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Archival clerks in the City of Malmö- a self-evident position within 
the public sector? 
  
 
Abstract 
The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in 
regards to their position within their organisations and how their practical work 
coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own 
thoughts on their work. In a Swedish context of the public sector archival clerks 
handle the practical work concerning the archive in their workplace. The underlying 
background for this thesis is the notion that archivists today are not able to take care 
of all the different records and archives within their departments or municipal; they 
thus need help. Therefore archival clerks do a job that not many are aware of even 
within the municipal.  
 
Using semi-structured interviews, six archival clerks working within five different 
departments in the City of Malmö was interviewed. Policy documents regarding 
archival work was also analysed. The theoretical framework is based on new 
institutional theory to analyse archival clerks within the organisations. Furthermore, 
Thomas Brante’s professional theory was also used to analyse the informants’ 
thoughts about themselves as well as determine whether or not archival clerks could 
be considered a profession.  
 
The results show that archival clerks have an important role to fill within the public 
sector due to the Swedish laws that dictate that anyone can ask and receive public 
records. The records and archives therefore need to be structured and searchable. This 
is the primary work that the informants told me they do. However, due to the fact that 
none are an archival clerk first and foremost, and that the archive are never prioritised 
from the management, they rarely or never prioritise archival work. They also feel 
that their management and others such as co-workers do not understand their work or 
why it is important to handle records with care. The informants do however know the 
importance of the records they handle and the importance of a functional archive.  
 
Furthermore, the results also show that even though archival clerks do many of the 
traditional duties of the archivist, archival clerks do not want to become archivists. 
Archival clerks do not have the education, competence, interest to organise or 
knowledge that would make them a profession; and they do not want these things 
either. Rather they are a pre-profession that have an important role within the public 
sector to uphold the fundamental pillars of democracy.   
 
 
Keywords 
 
archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional 
theory; professional theory; 
 
arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; 
nyinsitutionell teori; professionsteori 



 

 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

	
1. Inledning ...................................................................................... 4	

1.1	 Syfte och frågeställningar ...................................................................... 5	
1.2 Bakgrund ................................................................................................... 5	

1.2.1 Kommunal förvaltning .................................................................................. 5	
1.2.2 Offentliga arkiv i Sverige .............................................................................. 6	

1.3 Avgränsningar ........................................................................................... 7	
1.4 Tidigare forskning ..................................................................................... 7	

1.4.1 Arkivhistoria och arkivarieprofessionen ....................................................... 8	
1.4.2 Registratorer .................................................................................................. 9	
1.4.3 Records management och arkiv .................................................................. 11	

2. Teori ........................................................................................... 13	
2.1 Nyinstitutionell teori ............................................................................... 13	
2.2 Professionsteori ....................................................................................... 16	

3. Metod och material .................................................................. 19	
3.1 Val av metod och semistrukturerade intervjuer ...................................... 19	
3.3 Urval och materialinsamling ................................................................... 20	
3.4 Förvaltningarna och informanterna ........................................................ 20	
3.5 Kompletterande källmaterial ................................................................... 21	
3.6 Analysmetod ........................................................................................... 22	
3.7 Forskningsetiska aspekter ....................................................................... 23	

4. Resultat och analys ................................................................... 24	
4.1. Arbetsuppgifter som arkivredogörare .................................................... 24	

4.1.1. Vad är en arkivredogörare? ........................................................................ 24	
4.1.2. Arbetsfördelning och arbetsuppgifter som arkivredogörare ...................... 26	

4.2. Utbildning .............................................................................................. 30	
4.2.1. Utbildning för jobbet som arkivredogörare ............................................... 30	
4.2.2. Utbildning för medarbetare ........................................................................ 32	

4.3. Kompetenser .......................................................................................... 34	
4.4. Prioriteringar och attityder till arkiv ...................................................... 36	
4.5. Nätverk och samarbeten ......................................................................... 39	

5. Avslutande diskussion .............................................................. 43	
5.1. Framtida forskningsmöjligheter ............................................................. 45	

6. Litteratur- och källförteckning ............................................... 46	
6.1. Litteraturförteckning .............................................................................. 46	
6.2. Källförteckning ...................................................................................... 48	

Bilaga 1. Missivbrev ..................................................................... 49	
Bilaga 2. Intervjuguide ................................................................. 50	
 
 



 

 4 

1. Inledning 

 
Vad är ens en arkivredogörare? Den frågan uppstod under min anställning som 
studentmedarbetare vid en förvaltning i Malmö stad. Arkivredogörare är en titel som 
dyker upp vid arkivhanteringen inom offentlig förvaltning. Från kommuner till 
landsting och statliga myndigheter runt om Sverige står det i styrdokument att 
arkivredogörare ska sköta den praktiska och enhetsspecifika arkivhanteringen, de ska 
vara behjälpliga arkivarien och utföra de beslut som arkivansvarig har fattat. I 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stads arkivredovisning 
presenteras arkivredogörarens arbete med följande formulering: ”Arkivredogörare på 
respektive avdelning eller enhet sköter den praktiska och enhetsspecifika 
arkivhanteringen” (2018, s. 12). Denna formulering är baserad på beskrivningen av 
arkivredogörarens arbetsuppgifter i Malmö stads ärendehandbok (2018). Där beskrivs 
det som att hen bland annat ska arkivlägga enhetens handlingar, gallra och ha ansvar 
för arkivvården samt den praktiska leveransen till Malmö stadsarkiv (2018, s. 12). 
 
Liknande beskrivningar finns i andra delar av landet såsom i Stockholm stads 
landsting, Hjo kommun och Örebro kommun. Dessa tre kommuner och landsting är i 
varierande storlek men alla har liknande beskrivningar. I Stockholm står det att 
”arkivredogörare ansvarar för den praktiska tillsynen och vården 
handlingar/information inom ett begränsat verksamhetsområde” (Stockholm stads 
landsting 2015). I Hjo beskrivs det i arkivreglementet som att de ”svarar för tillsyn 
och vård av den egna nämndens/myndighetens handlingar i enlighet med upprättad 
dokumenthanteringsplan” (Hjo 2010), och i Örebro att arkivredogörare ”svarar för de 
praktiska arkivvårdande insatserna” (Örebro 2016).  
 
Utifrån styrdokumenten går det att utläsa att arkivredogörare har en viktig funktion 
inom den offentliga förvaltningen när det gäller inte bara arkivhanteringen utan i 
förlängningen även dokumenthanteringen. En fungerande dokumenthantering är 
grundläggande för att medborgarna ska kunna ta del av allmänna handlingar. En fri 
och allsidig upplysning av den styrande maktens beslut är en viktig grundpelare i det 
svenska demokratiska samhället. Arkivredogörare gör därmed ett viktigt jobb för att 
upprätthålla dessa funktioner. Arkivredogörare finns i både mindre och större 
kommuner och även i landsting. Men vilka är de egentligen och vad innebär det att 
vara en arkivredogörare? 
 
För att få svar på frågan kan man göra en sökning i Google på ”arkivredogörare” 
med 6 430 resultat. Det rör sig om bland annat protokoll, styrdokument, 
arkivreglementen och arbetsbeskrivningar från kommuner, landsting och statliga 
myndigheter där arkivredogörare omnämns. Gör man däremot samma sökning på 
LIBRIS får man endast tre träffar på böcker mellan 1979-1988 som handlar om 
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handledning och vägledning för arkivredogörare. En sökning i LUBsearch och DIVA 
ger noll träffar. Utgångsläget är därmed att arkivredogörare uppenbarligen är en 
funktion inom offentlig verksamhet som är utbredd och väl använd, men där det inte 
finns forskning eller litteratur som har fokuserat på denna del av arkivhanteringen 
hos offentlig förvaltning. Det är även en funktion som har funnits en längre tid 
eftersom det omnämns i litteratur från 1970-talet, men inget sedan dess.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om dels arkivredogörares position 
inom den kommunala förvaltningen och hur de arbetar med arkivhantering inom sin 
organisation, dels arkivredogörarnas uppfattningar om sina arbetsuppgifter. 
 
Detta kommer att göras genom att nedanstående frågor besvaras:  
 

• Vilken position intar arkivredogörarna i organisationen med avseende på 
ansvar och funktion? 

• Hur ser arkivredogörarna på sina arbetsuppgifter och yrkesroll?  
• Hur förhåller sig arkivredogörarens arbete i praktiken till styrdokumenten?  

1.2 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer jag att presentera en bakgrund till denna uppsats. Dess syfte är 
att skapa förståelse för den organisatoriska kontext som arkivredogörare jobbar inom. 
Detta avsnitt kommer även att presentera en skiss över organisationen av arkiv i 
Sverige och hur lagstiftningen reglerar arkiven. Avsnittet kommer dessutom att ge en 
överblick över hur den kommunala förvaltningen i Malmö ser ut.  

1.2.1 Kommunal förvaltning 
I Sverige finns det 290 kommuner vars uppgift är att tillhandahålla service som 
medborgarna i kommunen behöver. Det är bland annat skolor, äldreomsorg, 
socialtjänst och förskolor. De ska även planera samhället med till exempel byggnader 
och se till att det hålls rent. En kommun är även ansvarig för räddningstjänsten och 
miljöskydd. Vilka skyldigheter en kommun har är lagstiftat i kommunallagen (SFS 
2017:725). Kommunerna har självstyre som är reglerat i Regeringsformen där det är 
skrivet att de har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter, det vill säga 
bland annat det som är beskrivet ovan (SFS 1974:152). Det kommunala självstyret är 
i modern tid grundat i demokrati och allmän och lika rösträtt, fria val och fria partier. 
Kommunens styre utgår från kommunfullmäktige som väljs av medborgarna i 
kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ekonomi och styrningen av 
kommunen i form av verksamhet och organisationer. Kommunfullmäktige väljer 
även representanter till kommunstyrelsen och nämnderna. Det är kommunstyrelsen 
som leder och samordnar arbetena inom kommunen samt är ansvarig för kommunens 
ekonomi.  
 
Det är i nämnderna som den löpande verksamheten bedrivs. Med anledning av det 
kommunala självstyret ser det olika ut i kommunerna i avseende på vilka nämnder 
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som förekommer. I Malmö stad är det 16 nämnder. Nämnderna ska besluta om frågor 
som rör den egna förvaltningen och nämnden, besluta om frågor som 
kommunfullmäktige delegerat och bereda kommunfullmäktiges ärende. De ska även 
ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. I praktiken är det 
tjänstemännen på förvaltningarna som sköter den dagliga verksamheten men det är 
de valda politikerna som är högst ansvariga. Till varje nämnd finns det ofta en 
förvaltning kopplad för att sköta verksamheten, och i vissa fall har en nämnd flera 
förvaltningar under sig. Inom Malmö stad är till exempel Fritidsnämnden kopplad till 
Fritidsförvaltningen, medan Överförmyndarnämnden och Valnämnden inte har några 
förvaltningar alls anslutna till sig.  
 
