

handläggare lättare ställde spontana frågor och kunde få snabba svar och förtydliganden 

om regler och rutiner.  

 

Fredriksson och Ahlenius kan även ha rätt i att handläggare är rädda för att 

dokumentera handlingar ordentligt på grund av rädslan för att bli granskade eller att 

känsliga personuppgifter ska komma att lämnas ut.
58

 I denna undersökning visade det 

sig att två av tre handläggare hos Myndighet A resonerade på detta sätt. Det beror 

antagligen på bristande kunskap om vad en allmän handling är och hur de ska hanteras, 

eller att man inte litar till de rutiner som finns hos myndigheten vad gäller 

myndighetens utlämnandeärenden. 

Uppsatskritik samt uppslag för vidare forskning 
Då uppsatsens undersökning endast omfattat ett urval av två myndigheter finns det 

anledning till att utöka forskningen till ett större urval av myndigheter för att resultatet 

ska få större legitimitet. Kvalitativ intervju som metod bidrog till det snävare urvalet för 

att hinna med att genomföra undersökningen inom den tidsram som gavs. Det kunde 

eventuellt ha varit bättre att använda en mer kvantitativ metod, som exempelvis en 

enkätundersökning, för att få ett bredare forskningsunderlag. Å andra sidan hade det då 

blivit svårare att få uttömmande svar från respondenterna.  

 

Det som inte har kommit fram i denna undersökning, och som heller inte varit syftet, är 

hur handläggare inom statliga myndigheter påverkas av faktorer utanför de egna 

myndigheterna. Forskningen är entydig om att människor påverkas av politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella och religiösa faktorer vid informationsvärdering. För 

vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur detta kan påverka 

bevarande och gallring hos statliga myndigheter. Även bevarande och gallring i 
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myndigheters databaser och IT-system skulle kunna vara ett ämne för djupare 

undersökning. 

 

Vidare går det att använda verksamhetsteorin i större utsträckning än vad som görs idag 

inom arkivvetenskaplig forskning. För denna uppsats förenklade verksamhetsteorin som 

metod arbetet med att sammanställa och analysera svaren från undersökningens 

intervjuer. 

 

Trots att denna uppsats och dessa fallstudier inte gör anspråk på att utreda 

omständigheterna kring handläggares praktiska makt över bevarande och gallring hos 

svenska statliga myndigheter ur ett vidare perspektiv, bidrar uppsatsen förhoppningsvis 

till att väcka intresse för vidare forskning kring praktisk arkivhantering. 
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Bilaga 1 

Frågeunderlag inför intervjuerna med arkivarie 
 

1. Ang. handlingar som ska arkiveras - hur förmedlas information/regelverk ut på 

myndigheten? 

 

2. Ang. handlingar som kan rensas/gallras – hur förmedlas information/regelverk 

ut på myndigheten? 

 

3. Finns informationen/regelverket dokumenterad? 

 

4. Vad finns det för regelverk som styr hanteringen av bevarande och gallring på 

myndigheten? 

 

5. Hur har man arbetat fram de interna regelverken? Vem har bestämt hur reglerna 

ska se ut? Vem har bestämt gallringsfrister och bevarandetider? 

 

6. Händer det att du hittar, eller att det kommer fram, handlingar som egentligen 

borde diarieföras eller arkiveras? Vad gör du då? 

 

7. Händer det att handläggare vill spara information som du egentligen vet kan 

gallras? 

 

8. Händer det att du har diskussioner med handläggare om vad som ska bevaras 

eller gallras, och att de interna reglerna ändras? 

 

9. Känner du att du har kontroll över vad som gallras och bevaras hos 

myndigheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Frågeunderlag inför intervjuerna med handläggare 
 

1. Känner du till vad en allmän handling är? 

 

2. Vet du vilka handlingar som ska diarieföras/arkiveras? 

 

3. Vet du vilka handlingar som kan rensas/gallras? 

 

4. Hur har du fått reda på den informationen? 

 

5. Hur arbetar du med information, hur hanterar du e-post, elektroniska konton och 

telefonsamtal? 

 

6. Vet du vem som har bestämt regelverket för vad som ska bevaras och gallras på 

myndigheten? 

 

7. Känner du att du kan påverka/är delaktig när det gäller det interna regelverket 

för bevarande och gallring? 

 

8. Om du inte vet hur handlingen ska hanteras, hur gör du då?  

 

9. Händer det att du vill spara något som ska gallras/rensas? Vad gör du då? 

 

10. Händer det att du kastar handlingar? Vilka? Varför? 

 

11. Har det hänt att du med flit kastat en allmän handling? Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Exempel på brev som sändes ut till handläggare i fallstudie 
 

Hej! 

 

Jag har fått ditt namn från arkivarie X, som en person på Myndighet X jag kan intervjua 

för min magisteruppsats i Arkiv- och informationsvetenskap. Det är väldigt roligt att det 

är flera personer på Myndighet X som nappade på min förfrågan. 

 

Jag läser alltså Arkiv- och informationsvetenskap på distans vid Mittuniversitetet och 

min uppsats syftar till att granska vem som har makt över bevarande och gallring hos 

svenska statliga myndigheter och vad det beror på. Vad är det för regler som gäller för 

bevarande och gallring av allmänna handlingar? Hur förmedlas de ut i verksamheten? 

Hur efterlevs de? Hur tänker handläggaren i det dagliga arbetet?  

 

Jag kommer att intervjua både arkivarier och handläggare på två myndigheter. Ingen 

myndighet kommer att exponeras i uppsatsen med namn, utan de kommer kallas 

"Myndighet A" resp. "Myndighet B". Inga personer kommer heller att nämnas i 

uppsatsen, utan ni kommer att kallas "Arkivarie" eller "Handläggare". 

 

Mejla mig om vilka tider som passar dig för intervju. Det går även bra att kontakta mig 

på telefon 070-XXX XX XX. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Eva Agius 