Det kommunala självstyret ger därmed kommunerna stor frihet att fatta egna beslut 
om sina verksamheter. En kommun styrs generellt på samma sätt oberoende på var i 
Sverige den finns men olika förutsättningar kan också skapa olika variationer på hur 
detta görs.  

1.2.2 Offentliga arkiv i Sverige 
Arkivväsendet i Sverige är starkt präglad av offentlighetsprincipen som är lagstadgad 
i Offentlighets- och sekretesslagen och Tryckfrihetsförordningen, härefter kallad 
OSL och TF. I TF finns definitionen av allmänna handlingar som innebär att 
handlingar som bevaras och/eller är inkomna eller upprättade hos en myndighet är 
allmänna och alla medborgare har rätt att ta del av dessa skyndsamt (TF). Rätten att 
få ut allmänna handlingar är grundad i tanken att främja ”fritt meningsutbyte, en fri 
och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande” (TF kap 2.§1). Detta 
innebär att handlingar i princip inte ska vara sekretessbelagda om inte särskilda skäl 
förekommer. Vad som ska gå under sekretess och inte regleras av OSL. Det är bland 
annat i hänseende till rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse och skyddet 
för enskildas personliga eller ekonomiska förhållande. För kommunalanställda är det 
därmed en självklarhet att de måste förhålla sig till allmänna handlingar inom sin 
yrkesroll men vissa yrkesgrupper såsom till exempel handläggare och 
kommunsekreterare är närmare den verksamheten än andra. En del yrkesgrupper 
inom kommunal förvaltning har också ett större ansvar för allmänna handlingar än 
andra som till exempel registratorer och arkivarier.  
 
Kommuner måste inte bara förhålla sig till TF och OSL i hänseende till 
arkivväsendet, utan Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 
1991:446) har bestämmelser som mer specifikt reglerar arkiv inom myndigheter. I 
dem beskrivs vad arkivvården innebär i form av att bland annat myndigheters arkiv 
ska vara ordnade och sorterade för att det ska kunna vara möjligt att hitta i det, att 
arkivet ska skyddas från förstörelse och otillåten åtkomst samt att det ska finnas en 
arkivbeskrivning (SFS 1990:782; SFS 1991:446). Lagarna fastställer även vad en 
arkivmyndighet är och dess uppgifter. Arkivmyndighet är det tillsynsorgan som finns 
för att försäkra om att myndigheterna fullföljer de plikter och skyldigheter som 
Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) föreskriver. 
Inom kommunal förvaltning är detta kommunstyrelsen, om inte annat har beslutats 
av kommunfullmäktige i form av annan nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktige 
får även meddela föreskrifter för arkivvården i kommunen om inget annat är 
föreskrivet. Inom statliga myndigheter är Riksarkivet arkivmyndighet och ger ut 
generella föreskrifter för arkivvård, så kallade RA-FS, som ska följas av dem som 
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lyder under dess område. Kommuner behöver därmed inte följa dessa föreskrifter 
men många gör det ändå på grund av att RA-FS ofta är välutvecklade och fungerar 
för kommunal förvaltning likaväl som statlig.  
 
Inom Malmö stad är det Malmö stadsarkiv som är kommunstyrelsens beredande och 
verkställande organ i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Dess uppgifter 
finns beskrivet i Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad (2010). 
Det är även i detta dokument som det är föreskrivet att det inom varje myndighet ska 
utses arkivansvarig och arkivredogörare samt att antalet arkivredogörare ska 
anpassas efter myndighetens storlek och organisation.  
 
Inom arkiv- och dokumenthanteringen hos myndigheter finns det ofta även 
registratorer som är ansvariga för ärendehanteringen på verksamheten. På 
Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings (u.å) webbsida beskriver de 
registratorn som ”spindeln i nätet”. Deras arbetsuppgifter är också att ta hand om all 
inkommen och upprättad post och registrera denna. Registratorer kan även få mer 
strategiska och förmedlande arbetsuppgifter som att informera medarbetarna om 
allmänna handlingar, sekretess och utlämnande.  

1.3 Avgränsningar  
En del avgränsningar har varit nödvändiga att göra i arbetet av denna studie för att 
omfånget inte skulle bli för stort och oöverskådligt. Jag har valt att endast intervjua 
arkivredogörare då jag är intresserad av deras uppfattningar om sina arbetsuppgifter, 
samt anser att de är bäst lämpade att förklara hur det dagliga arbetet ser ut.  
 
Jag har också valt att endast fokusera på kommunal förvaltning och avgränsat det än 
mer genom att endast använda mig av Malmö stad. Orsaken till denna avgränsning är 
att Malmö stad är tillräckligt stor för att det ska gå att dra generella slutsatser trots att 
samma styrdokument gäller för alla förvaltningar. Förvaltningarna skiljer sig i en del 
i hur de är organiserade på detaljnivå, samt att en förvaltning inom Malmö stad kan 
vara lika stor som en mindre kommuns hela kommunala verksamhet och anställda. 
Därmed kan jag göra en jämförelse inom Malmö stad trots att förvaltningarna följer 
samma styrdokument. Inom Malmö stad finns det 14 förvaltningar i varierande 
storlekar. Trots att förvaltningar ska följa lagar och ett kommunalt övergripande 
styrdokument om arkivhantering, finns det med stor sannolikhet stora skillnader i hur 
detta görs, även inom förvaltningarna. Det finns även styrdokument som är 
förvaltningsspecifika och inom vissa förvaltningar även enhetsspecifika. Att det ska 
finnas en arkivredogörare på varje enhet inom förvaltningarna höjer sannolikheten 
för att det finns skillnader i hur man praktiskt utför arbetsuppgifterna, samt att 
arkivredogörarna har olika uppfattningar om arbetsuppgifterna.  

1.4 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom det arkivvetenskapliga fältet som bedömts 
vara relevant för min studie. Trots att det inte har funnits någon forskning specifikt 
om arkivredogörare finns det angränsande fält som är viktiga. Avsnittet är uppdelat i 
tre delar varav den första behandlar generell arkivhistoria och arkivariens profession 
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genom historien och till idag för att det är av vikt att förstå hur arkivväsendet och 
arkivarierna har förändrats genom tiden. Den andra delen presenterar den forskning 
som gjorts om registratorer då det är relevant att presentera andra yrkesgrupper som 
är involverade i dokumenthantering inom offentlig förvaltning. Den sista delen 
handlar om records management och arkiv och knyter samman de tidigare delarna 
genom att ta ett övergripande grepp om det praktiska arbetet inom arkivhanteringen 
idag.  

1.4.1 Arkivhistoria och arkivarieprofessionen 
Det har länge funnits arkivarier; vad man kan kalla den första svenska riksarkivarien 
tillsattes 1618. En del av uppbyggnaden av tidigmoderna stater byggde på en 
centralisering och byråkratisering av administrationen. Det behövdes personer som 
kunde ta hand om byråkratin och statstjänstemannen växte fram som en slags 
profession (Duchein 1992). Professionaliseringen av arkivarieyrket tog dock inte fart 
förrän på 1800-talet och det pågår fortfarande en diskussion huruvida man kan säga 
att arkivarie är en profession eller inte. Det var under 1800-talet som utbildningar 
inom arkiv växte fram på ett mer vetenskapligt sätt, och det är en del av den 
förändring som sker i arkivens användning och en förändrad syn på arkivens roll 
(Duchein 1992). Arkivvetaren Anneli Sundqvist pekar på att efter franska 
revolutionen och Napoleonkrigen förändrades förvaltningsstrukturerna och det blev 
ett fokus på att bevara de historiska handlingarna (2005 s. 12). Nationalarkiven fick 
en annan roll och de skulle nu vara en depå för de äldre bestånden och skapa 
förutsättningar för historisk forskning. En delning mellan administrativa och 
historiska handlingar skedde vilket också påverkade arkivteorin. Det bör påpekas att 
detta främst gäller de kontinentala och anglosaxiska traditionerna. Svenska arkiv har 
aldrig gjort en uppdelning mellan administrativa och historiska arkiv. Ett arkiv i 
svensk benämning är de handlingar som inkommer eller skapas i en myndighet, och 
handlingar blir i princip direkt arkivhandlingar (se vidare 1.4.3). 
 
Genom att arkiven har förändrats har även den roll som arkivarien haft förändras. 
Arkivvetaren Terry Cook har i artikeln ”Evidence, memory, identity, and community: 
four shifting archival paradigms” (2012) beskrivit de fyra paradigm han anser att 
arkiv och arkivarierna har genomgått under de senaste 150 åren. Han menar att 
arkivarier har gått från att vara de neutrala väktarna av statens handlingar, vilka sågs 
som bevis för sanningen. Som en följd av att byråkratin inom de offentliga 
förvaltningarna växte explosionsartat under 1900-talet förändrades också arkivariens 
roll. Detta var det första paradigmet, bevis (evidence). Eftersom det nu var en sådan 
mängd med dokument var arkivarierna tvungna att gallra och bestämma vad som 
skulle bevaras istället för att förvara allt (Cook 2012, s. 107). I detta andra paradigm, 
minne (memory), var därmed appraisal1 en av grundbultarna i arkivarieprofessionen. 
Arkivarien var inte längre den neutrala väktaren utan medskapare av arkiven. Det 
tredje paradigmet, identitet (identity), speglar det post-moderna samhället. Cook 
menar att arkivarierna under den här perioden sökte efter sin egen identitet efter att 
professionaliseringen allt mer tagit ett fast tag i yrket. Utbildningar blev både mer 
avancerade i form av mer utvecklad teori och nystartade universitetsutbildningar, 

                                                
1 Ett uttryck som inte har en svensk motsvarighet utan kan förklaras med att det handlar om informationsvärdering 
av handlingar som innebär att det görs en värdering på vad och varför något ska bevaras eller gallras.  
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forskningen exploderade och det skapades professionella nätverk (2012, s. 109). I 
detta paradigm uppstod också idén om att det inte fanns en sanning i arkivet utan 
flera, att alla grupper och personer hade röster i arkivet. Arkivarier började även 
fokusera på att representera hela samhället vid appraisal, och inte bara den offentliga 
förvaltningen. Cooks fjärde och sista paradigm, samhälle (community), uppstod på 
grund av det digitala samhälle som existerar idag. Arkiv skapas idag på internet, 
sociala medier och liknande. Arkivarien ska inte längre vara experten bakom 
institutionernas väggar utan gå ut och skapa arkiven tillsammans med de grupper vars 
arkiv det handlar om (Cook 2012, s 115).  
 
Forskaren Geoffrey Yeo (2018) håller med Cook om dessa paradigm men menar 
också att det kanske är dags att lägga till ett femte paradigm, information. Han menar 
att förändringarna i och med digitaliseringen gör att personer aktiva inom 
dokumenthantering allt mer börjar tala om information och att fokus läggs på 
informationen, och inte på materialet. Idag är det en vedertagen definition att en 
handling är information och Yeo hänvisar forskning som menar att arkivarier och 
records managers kommer att bli obsoleta genom att information managers tar deras 
plats istället (2018, s. 51-52). Yeo håller dock inte med. Han menar att just på grund 
av att det är så mycket information behöver det finnas arkivarier och records manager 
som kan bedöma vad som ska väljas att bevaras eller gallras utifrån den samhälleliga 
kontexten de skapades i, och inte endast utifrån vad handlingen berör eller hur aktuell 
den är (Yeo 2019, s. 196). 
  
I en svensk kontext är det huvudsakligen i uppsatser som arkivariens profession har 
behandlats. Den svenska forskningen är tyvärr knapphändig och den mesta 
forskningen har utförts på kandidat- och mastersnivå. Ida Grönroos har i sin 
masteruppsats Yrkesroll i förändring? (2012) studerat arkivariers uppfattning om sin 
yrkesroll inom offentlig förvaltning i hänseende till införandet av processbaserad 
arkivredovisning. Hennes slutsatser är att arkivarier fått en mer synlig roll i 
verksamheterna genom att de fått en viktig funktion vid bland annat 
processkartläggning av organisationens handlingar och aktiviteter. Deras roll har 
också gått från att vara mer undanskymd och som en sista instans för handlingarna till 
att vara med från början i organisationen och styra handlingarnas väg (2012, s. 58). 
Även Åsa Wennström diskuterar i sin kandidatuppsats Arkivarieyrktes status: en 
undersökning ur ett arkivarie- och nutidsperspektiv (2002) arkivariernas status och 
syn på sin yrkesroll. Eftersom denna uppsats är 10 år äldre än den förra finns det vissa 
saker som inte stämmer med dagens tillstånd, samtidigt som annat är detsamma. 
Wennströms studie visar att arkivarieyrket hade låg status på grund av faktorer som 
bristande forskningsmöjligheter, arbetsgivare som inte anställer utbildade arkivarier, 
en relativt låg lön, en svag yrkesprofil och i vissa fall en dålig självbild (2002). En 
okunnighet om arkivariens arbetsuppgifter är något som Grönroos (2012) informanter 
tog upp som ett hinder i sina verksamheter. Det syns även i Wennströms (2002) 
studie i form av att arkivarierna har en svag yrkesprofil i samhället, vilket är en 
bidragande faktor till arkivariernas låga status.  

1.4.2 Registratorer 
I den offentliga förvaltningen förekommer det inte endast arkivarier vars 
arbetsuppgifter kretsar kring dokumenthantering. Registratorer är en vanlig titel ute i 
förvaltningarna. Till skillnad från arkivarier är registratorer inte lika väl utforskade 
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trots deras centrala roll inom dokumenthantering. Som nämnt tidigare har det i 
Sverige aldrig gjorts en skillnad på aktiva handlingar som använts i verksamheten och 
döda handlingar som införlivats i arkivet. Allt är arkiv, och därmed har registratorerna 
en viktig roll inom myndigheter. 
 
Historikern och arkivarien Lars-Eric Hansen är redaktör för boken I handlingarnas 
centrum (2009) som är en antologi där registratorer berättar om sina yrkesliv. Enligt 
Hansen har det skett en förändring i registratorernas roll som en följd av den ökade 
digitaliseringen i samhället. I en pappersbaserad organisation har registratorerna hand 
om i princip alla diariefunktionens processer och handläggare är endast involverade i 
utredningen eller handläggningen av ett ärende. Detta står i motsats till digital 
dokumenthantering då handläggare har en större roll genom att de även söker 
information, avslutar ärenden och skapar statistik och listor. Detta är arbetsuppgifter 
som tidigare var registratorns (Hansen 2009, s. 14-16). Hansen menar att 
konsekvensen blir att det ställs högre kunskapskrav om diarieföring på handläggare 
och att det i sin tur gör att registratorerna får en större roll som kunskapsförmedlare 
men även att registratorerna får en mer strategisk roll i organisationerna (2009, s. 16 
och 20). 
 
Hansen beskriver även hur viktig registratorerna är i diarieverksamheten och att de 
därmed bör vara involverade i utvecklandet av verksamheten som ett stöd till 
ledningen. Men i likhet med forskningen om arkivariens profession upplever 
registratorerna att ledningen inte har kunskap om deras kompetenser eller 
arbetsuppgifter. Hansen beskriver det som att registrering av handlingar från 
ledningens sida ibland ses som en bisyssla vid sidan om andra arbetsuppgifter (2009, 
s. 24). Denna uppfattning är intressant även i min studie då arkivredogörare är en 
bisyssla och att det då finns liknande uppfattningar hos andra yrkesgrupper är av vikt 
att ta upp.   
 
Magnus Nordins och Lina Jansdotter Perssons masteruppsats Är registratorn även 
arkivarie? (2015) undersöker registratorernas roll inom offentlig förvaltning. De 
menar att vissa registratorer genomför en del av arkivariernas arbetsuppgifter men att 
det vanligtvis finns en uppdelning där arkivarierna har den teoretiska jurisdiktionen i 
form av högskoleutbildning och beslutsrätt i att ta fram bland annat nya rutiner för 
dokumenthanteringen. Registratorerna däremot har den praktiska jurisdiktionen som 
innebär att de utför det praktiska jobbet som arkivarierna beslutat ska verkställas. 
Men trots att registratorerna ofta utförde såväl operativa som strategiska arkivfrågor 
ville ingen titulera sig som arkivarie (Nordin & Jansdotter Persson 2015, s. 49). 
Författarna menar att orsaken är att registratorer ofta inte har en akademisk utbildning 
inom arkivvetenskap utan har lärt sig på arbetsplatsen, samtidigt som de fått mer 
strategiska arbetsuppgifter som registratorer inte anser sig ha kompetens för (2015, s. 
50). Författarna menar att för att utveckla och professionalisera registratorsyrket 
kommer det att krävas att det finns en utbildning för registratorer på högskolenivå.  
 
Samma slutsatser drar Maria Kallberg i sin artikel ”Shaping a profession? A new 
professional context and changing status for registrars in Sweden” (2013). Genom 
intervjuer med registratorer inom en kommun som genomgått en centralisering av 
registratorsfunktionen framgick att den nya digitaliseringen i samhället har förändrat 
yrkesrollen. Dock menar informanterna i studien att det är de själva som uppfattar det 
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så, och inte resterande samhället. Författaren menar också att trots att registratorerna 
anses ha en central roll i verksamheterna bedöms de inte vara experter på sitt område . 
Gränsen mellan arkivarier och registratorer verkar suddas ut genom att båda får 
förändrade arbetsuppgifter då dokumenthanteringen i sig själv förändras.  
 
Kallberg (2013) identifierar också en risk med att det finns en oförståelse för 
arkivlagstiftning inom den vidare organisationen. Konsekvenserna av detta kan leda 
till att det från högre håll beslutas om arbetsuppgifter för arkivarier och registratorer, 
samt om en centralisering av dokumenthanteringen som skapar en obalans i 
arkivariers och registratorers arbetsuppgifter utifrån deras egentliga yrkesroll och 
profession. Både Nordin och Jansdotter (2015) och Kallberg (2013) ser en risk att 
arkivariens jurisdiktion som expert kan försvinna i denna centralisering. Kallberg 
menar också att hela den svenska arkivfunktionen kan gå ifrån det som det har varit: 
uppbyggd genom den så kallad records continuum-modellen. 

1.4.3 Records management och arkiv 
Det finns olika modeller till att förklara arkivfunktionen varav records continuum är 
en av dem. Denna modell och teori utvecklades på 1990-talet på grund av de 
utmaningar som de digitala handlingarna skapade, och fortsätter att generera. 
Modellens syfte är att överbygga klyftan mellan elektroniska handlingar i en 
organisation och vården av handlingar i arkivinstitutioners depåer. Ett annat syfte är 
att skapa bättre förutsättningar för arkivarier att få en överblick över arkivbeståndet 
och en modell som också förklarar komplexiteten av arkivverksamheten (Burell & 
Sjögren 2019, s. 34). Det som karaktäriserar records continuum-modellen är att 
arkivarien behöver ta hänsyn till arkivbildningens struktur i sin helhet och inte endast 
värdera handlingarna som organisationen inte längre använder. Handlingar ses också 
som logiska enheter och inte som fysiska enheter. Detta gör att handlingar behandlas 
lika oavsett om de är elektroniska eller i pappersform (Burell & Sjögren 2019, s. 35).  
 
En tidigare teori är den så kallade livscykelteorin som bygger på uppdelningen 
mellan historiska och aktuella handlingar där handlingar har en tydlig födelse, 
levnadstid och död. Records continuum-modellen är en reaktion mot 
livscykelmodellens strikta uppdelning mellan handlingar som används i 
verksamheten, så kallade records, och de handlingar som bedöms av värde att bevara 
därefter, archive (Burell & Sjögren 2019, s. 35). Genom denna uppdelning uppstod 
även yrkesgruppen records managers främst i anglosaxiska länder. Kallberg (2013) 
nämner att denna yrkesgrupp aldrig fått spridning i Sverige på grund av att den 
svenska lagstiftningen som säger att handlingar är arkivhandlingar så fort de 
införlivas i en myndighet. I svensk arkivteori finns det ingen egentlig livscykel för 
handlingar som först levande och därefter döda. Istället existerar de som handlingar 
utan ett tydligt liv och död. Nordin och Jansson Persson (2015, s. 11) menar att trots 
att det inte egentligen inte ska finnas en uppdelning görs det ändå så i praktiken då 
registratorer tar hand om de aktuella handlingarna och arkivarierna de inaktuella. 
Registratorer är därmed den yrkesgrupp som går att likna vid records managers trots 
vissa skillnader i yrkesroll och arbetsuppgifter.  
 
Arkivarien Jay Atherton (1985) argumenterade tidigt för att det behövs ett nytt sätt 
att behandla handlingar. Han menar att handlingar inte är skapade för att tjäna 
framtida arkivarier och historiker utan de är skapade för att tjäna omedelbara 
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operativa behov i verksamheter. Författaren menar också att uppdelningen mellan 
arkivarie och records manager inte heller kan vara så skarp. På grund av att 
handlingar förändras under sin levnadstid, och används på flera olika sätt av olika 
personer, kan arkivarien inte vänta utan måste vara med från början. Denna 
uppfattning finns generellt hos forskare och arkivarier idag. Atherton (1985) tar upp 
skillnaderna mellan arkivarie och records manager där de senare är mer fokuserade 
på administrationen och nutiden medan de tidigare är fokuserade på historia, kultur 
och det förflutna. Författaren menar dock att en arkivarie och en records manager 
har samma mål: en effektiv dokumenthantering från början och slut. Att därmed 
arbeta nära varandra för att använda sig av varandras olika kompetenser är 
nödvändigt i dagens samhälle.  
 
Samma slutsatser drar forskaren Sue Myburgh (2005). Hon menar att de digitala 
handlingarna, som är i majoritet idag, samt informationstekniken kräver att de båda 
professionerna jobbar tillsammans för att få helhetsbilden över verksamhetens 
dokumenthantering. Myburghs (2005) främsta argument för varför dessa två yrken 
ska integreras är att användare ska få tillgång till alla handlingar, aktuella såväl som 
arkiverade. I svensk kontext är detta en självklarhet medan det i andra länder inte är 
det. Argumentet faller därmed lite platt men realiteten i Sverige är dock densamma: 
att det behöver finnas ett samarbete mellan alla som arbetar inom dokumenthantering 
för att den ska fungera väl. 
 
I min studie är det intressant att se om denna uppdelning och diskussion mellan 
registratorer och arkivarier samt records managers och arkivarier även är jämförbar 
med den som finns mellan arkivredogörare och arkivarier. Orsaken är att utifrån det 
som presenterats i kapitlet ovan finns likheter i de arbetsuppgifter och den 
jurisdiktion som även arkivredogörare och arkivarier behöver förhålla sig till.  
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2. Teori  

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier som kommer att användas i 
analysen av det insamlade materialet: nyinstitutionell teori och professionsteori  
 
Studiens frågeställningar fokuserar på två olika områden kring arkivredogörare. Det 
ena är deras funktion inom organisationen och det andra deras uppfattningar och 
egentliga arbetsuppgifter. Eftersom det är två aspekter av samma ämne har jag valt 
att använda mig av två olika teorier för att kunna analysera dessa frågor. För att 
analysera arkivredogöraren inom organisationen, och i längden även organisationen, 
har jag valt att använda mig av nyinstitutionell teori utifrån Paul J. DiMaggio och 
Walter W. Powells (1977) samt Brian Rowan och John Meyers (1983) 
teoribildningar. Institutionell teori ska inte ses som en fullbordad teori utan som en 
uppsättning av teorier som forskaren kan använda sig av, och just detta har jag valt 
att göra. Alla delar inom den institutionella teorin kommer jag inte att använda mig 
av, utan endast det som jag anser är relevant för just denna studie.  
 
De relevanta delar av den nyinstitutionella teorin är de som behandlar uppfattningar 
som medarbetare inom organisationerna har och varför organisationer blir allt mer 
lika, medan professionsteori har mer fokus på just hur professioner växer fram. 
Professionsteorin används för att analysera de frågeställningar som behandlar 
arkivredogörarnas uppfattningar och verkliga arbetsuppgifter i sammanhanget 
gentemot arkivarier och arkivhanteringen. 

2.1 Nyinstitutionell teori  
Institutionell teori är en del av organisationsteori som behandlar hur organisationer 
följer det som är givet och hur de påverkas av sin omgivning. Institutionell teori 
menar att organisationer påverkas mer av sin omgivning, det vill säga andra 
organisationer, och att de kommer att följa formella liksom informella regler i sitt 
handlande snarare än att välja rationella sätt att handla. Företagsekonomen Ulla 
Eriksson-Zetterquist beskriver att den centrala tanken inom institutionell teori är att 
institutioner växer fram när ”människor konstruerar deras sociala verklighet.” (2009, 
s. 7). Institutionell teori började växa fram under 1800-talet men var först inte 
kopplad till organisationsteorin utan förekom i andra akademiska ämnen såsom 
statsvetenskap. I den tidiga institutionella teorin var man fokuserad på förändring i 
organisationerna och betonade vikten av detta inom organisationer.   
 
Utifrån detta har den nyinstitutionella teorin vuxit fram. Grunden lades av 
sociologerna John Meyer och Brian Rowan (1983) samt Paul J. DiMaggio och 
Walter W. Powell (1977). Meyer och Rowans främsta tillägg till institutionell teori är 
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idéerna om myter inom organisationer. De menar att organisationers struktur inte är 
uppbyggd genom rationella val utifrån de krav som organisationens arbetsaktiviteter 
kräver. Snarare finns det myter inom organisationerna och dess närhet som 
organisationen förhåller och anpassar sig till genom sin organisering (Meyer & 
Rowan 1977). Den formella strukturen ger legitimitet till dessa myter, och 
organisationerna blir därmed institutionaliserade. I längden innebär detta att Meyer 
och Rowan skiljer på den formella strukturen och det som faktiskt görs i verkligheten 
inom organisationerna. De menar att i forskningen och i det empiriska materialet går 
att se att det finns ett gap mellan den formella och informella organiseringen. Det är 
genom att slå sig fri från antaganden om att organisationer följer de formella regler 
och kartor som finns som man kan förstå organisationer (Meyer & Rowan 1977). För 
min uppsats innebär detta att undersöka om och i sådana fall hur arkivredogörare 
fungerar inom den informella och formella organiseringen.  
 
I artikeln ”Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Cermony” 
(1977) av Meyer och Rowan menar de att dessa myter är institutionella regler som 
organisationen förhåller sig till. Dessa institutionella regler är till exempel policyer, 
teknologi och tjänster. De argumenterar också för att dessa regler inte är de samma 
som rådande sociala normer utan att reglerna är inbyggda i samhället som inbördes 
tolkningar. Således kan reglerna stöttas genom att de blir tagna för givet eller 
lagstiftas (Meyer & Rowan 1977). Till exempel kan en organisation välja att använda 
sig av en viss teknologi såsom ett digitalt ärendehanteringssystem, inte för att det är 
mest rationellt, utan för att det finns en myt som visar att organisationen genom dess 
användning är lämplig, rationell och modern. Meyer och Rowan (1977) menar också 
att professioner blir institutionaliserade utifrån dessa myter och att organisationerna 
också tar efter dem. Jag tänker mig att arkivredogörare inom kommunal förvaltning 
måste följa både de formella reglerna i form av lagstiftning såsom Arkivlagen, TF 
och OSL samtidigt som det finns informella regler som skapats i varje enskild 
avdelning och/eller förvaltning. Jag kommer att använda mig av begreppet myt när 
jag analyserar materialet för att finna både de formella och informella institutionella 
reglerna inom varje avdelning eller förvaltning.  
 
En annan viktig del i nyinstitutionell teori är tankarna om isärkoppling. Med 
isärkoppling menas att den formella strukturen till viss del separeras från den 
informella strukturen i organisationen. Meyer och Rowan (1977) menar att 
isärkoppling är en strategi för organisationer att överleva. Det kan uppstå konflikter 
mellan olika delar i organisationen då de har olika ceremoniella regler som de 
försöker anpassa sig till som inte passar ihop med andra delar i organisationen. Det 
kan också uppstå konflikter genom att dessa ceremoniella regler också kan komma 
från andra i omgivningen. Ett problem uppstår då för organisationen genom att den 
inte kan vara varken effektiv, koordinera eller kontrollera de olika delarna på ett 
tillfredsställande sätt: organisationen kan därmed förlora sin legitimitet. Det är här 
isärkoppling kommer in.  Med andra ord separeras den formella strukturen från vad 
som praktiskt görs i organisationen och ger individer en möjlighet att självständigt 
arbeta fram lösningar på problem skapade över gränserna i organisationen. Om 
organisationen hade gjort detta utifrån de formella reglerna hade det skapat 
inkonsekventa påföljder. Meyer och Rowan uttrycker det som ”decoupling enables 
organizations to maintain standardized, legitimating, formal structures while their 
activites vary in response to practical considerations.” (1977, s. 357). Individer har 
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därmed en frihet att själva lösa problem som uppstår och i längden ha olika praktiker 
trots att det är inom samma organisation. Utifrån detta är det intressant att analysera 
hur det ser ut inom Malmö stads förvaltningar och ifall det har skett en isärkoppling i 
arkivhanteringen och för arkivredogörarna.  
 
För att gå vidare till andra delar inom nyinstituionell teori är det dags att vända 
blicken till den andra artikel som spelat stor roll för teoribildningen inom 
nyinstitutionell teori: ”The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields” (1983) av DiMaggio och Powell. Det 
som de tillförde till teorin är främst begreppet organisationsfält. Organisationsfält 
belyser att omgivningen skapas av och skapar organisationer. Ett organisationsfält 
innefattas av organisationer som bidrar med en del i institutionens liv. Fälten ser 
olika ut beroende på vilket slags fenomen man är intresserad av. Exempelvis kan ett 
fält vara olika industrier i samma bransch eller som är kopplade till varandra i en 
försäljningskedja (Eriksson-Zetterquist, s. 72). Organisationen kommer att påverka 
och påverkas av krafter som finns inom fältet och genom tillhörighet i ett fält 
kommer de att få legitimitet för att överleva, men organisationsfält kan endast 
existera i den mån de är institutionellt definierade. DiMaggio och Powell menar att 
orsaken till att organisationer är homogena i sin organisering inte är på grund av 
kraven på effektivitet utan på strukturering av organisationsfält. Denna process 
menar de är till stor del påverkad av staten och professionerna (DiMaggio & Powell 
1983).  
 
För att återgå till homogeniseringen av organisationer menar DiMaggio och Powell 
att detta beror på att när fältet väl är etablerat kommer organisationerna att likna 
varandra eftersom de är avspeglingar av fältets egenskaper, och organisationerna 
strävar efter legitimitet som finns inom fältet. De myter som Meyer och Rowan talar 
om är därmed fortfarande relevanta då fälten är uppbyggda av myterna. 
Homogenisering är ett bra begrepp för att analysera materialet i denna studie. För 
trots att det är samma kommun, och att det därmed kommer finnas en 
homogenisering på grund av samma övergripande mål och styrdokument, finns det 
skillnader mellan de olika enheterna. Genom att använda mig av dessa begrepp kan 
jag analysera varför det även inom förvaltningarna ser ut som det gör, eller varför det 
inte ser ut som de ”borde” se ut utifrån styrdokumenten. 
 
Utifrån etableringen av fält och sedan en homogenisering av dessa så kommer nästa 
steg; isomorfism. Begreppet ger förståelsen för hur organisationer tenderar att bli allt 
mer lika varandra i formen. En definition av begreppet är ”a constraining process that 
forces one unit in a population to resemble other units that face the same set of 
environmental conditions” (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). Det vill säga att 
processer i samhället tvingar organisationen att bli lik andra organisationer i samma 
område.   
 
DiMaggio och Powell lyfter fram tre olika sätt som institutionell isomorfism kan 
förekomma: tvingande krafter, imiterande krafter och normativa krafter. De 
tvingande krafterna kan vara politiska påtryckningar såsom statens sätt att påtvinga 
reglerande översikter och kontroller. Men det kan också vara starkare organisationer 
som kräver att de svagare organisationerna i samma fält ska anpassa sig till deras 
formella och informella krav. De imiterande krafterna innebär att organisationen 
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imiterar framgångsrika organisationer i deras lösningar för att själva slippa lösa 
problemen.  
 
Den sista kraften är de normativa krafterna. Med detta menar DiMaggio och Powell 
att de normativa krafterna främst verkar genom den professionalisering som sker. De 
menar att professioner och utbildningar påverkar vad som är det rätta sättet att göra 
någonting på. Professionalisering definierar författarna som ett visst yrkes 
medlemmars strävan att definiera vilka metoder och förhållanden som ska gälla för 
deras arbete, och att även kontrollera hur producenterna hanterar deras produktion 
(DiMaggio & Powell 1983).  
 
Professionaliseringen vill skapa en gemensam förståelse och legitimering av yrket, 
och detta sker genom organisationen samtidigt som yrkesgrupperna påverkas av 
organisationen och andra grupper inom den. Det skapas professionella nätverk som 
bidrar till att sprida modeller för organisering över organisationsgränserna, och det 
skapas även normer som sprids vidare när personer byter jobb. Författarna menar 
också att det sker något som kallas socialisation som uppstår när professionella 
socialiseras till att uppföra sig på samma sätt, klä sig och använda samma språk som 
andra professionella inom samma yrke (DiMaggio & Powell 1983).  

2.2 Professionsteori 
För att diskutera arkivredogörares professionella status utgår jag från deras egna 
uppfattningar om sina arbetsuppgifter. Det är därmed subjektiva bilder av 
arkivredogörare som kommer fram men jag anser ändå att det är möjligt att använda 
professionsteori för att analysera hur och om arkivredogörare är en profession, eller 
om arkivredogörare har attribut för att bli en profession. Den teorin som kommer att 
användas är baserad på sociologen Thomas Brantes (2009; 2014) version av 
professionsteori. 
 
Vad är en profession? Detta är en fråga som professionsteorin har diskuterat fram 
och tillbaka. Brante definierar professionella yrken som att de ”är i något avseende 
organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 
abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas 
som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten” (2009, s. 28). Han 
fortsätter med att diskutera att det inte går att ge en knivskarp definition av vad en 
profession faktiskt är utan de behöver undersökas vidare utan att forskningen blir 
hämmad av att man har en exakt definition på förhand. Utifrån denna definition finns 
det därmed ett antal kontextuella sammanhang som man behöver ta hänsyn till för att 
definiera om ett yrke är en profession eller inte. I sin artikel ”Vad är en profession?” 
(2009) och boken Den professionella logiken (2014) listar Brante upp dessa 
kontextuella sammanhang och förklarar hur han tänker att de beskriver en profession. 
Dessa kallas även för attribut och det är detta ord som jag hädanefter kommer att 
använda.   
 
Brante menar att tidigare forskare lagt för stor vikt på att professioner ska ha vara 
grundade i en universitetsutbildning. Han menar att det nuförtiden inte alls är lika 
självklart, trots att det ofta är så, att kunskapen hos professionen utgår från en 
universitetsutbildning. Han pekar istället på den abstrakta kunskapen som 
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professioner innehar som är mer utpekande än hur de fått den. Kunskap är därmed 
det första attributet. En profession är utmärkande för att de yrkesverksamma bär på 
kunskapssystem med en stark abstraherande kapacitet. Detta innebär att de bär på en 
kunskap som gör att de kan ”fånga och inkorporera nya problem i 
kompetensområdet” (2009, s. 24) som Brante utrycker det. En profession kan utifrån 
dessa abstrakta kunskapssystem utvidga kompetensgränserna och införliva nya och 
gamla problem. Brante menar också att de värden och kompetenser som samhället 
anser vara av vikt får betydelse för vilken status diverse professioner får. Prästers 
kunskap hade till exempel ett högre värde under en viss period och inom vissa 
kulturer än de har hos andra.  
 
Brante beskriver nästa attribut som osäkerhet/risk relationen. Osäkerheten hos 
organisationer gör att det behövs någon med kunskap som kan mildra denna. Men i 
en alltför säker organisation blir verksamheten mekanisk och blir verksamheten, till 
exempel arkivhanteringen, för lätt att läras ut kan den därmed övertas av andra 
yrkesgrupper eller utföras av lekmän. I en alltför osäker organisation kommer 
professionen brista i sin prestanda och därmed inte kunna skapa förtroende för sin 
verksamhet (2009, s. 25). Det behövs en balans dem emellan för att professionen ska 
få tillit.  
 
Förtroende är nästa attribut och innebär att professioner besitter ett stort förtroende 
som är grundat på en allmän uppfattning om verksamheternas betydelse och 
svårigheter. Brante menar att det finns ett rituellt verklighetsskapande inom den 
professionella verksamheten som gör att det endast är andra professionella som anses 
kapabla att korrekt bedöma den enskilde utövararens kompetens (2009, s. 27). Kåren 
som helhet är därmed viktig för professionerna för att underbygga yrkesintegriteten, 
och professionerna är på något sätt organiserade. På grund av betoningen av kårens 
kompetens är utbytbarhet också ett attribut. Det innebär i princip att vem som helst 
inom kåren med kunskapen kan utföra uppgifterna (2009, s. 28). 
 
Det sista attributet är tillgångspunkt. Med detta menas att professionerna har 
förtroende att vara förmedlare av den abstrakta kunskapen genom att mäkla mellan 
klienter/lekmannen och kunskapssystemen. En läkare har den medicinska kunskapen 
som en patient inte har men eftersom han eller hon förmedlar den får även patienten 
tillgång till den (2009, s. 28).  
 
Dessa fyra attribut, menar Brante, är det som behövs för att något ska vara en 
profession. Dock menar han att det inte bara finns en slags profession utan att 
professioner är indelade i ett antal grupper. I professionsforskning finns det listor 
liknande den Brante har gjort som listar de attribut som behövs för att en profession 
ska räknas som sådan. En profession är heller inte fullfjädrad från början utan går 
igenom diverse förändringar innan de blir en så kallad ”klassisk profession”. 
Definitionen för en klassisk sådan är den idealtypen som uppstod när professioner 
organiserade sig under 1800-talet, som läkare och jurist. De har alla de attribut som 
räknats upp tidigare.  
 
Semi-professioner benämner Brante de yrken som till viss del har de klassiska 
attributen men har bland annat mindre autonomi i förhållande till politik och andra 
professioner (2009, s 31). Semi-professionerna växte främst fram under andra hälften 
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av 1900-talet och är kopplade till välfärdsstatens trygghets- och välfärdssystem. 
Deras utbildningar är också tvärvetenskapliga i jämförelse med de klassiska 
professionerna (2014, s. 311). Inom semi-professionerna finns det även en spänning 
mellan det teoretiska och de praktiska yrkeskunskaperna och olika grupper som anser 
att det behövs mer teoretisk kunskap och forskning (2014, s. 313). Exempel på semi-
professioner är journalist, bibliotekarie och socionom.  
 
Den sista gruppen är pre-professionerna som i motsats till de två tidigare inte främst 
är framvuxna ur den offentliga sektorn utan från marknaden. Med detta menas att 
pre-professionerna är sådana yrken som IT och finansiella yrken som är orienterade 
mot att skapa vinst på marknaden (2014, s. 314-216). Dessa yrken börjar 
forskningsanknytas till högre utbildning men det är inte säkert att det finns ett 
intresse från alla yrken att faktiskt utveckla professionen och få de attribut som är 
kännetecknande. Brante är noggrann med att påpeka att även de klassiska 
professionerna en gång var pre-professioner och semi-professioner. Det är därmed 
inget som säger att en pre-profession i framtiden inte kan vara en profession. Utifrån 
dessa definitioner av semi-professionella och pre-professionella ska arkivredogörare 
analyseras.  
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3. Metod och material 

Denna del av studien kommer att beskriva metoden och materialet som jag har 
använt och argument för varför just dessa. Detta avsnitt kommer även att diskutera 
urvalet av informanter, genomförandet och hur materialet har analyserats. Dessutom 
kommer forskningsetiska aspekter som berör studien att diskuteras.  

3.1 Val av metod och semistrukturerade intervjuer 
Utifrån de syfte och forskningsfrågor som denna studie ska besvara är en kvalitativ 
metod att föredra. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är främst 
vilket material som samlas in och hur det används. Det går även att skilja kvantitativa 
och kvalitativa analyser från varandra då man använder sig av olika sätt att analysera 
samma material och därmed får olika resultat (Ahrne & Svensson, s. 12). I en 
kvalitativ metod använder man sig av till exempel intervjuer, textanalyser och 
observationer medan i en kvantitativ metod använder man sig av till exempel enkäter 
för att samla in ett statistiskt underlag. Enkelt sett kan man säga att empirin från 
kvalitativa studier inte är något som går att mäta, utan handlar snarare om att det som 
undersökts existerar och hur undersökningsmaterialet fungerar i de förekomna 
situationerna (Ahrne & Svensson, s. 12). I en kvalitativ analys fokuserar man på 
vilka termer som förekommer och vad dessa har för betydelse för respondenten.  
 
Mina frågeställningar handlar om uppfattningar som arkivredogörare har om sina 
arbetsuppgifter samt hur arkivredogörarna fungerar i organisationen de är en del av. 
Genom en kvalitativ metod är möjligheten större att få svar på dessa frågor på grund 
av att jag kan få djuplodade svar från arkivredogörarna. Jag har även valt att göra en 
mindre sammanställning av vilka ”titlar” som arkivredogörare har i hela Malmö stad. 
Mer om detta går att läsa under rubriken Kompletterande källmaterial. Min metod är 
därmed primärt kvalitativ men med ett komplement av en kvantitativ studie av alla 
förvaltningar i Malmö. 
 
Empirin för studien har samlats in genom att jag genomfört intervjuer med 
arkivredogörare. Jag har valt att använda mig av just intervjuer då det är ett bra sätt 
att komma åt uppfattningar, åsikter och kunskaper hos individer. Det är en muntlig 
kommunikation som gör att det är möjligt att ställa följdfrågor och få mer ingående 
svar än till exempel med hjälp av en enkät. Intervjuer ska inte vara för 
standardiserade utan ha ett utforskande syfte samtidigt som det är viktigt att inte 
ändra för mycket på orden i frågorna när de ställs till de olika respondenterna 
(Ejvegård 2009, s. 54). Intervjuerna spelades in och jag har sedan transkriberat dem 
och när jag har använt mig av citat har jag renskrivit dessa. Orsaken till detta är att 
citaten blir lättare att förstå utan att kontentan av informationen går miste.  
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Det finns olika sätt att göra en intervju och jag har valt att använda mig av 
semistrukturerade. En semistrukturerad intervju betyder att man har skapat en ram 
för intervjun men att den inte är lika strikt som en helt strukturerad intervju där alla 
frågor ställs på samma sätt och i samma ordningsföljd. I en semistrukturerad intervju 
har man istället skapat en intervjuguide med olika teman som ska besvaras. Inom 
varje tema finns frågor som är kopplade till temat, men dessa är fritt fram för 
intervjuaren att välja använda eller inte (Kvale & Brinkman 2009, s. 121). Dessa 
teman och frågor sammanställs i en så kallad intervjuguide.  
 
Den intervjuguide som jag skapat och använt mig av är uppbyggd utifrån mina 
forskningsfrågor. De teman som valts ut är: informantens bakgrund, organisationen, 
arbete som arkivredogörare och utbildning (se bilaga 2).   

3.3 Urval och materialinsamling  
Urvalet av informanter till studien har gjorts med ett slumpvist antal utvalda 
arkivredogörare. Urvalet skedde i två steg eftersom ingen enhet eller förvaltning har 
en offentlig lista över vem som är arkivredogörare på arbetsplatserna. Det första 
steget var därför att först skicka ett missivbrev till dem som stod som ansvariga för 
arkivhanteringen på respektive förvaltning.  
 
Utifrån detta missivbrev fick jag sedan en lista på arkivredogörare. Alla förvaltningar 
hade inte utsedda arkivredogörare och med utgångspunkt i de listor jag fick skickade 
jag ännu ett missivbrev till arkivredogörare på förvaltningarna (se bilaga 1). Här 
gjordes det andra steget i urvalet. Ett aktivt urval skedde på grund av att vissa 
förvaltningar hade många arkivredogörare. En intervjuförfrågan till alla 
arkivredogörare inom alla förvaltningar var därmed inte genomförbart då det är ett 
hundratal personer. Istället kontaktades, i ett slumpmässigt urval, var tionde person i 
de förvaltningarna som hade för många arkivredogörare. Totalt skickades 
missivbrevet ut till 34 personer verksamma som arkivredogörare varav sex personer 
svarade att de ville ställa upp på intervju. Trots att det är en låg svarsfrekvens anser 
jag att jag ändå kan få svar på mina frågeställningar på grund av att jag använder mig 
av djupintervjuer. Enligt Kvale (2009) är 4-6 intervjuer tillräckliga för att kunna dra 
slutsatser trots att jag är fullt medveten om att det inte är en fullständig överblick 
över arkivredogörare. På samma sätt är det endast de som är intresserade av att ställa 
upp som faktiskt har gjort det. Men på liknande sätt som ovan anser jag att de svar 
jag fått räcker för att kunna dra slutsatser om arkivredogörarnas arbetssituationer, 
trots att de skiljer sig mellan olika arbetsplatser.  
 
Intervjuerna genomfördes av mig på arkivredogörarnas arbetsplatser.  

3.4 Förvaltningarna och informanterna  
Nedan följer en beskrivning av de förvaltningar som arkivredogörarna i studien är 
verksamma på. De har avidentifierats enlighet med etiska ställningstagande som kan 
läsas mer om i avsnitt 3.7. Det som förvaltningarna har gemensamt är att de är styrda 
på samma sätt. De har en nämnd som styr och tar de beslut som tjänstemännen sedan 
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utför. Inom alla förvaltningar finns det stabsavdelningar som sysslar med de mer 
administrativa arbetsuppgifterna såsom bland annat HR2, ekonomi, kommunikation 
och strategisk utveckling. Dessa är de stödjande verksamheterna till 
kärnverksamheterna i förvaltningarna.  
 
Inom varje förvaltning finns det även flera underavdelningar som utför 
kärnverksamheten i förvaltningen. Inom varje av dessa avdelningar eller enheter 
finns det ofta också olika administrativa delar som även de är stödjande till 
kärnverksamheten inom varje enhet. Denna organisatoriska modell är gällande för 
hela Malmö stad. Det som skiljer de förvaltningarna som mina informanter arbetar på 
är därmed främst vad deras kärnverksamhet är.  
 
Eftersom jag har valt att avidentifiera både informanterna och förvaltningen har 
jag benämnt dem enligt tabellen nedan. 
 
Informant 1 Förvaltning A 
Informant 2 Förvaltning B 
Informant 3 Förvaltning C 
Informant 4 och 5 Förvaltning D 
Informant 6 Förvaltning E 

 
Som nämnt är det främst kärnverksamheten som skiljer informanternas 
arbetsplatser åt. Kärnverksamhetens påverkan på arbetsplatsen är främst vilka 
slags handlingar som informanterna tar hand om, eftersom olika verksamheter 
kräver större eller mindre hänsyn till bland annat sekretess. Storleken på 
förvaltningarna skiljer sig också ifrån varandra där förvaltning A, B och C är 
större och resterande förvaltningar är av en mindre karaktär. Alla informanter 
har sin arbetsplats vid en av enheterna som sysslar med kärnverksamheten 
förutom Informant 6 som är placerad vid den centrala administrationen på 
förvaltningen. Informanterna är alla placerade inom den administrativa 
avdelningen på sina enheter.    

3.5 Kompletterande källmaterial 
Det har även gjorts en mindre analys på styrdokumenten i Malmö stad för att skapa 
förståelse för hur det är tänkt att arkivredogörare ska fungera på arbetsplatsen. Detta 
gav mig en bra förförståelse inför intervjuerna med informanterna. Samtidigt ger det 
en möjlighet att diskutera hur arbetet praktiskt fungerar jämfört med vad som finns 
skrivet i styrdokumenten, och hur det egentligen borde vara enligt informanterna. 
Detta är endast ett komplement till den primära metoden som är intervjuer. Jag 
använder en komparativ metod för att bredda analysen och förståelsen för 
arkivredogörare vilket jämförelsen mellan informanternas berättelser om sitt arbete 
och styrdokumenten kommer att ge. Ett problem som dock uppstår är att 
styrdokumenten i sig ofta är sparsmakade i en exakt definition av arkivredogörarnas 

                                                
2 Personalavdelningen som sköter bland annat anställning och lön, arbetsmiljö, rehabilitering, löneöversyn, 
rekrytering och kompetensförsörjning. 
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arbetsuppgifter. Förskrifter för kommunal arkivvråd (2010) beskriver att det ska 
finnas minst en arkivredogörare per arbetsplats. För att få en bredare beskrivning 
behöver jag även använda mig av Ärendehandboken (2018) för Malmö stad, vars 
uppgift är att beskriva hur ärendeprocessen fungerar i kommunen. I denna finns även 
en beskrivning av arkivredogörare och jag har valt att se den som ett styrdokument 
då den ska användas av alla som arbetar med dokumenthantering inom kommunen.  
 
Jag har även sammanställt en lista över arkivredogörarnas egentliga yrkestitel utifrån 
den information som jag fått fram genom Malmö stads intranät Komin. Detta ger 
kunskap om ifall arkivredogörare i sina ordinarie arbetsuppgifter arbetar mycket eller 
nära verksamhetens dagliga dokumenthantering, eller om de inte gör det.  

3.6 Analysmetod  
Intervjuer har en tendens att ge mycket information som på något sätt ska ordnas upp 
och förstås. Jag har valt kodning som metod för att sortera upp materialet och 
samtidigt reducera materialet till det som är viktigt och som besvarar mina 
frågeställningar (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 202). Begreppet kategorisering 
används också omväxlande med kodning och metoderna är lika varandra, men där 
kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning (Kvale & Brinkman 2009, s. 
217). Kodning är enligt Kathy Chamaz (2011) steget som forskaren måste göra för 
att röra sig från beskrivning av materialet till konceptualisering av beskrivningen.  
 
Kodning innebär konkret att ett eller flera nyckelord knyts till ett textsegment för att 
underlätta identifiering av ett uttalande. De nyckelord som jag kommer att använda 
mig av är kopplade till mina teorier. Nyckelorden, eller kategoriseringen, har även 
sin grund i intervjuguiden. Dessa är utbildning och kompetens, prioritering, 
arbetsfördelning och nätverk.  
 
Flera nya nyckelord har vuxit fram genom att jag bearbetat materialet genom 
kategorisering. Kvale och Brinkman (2009) beskriver hur man genomför en 
kategorisering där man reducerar meningarna i intervjusvararen till några få 
kategorier. Dessa kategorier kan antagligen vara utvecklade på förhand, som några 
av mina varit, eller växa fram under analysen (Kvale & Brinkman 2009, s. 219). Jag 
har använt mig av båda metoderna under genomläsningarna. Både kategorisering och 
kodning innebär att analytikern konstant jämför de olika koderna med varandra och 
kontexten. Genom att kategorisera uttalanden kan man upptäcka hur vanligt eller 
ovanligt ett fenomen är och det ger därmed en bra överblick över ett stort material. 
De kategorier som därmed har utformats är basen för analysen av materialet.  
 
I en artikel av universitetslektorn i medicinsk vetenskap Mariette Bengtsson (2016) 
har hon beskrivit hur man genomför en kodning av ett material och även skapat en 
checklista för genomförandet som jag följt. Efter en första genomläsning och 
kodning av ovanstående kategorier gick jag igenom allt en gång till för att se om det 
var andra delar i intervjuerna som passade in i någon av koderna. En andra 
genomläsning medförde att vissa delar förkastades medan andra införlivades i 
kodningarna. Utifrån det som blev kvar utförde jag min analys. 
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3.7 Forskningsetiska aspekter 
Vid användning av intervjuer finns det ett antal etiska aspekter som man måste 
förhålla sig till. Detta gäller självklart även denna studie. Vetenskapsrådet har gett ut 
flera skrifter angående forskningsetiska aspekter som jag använt mig av som 
riktlinjer. Inte alla etiska aspekter är relevanta för denna studie men ett antal är det. 
Vetenskapsrådet (u.å.) presenterar fyra huvudkrav som ska uppfyllas. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. De 
första två kraven innebär att respondenterna ska få information om vem jag är, vad 
studien kommer att handla om och hur materialet kommer att användas. Detta 
framgick av missivbrevet jag skickade till informanterna (se bilaga 1). Jag 
förmedlade även samma information muntligt och skriftligt vid intervjutillfällena.  
 
Det andra kravet innebär att respondenten ska lämna samtycke om att de är villiga att 
ställa upp på intervjun. De får även själva välja om de vill avbryta sin medverkan 
under studiens gång. Det tredje kravet, nyttjandekravet, innebär att den insamlade 
datan inte får används till något annat än till just denna studie och inte heller lämnas 
ut till andra.  
 
Det sista kravet är av mest vikt för denna studie och är även det knepigaste, 
konfidentialitetskravet. Detta innebär att alla som medverkar i studien ska 
avidentifieras så att utomstående inte kan identifiera personerna. Detta medför att det 
inte alltid räcker med att ta bort namn och ålder. Även andra kännetecken som gör att 
det kan vara möjligt att identifiera personerna måste förändras (Vetenskapsrådet 
u.å.). Avidentifiering är särskilt viktigt då det behandlar känsliga uppgifter om 
personen eller grupper av personer. Eftersom mina forskningsfrågor är baserade på 
arkivredogörares uppfattningar om sin arbetssituation är det av vikt att dess 
avidentifieras ifall något uppkommer under intervjuerna som kan uppfattas som 
kritiskt gentemot arbetsplats och chefer. Jag har även valt att avidentifiera de olika 
förvaltningarna. Orsaken är att det endast finns ett begränsat antal arkivredogörare 
inom Malmö stad och ifall jag skulle identifiera förvaltningarna är det också enkelt 
att lista ut vilken informant som säger vad. Konsekvenserna som kan ske för enskilda 
respondenter väger därmed upp värdet av att beskriva förvaltningarna och 
arbetsplatserna på detaljnivå.  
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4. Resultat och analys  

Denna del av studien kommer att presentera resultaten samt analysera dessa utifrån 
tidigare introducerade teorier och litteratur. Kapitlet är uppdelat i de teman som 
användes för att koda materialet. Resultaten presenteras utifrån vad informanterna 
svarade på mina frågor för att sedan analyseras. Kapitlet börjar med en presentation 
av vad informanterna själva anser att en arkivredogörare är för att sedan gå vidare 
med arbetsuppgifterna de har, den utbildning de fått som arkivredogörare respektive 
den utbildning de hållit för sina medarbetare. En diskussion om kompetenser kommer 
därefter och kapitlet avslutas med prioriteringar, attityder till arkiv och de samarbeten 
som arkivredogörare har med omgivningen.  

4.1. Arbetsuppgifter som arkivredogörare 
För att förstå vad en arkivredogörare faktiskt är behöver man ha en förståelse för vad 
deras arbetsuppgifter är och vad de gör på sina arbetsplatser. Detta avsnitt är uppdelat 
i två delar. Först presenteras vad informanterna själva beskriver att en 
arkivredogörare är vilket jämförs med vad det står i styrdokumenten inom Malmö 
stad. I den andra delen beskrivs deras arbetsuppgifter liksom fördelningen mellan 
dem och medarbetarna. Detta kommer sedan att analyseras och diskuteras utifrån 
nyinstitutionell teori.  

4.1.1. Vad är en arkivredogörare? 
Styrdokumenten som jag valt att diskutera utifrån är som nämnts Malmö stads 
ärendehandbok (2018) och Föreskrifter för den kommunala arkivvården (2010). Det 
är redan nu möjligt att säga att verksamheterna som informanterna arbetar på har följt 
styrdokumenten i form av att de har minst en arkivredogörare på arbetsplatsen såsom 
Föreskrifter för den kommunala arkivvården (2010) reglerar. Däri står att 
myndigheter ska utse arkivansvarig och arkivredogörare samt lämna uppgift om vilka 
dessa är till arkivmyndigheten. Föreskriften säger också att antalet arkivredogörare på 
myndigheterna ska anpassas efter verksamhetens storlek och behov. Utifrån de svar 
jag fick från andra förvaltningar som inte medverkar i denna studie kan jag även säga 
att alla förvaltningar och enheter inte följer styrdokumenten då flertalet inte har utsett 
arkivredogörare.  
 
För att få ett grepp om vad informanterna ansåg att en arkivredogörare är för något 
ställde jag följande fråga till dem: 
 

Om du skulle, med två meningar, beskriva vad en arkivredogörare gör för något, vad skulle 
du säga då? 
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Jag tänker att, och det är ju vad man lägger i det med att det är olika mycket ansvar som ligger i 
olika kommuner och förvaltningar, men jag tänker att det är den som är med och upprättar arkivet 
och liksom ordnar arkivet fast just här på arbetsplatsen. Det är inte du som har något större ansvar 
för hela arkivet men du är med och ordnar arkivet på den arbetsplats eller på den enheten, så 
skulle jag nog tänka. 

Informant 1 
 

Ansvara för att dokument ska arkiveras på rätt sätt och bevaras. 

Informant 3 
 
Det är att ha hand om det löpande arbetet i arkivet, det är vad jag tänker man borde fungera som 
arkivredogörare. Kanske inte, men finns det inte rutiner och så på plats så blir det att man får 
jobba med det också. Men sen, ja, man har hand om den löpande arkivverksamheten. 

Informant 4 
 

Organiserar och underhåller arkivet faktiskt, det är det man gör. Det här dagliga, man underhåller 
det, man ser till att systemet är igång och att det hela tiden är ordning och reda. Att man följer den 
givna ordningen och att man förnyar om det är någonting som behövs moderniseras eller 
förbättras. 

Informant 5 
 

Man sköter om det fysiska och man sköter om allmänna handlingar. Egentligen ser till att de 
bevaras och behandlas som de ska och man sköter om ett fysiskt arkiv. Och kanske även ett 
elektroniskt. Det handlar mycket om allmänna handlingar, bevarande och sökbarhet handlar det 
ändå om. 

Informant 6 
 
Detta är grunden i vad de själva anser att de gör som arkivredogörare. Det 
genomgående temat för alla informanter är att det är den praktiska hanteringen av 
arkivet som de sköter. I ärendehandboken beskrivs arkivredogörare som att de har 
hand om den löpande hanteringen av allmänna handlingar. Informant 6 är den enda 
som specifikt nämner allmänna handlingar. I intervjuerna framgår dock att även de 
andra informanterna har en förståelse för att de har hand om allmänna handlingar 
trots att de inte nämner det här. En del av arbetsuppgifterna är att vara ansvarig för 
det lokala arkivet vilket också står i ärendehandboken: ”Arkivarien eller 
arkivansvarig har hjälp av arkivredogörare” (Malmö stad 2018, s. 11). Det är detta 
som informant 1 menar när hen säger att man som arkivredogörare ”ordnar arkivet 
fast just här”. 
 
Flera av informanterna menar också att deras jobb är att förnya och uppdatera arkivet 
om det skulle behövas. Men de är också tydliga med att det inte är de som har det 
övergripande ansvaret. Informant 4 menar att om man är arkivredogörare är en av 
uppgifterna att också skapa rutiner om det inte finns sådana tidigare. Det är även det 
som informant 5 menar när hen beskriver att det ingår att förnya arkivet. Dessa 
arbetsuppgifter nämns inte specifikt i ärendehandboken. Där står att arkivredogörare 
ska ansvara för den årliga arkivvården utan att det beskrivs närmare vad detta innebär 
förutom gallring. Överhuvudtaget är det de praktiska arbetsuppgifterna som 
ärendehandboken beskriver att arkivredogörare ska utföra. De mer ansvarstagande 
arbetsuppgifterna ligger i det dokumentet på arkivarierna och arkivansvarig. Det går 
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därmed att tolka det som att vissa av informanterna har tagit ett större ansvar 
gentemot arkivet än som är nödvändigt. En alternativ tolkning skulle vara att 
ärendehandboken är diffust skriven just för att alla verksamheter själva ska kunna 
bestämma vad som krävs i arbetet med arkivet. I min mening är det både och. 
Arkivredogörarna har tagit ett stort ansvar på grund av att det inte är möjligt för dem 
att utföra sina arbetsuppgifter om inte arkivet är ordnat korrekt. Samtidigt är 
styrdokumenten så diffust skrivna att det är möjligt att arkivredogörarna själva får 
göra det som de anser behöver utföras i sitt arkiv.  
 
Ärendehandboken beskriver även att arkivredogörare ska se till att 
arkivredovisningen är aktuell. Återigen är detta en formulering som är någorlunda 
diffus. I beskrivningen av arkivariens arbetsuppgifter nämns det att denna ansvarar 
för att upprätta arkivredovisningar. En annan roll är arkivansvarig som i hänseende 
till arkivredovisningen är ansvarig för att den är uppdaterad eller så har hen en central 
roll i framställningen av den. En arkivredogörare ska enligt ärendehandboken ha en 
”god kännedom om myndighetens verksamhet och de administrativa rutinerna” 
(Malmö stad 2018, s. 11) men detta innebär inte att hen själv ska uppdatera hela 
arkivredovisningen. Det som informanterna däremot nämner är att de kan vara 
behjälpliga i utformandet av arkivredovisningen då de har bäst förståelse för enhetens 
verksamhet.  
 
För att använda Meyer och Rowans (1977) teori om myter går det att säga att 
arkivredogörarna har blivit en myt som kommunal förvaltning använder sig av för att 
legitimera sin arkivhantering. Författarna beskriver organisationernas myter såsom: 
”Such elements of formal structure are manifestations of powerful institutional rules 
which functions as highly rationalized myths” (Myer & Rowan 1977). 
Arkivredogörarna är en formell struktur inom kommunal förvaltning utifrån att deras 
existens är fastslagna i Malmö stads styrdokument. Det är en självklarhet att de ska 
finnas på varje enhet och förvaltning. I mina kontakter med de förvaltningar som inte 
har arkivredogörare var tonläget alltid urskuldande att de inte hade det. Svaren jag 
fick var ofta att de är medvetna om att det ska finnas arkivredogörare och att det är 
bra att de finns. Men att på grund av diverse olika anledningar, som till exempel 
omorganiseringar, fanns det inte några utnämnda på förvaltningarna just då. Det går 
därför att säga att arkivredogörare har blivit institutionaliserade genom att de ses som 
en självklarhet inom kommunal förvaltning.  
 
En arkivredogörare ska ta hand om arkivet på sin arbetsplats. Det är både 
informanterna och styrdokumenten ense om. Men hur görs detta rent praktiskt?  

4.1.2. Arbetsfördelning och arbetsuppgifter som arkivredogörare 
Arkivredogörare är ingen titel liknande administratör eller registrator, det vill säga en 
arbetstitel som är en huvudsyssla för personen. Alla informanterna har uppdraget som 
arkivredogörare som en del av sin tjänst. En är assistent, två är registratorer och tre är 
administratörer av olika slag. Det ska finnas en person som är arkivredogörare inom 
varje enhet men det finns variation i hur det är upplagt. Utifrån data jag kunnat få från 
Malmö stads intranät Komin går det att utläsa att den överväldigande majoriteten av 
arkivredogörare inom Malmö stad är assistenter eller administratörer av något slag.  
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Sen har vi alla extra ansvarsområden utöver det som alla gör och mitt är då arkiv. /…/ Det är det 
som jag håller reda på. Det är inte så att jag gör allting i arkivet själv men det är jag som ser till att 
det blir gjort och har koll på vad vi behöver göra. 

Informant 1 
 
Inom den enhet där informant 1 arbetar hjälps alla administratörer åt att hantera 
arkivet liksom med dokumenthanteringen i form av att registrera ärenden och 
överhuvudtaget ta hand om diariet. Men alla har även olika extra ansvarsområden och 
informant 1 har hand om arkivet. Orsaken till att just hen fick uppdraget var på grund 
av intresse och att hen tidigare jobbat med arkiv på en annan tjänst. När den tidigare 
ansvarige slutade anmälde sig informanten eftersom att hen ”gärna vill göra det” 
(Informant 1). Informant 1 är därmed den enda som har valt att bli arkivredogörare 
efter det att hen tillträtt sin tjänst. Enhet A har flera andra enheter under sig som 
administratörerna på informantens enhet har delat upp mellan sig och är ansvariga 
för. Informanten berättar dock att de alla jobbar nära varandra och hjälper till med 
arbetsuppgifterna ifall någon är frånvarande.   
 
”Jag är ju arkivredogörare och arkivredogörare ska ju ha ansvaret” menar Informant 2 
att arkivredogörare är. Hen är administratör/assistent inom sin enhet. Hen säger att 
hen fick arkivet lite slängt på sig då det ingick i tjänsten. Informanten menar att 
arkivet inte har fungerat tidigare och att det första hen fick göra var att bygga upp 
arkivet från grunden. Arkivet är inte en huvuduppgift utan utgör snarare runt 25 % av 
arbetsuppgifterna. Det är dock inte tillräckligt tycker informanten som uttrycker en 
frustration över att det är för många arbetsuppgifter och för få personer som sköter 
dem. Hen hade gärna velat ha en extra person som hjälper till för att det ska fungera 
eftersom andra arbetsuppgifter prioriteras högre. En extra person har anställts för att 
ta hand om den dagliga vården av handlingar i form av det som ska arkiveras så att 
Informant 2 under en period kan fokusera på den årliga gallringen. Dock menar 
informanten att detta inte räcker utan att det krävs fler personer som jobbar med 
arkivet. Planen är att en medarbetare ska läras upp för att ta över en del av 
arbetsuppgifterna. Detta är dock en långsiktig plan som inte ännu har påbörjats då det 
har kommit andra uppgifter i vägen.  
 
”Man är som en hustomte kan man säga” säger Informant 2 när hen talar om de 
resterande 75 % av sin tjänst. Andra arbetsuppgifter är att ta hand om inköp och IT, 
samt att hoppa in för andra personer inom administrationen om någon är frånvarande. 
Även Informant 4 beskriver assistenttjänsten som att det brukar bli en slasktjänst med 
diverse olika arbetsuppgifter där också arkivredogörare kan ingå. Även Informant 5 
beskriver att uppgiften som arkivredogörare brukar läggas ut på personer utan att de 
kanske är vare sig lämpade eller intresserade av uppgiften. Hen menar att det aldrig 
brukar bli bra om detta händer. Hen beskriver hur det såg ut på arbetsplatsen tidigare 
och konsekvenserna av detta:  
 

För det hade man då lagt ut på dem olika handläggarna, det är den där problematiken om vi ska 
vara helt ärliga. Det funkar inte att lägga ut det på 15 olika personer för det blir 15 olika resultat. 
(skratt) Det går inte. Det är som diskmaskinen i köket du vet, vissa kommer sköta det, andra 
kommer vara halvbra på det, andra kommer missköta det. Så är det med det här också, du kan inte 
ha det utlagt.  

Informant 5 
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Informant 3 är relativt ny på jobbet och är den av informanterna som har minst 
erfarenhet av arkiv. Arkivhanteringen på hens enhet är uppbyggd genom att olika 
personer har hand om olika handlingar beroende på vad deras arbetsuppgifter är. De 
olika arbetsuppgifterna skapar olika handlingstyper och dessa personer har därför 
hand om respektive handlingstyp. Det är två personer utöver informanten som därmed 
arkiverar handlingar vilket hen inte var medveten om förrän en tid in på sin 
anställning. Hen känner att denna arbetsfördelning fungerar men att det hade varit bra 
om det fanns en lista över vilka personer som har vilka handlingstyper. 
Överhuvudtaget var informanten inte medveten om att det ingick arkivering av 
handlingar i tjänsten utan detta fick hen reda på när en person ur ledningen frågade 
om en handling var arkiverad. Informanten är ansvarig för arkiveringen på enheten 
och försöker att koordinera sina medarbetare så att hanteringen blir korrekt. 
Arbetsuppgifterna som hen har som administratör är många och tar en stor del av 
arbetsdagarna. När jag frågade hur stor del av tiden som gick åt till arkivet svarade 
hen 30 % men om man skulle lägga till arbetet med diariet och registreringen av 
handlingar ligger det uppåt 60 % i ren dokumenthantering.  
 
Informant 4 och 6 är båda registratorer på sina enheter där också arbetet som 
arkivredogörare ingår i tjänsterna. Informant 6 har en tredelad tjänst där ungefär 30 % 
ska vara arkiv, 40 % registrator och 30 % ansvarig för en annan del av 
administrationen. Informant 6 har ett bredare arbetsområde än de andra informanterna 
och sysslar även med mer strategiska frågor angående dokumenthanteringen inom 
både registrering och arkiv genom att skapa rutiner. Även denna informant har hjälp 
av en person att ta hand om den praktiska arkivläggningen av handlingar men är själv 
den som är ansvarig såsom hen beskriver det nedan:  
 

Det gör jag också tillsammans med en annan för hen har jobbat lite med arkiv, eller hen har även 
praktiserat på något annat arkiv. Hen har koll på detta och vi jobbar tillsammans med det. Det är 
jag som är sammankallande till det, det är jag som är på papperet arkivredogörare här, och det är 
jag som ska rapportera till arkivansvarig.  

 
Informant 6 

 
På denna enhet, Enhet E, tar även en av avdelningarna hand om sin egen 
ärendehantering och har därmed i längden kontroll över sitt eget arkiv. Informanten 
tycker att detta är en bra uppdelning då hen inte anser att alla ska ha tillgång till dessa 
handlingar samt att de på avdelningen kan hantera sina handlingar själva. 
 
I jämförelse till detta har Informant 4 helt hand om arkiveringen av handlingar. 
Informanten är också relativt ny på sin tjänst och har gjort några förändringar av 
dokumenthanteringen sedan tidigare organiseringar. Dokumenthanteringen är numera 
centraliserad till informanten till skillnad från tidigare då registreringen låg på olika 
handläggare inom enheten. Informanten beskriver hur dokumenthanteringen är och 
har varit en enda röra där det behövs skapas rutiner kring hur personalen ska hantera 
handlingarna, vilket är en av hens arbetsuppgifter. Det är också därför diarieföringen 
centraliserades för att på så sätt skapa en översikt över vilka handlingar som enheten 
faktiskt hanterar. På grund av att dokumenthanteringen inte har fungerat har 
informanten inte heller jobbat med arkivet än, utan har fokuserat på diarieföringen.  
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Informant 5 är den enda person vars huvuduppgift är att vara arkivredogörare. Men 
även hen har en tjänst som innebär att arbetstiteln är assistent och inte 
arkivredogörare. Därmed har hen andra arbetsuppgifter som är kopplade till enhetens 
kärnverksamhet, om än att dessa är i minoritet i jämförelse med arkivet. Hen 
beskriver att 70-75 % av arbetsuppgifterna är kopplade till arkivhantering och att hen 
är ensam med de uppgifterna på arbetsplatsen. Orsaken till att arkivet har blivit en 
huvudsyssla för informanten är att arkivet var i stor oordning när hen började och att 
det egentligen skulle vara en mindre del av hens tjänst:  
 

Men det blev ju istället att jag jobbade mer och mer med detta på grund av att det var så eftersatt. 
/…/ även jag hade ingen inblick hur stort det faktiskt skulle vara och hur mycket som behövdes 
göras, och sen är det ju fortgående. Så fort jag fått undan vissa gamla ärenden så har det redan 
tillkommit nya och så håller det på (skratt). 

Informant 5 
 
Huruvida utlämnande av allmänna handlingar ingår i arkivredogörarens uppgifter 
eller inte råder det delade meningar om. Endast Informant 6 anser att det ingår i 
arbetsuppgifterna. Sekretessbedömningen på denna enhet görs av antingen 
informanten själv eller av en handläggare beroende på vilken slags ärende det gäller. 
Informant 4 kan också göra sekretessbedömningar i de fall som en medarbetare 
behöver hjälp med detta, men beslut om att allmänna handlingar inte ska lämnas ut 
tas av personer högre upp i förvaltningen. Informant 1, 2 och 5 är endast behjälpliga 
med att leta upp handlingarna i arkivet och sedan förmedla dem till handläggare eller 
chefer. Det är sedan dessa personer som gör en sekretessbedömning och tar beslut om 
handlingarna ska lämnas ut eller inte. Informant 2 menar att sekretessbedömning och 
beslut inte är något som kan läggas på arkivredogörare, utan det ska fortsatt vara 
chefer som tar hand om den delen. Informant 3 är något av ett mellanting mellan 
dessa två grupper. Hen tar främst fram handlingar när de begärs ut och det är till 
största del chefer som gör sekretessbedömning och tar beslut, men om det behövs kan 
även informanten utföra dessa uppgifter. Dock uttrycker hen en ovilja att utföra dessa 
arbetsuppgifter då hen inte har någon utbildning och känner att hen har kompetensen 
att göra det korrekt.  
 
Informanternas beskrivningar av sina arbetsuppgifter ger ett tydligt sken av att de är 
homogeniserade i DiMaggio och Powells (1983) mening. Homogeniseringen innebär 
att organisationer blir allt med lika varandra. Utifrån att arkivredogörare har blivit 
institutionaliserade, såsom jag beskrivit i 4.1.1., har det även uppstått 
organisationsfält som innefattar arkivredogörare och dessa har sedan genomgått en 
viss homogenisering. Styrdokumenten beskriver vad arkivredogörare ska göra och 
detta innebär att alla informanter generellt utför samma arbetsuppgifter, dock med 
vissa skillnader beroende på vad de olika verksamheterna och arkiven kräver.  
 
Det har därmed också skett en isärkoppling mellan den formella och informella 
strukturen. I enlighet med vad Meyer och Rowan (1977) menar har varje 
arkivredogörare skapat olika sätt att hantera de praktiska förutsättningarna på sina 
arbetsplatser. Från styrdokumenten ges endast en generell instruktion över 
arbetsuppgifterna och arkivredogörarna har sedan fått lösa de praktiska problem som 
uppstått inom sina enheter. Hur mycket av styrdokumenten som faktiskt influerat 
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arbetsuppgifterna är svårt att säga då flera av informanterna inte var medvetna om att 
de existerade. De informella strukturerna är de som styr arkivredogörarnas arbete och 
dessa har uppstått utifrån varje enskild enhets egna förutsättningar.  

4.2. Utbildning  
Till temat utbildning kan kopplas olika aspekter. Det handlar både om vilken 
utbildning som informanterna har fått inför sina arbetsuppgifter som arkivredogörare 
och vilken slags utbildning som de tycker krävs och som de vill ha. Detta diskuteras i 
första delen av avsnittet medan den andra delen fokuserar på vilken slags utbildning 
som arkivredogörarna själva hållit för sina medarbetare.  

4.2.1. Utbildning för jobbet som arkivredogörare 
Informant 1, 4 och 6 har varit arkivredogörare inom sina tidigare tjänster medan de 
andra informanterna inte har någon erfarenhet av arkivarbete sedan tidigare. Alla 
informanter berättar att de inte har fått någon utbildning som arkivredogörare varken 
från sin förvaltning eller Malmö stadsarkiv. Informant 1, 4 och 6 har inte heller fått 
någon utbildning från sina tidigare arbetsplatser. Dock har Informant 4 gått en mindre 
kurs i arkivvetenskap på universitet som innebär att hen hade en grundförståelse för 
arkivvetenskap och det praktiska arbetet. Det genomgående temat för alla informanter 
är dock att de inte har haft någon utbildning och att de har fått lära sig under tiden 
som de jobbar. Några av informanterna har inte heller fått någon överlämning från 
personen som tidigare hade tjänsten vilket också skapat okunskap om vad arbetet 
faktiskt innebär. Den utbildning eller information som informanterna har fått om vad 
uppgiften som arkivredogörare innebär har skett genom annan slags 
kunskapsöverföring i andra sammanhang. I Thomas Brantes (2009) beskrivning av 
professioner är universitetsutbildning inte en utmärkande del av en profession. 
Personer kan skaffa sig kunskap på andra sätt och ändå ha ett kunskapssystem som är 
utmärkande för just den professionen. Detta är uppenbart även sant för 
arkivredogörare. Utifrån hur de beskriver sina arbetsuppgifter går det att säga att de 
har kunskap om arkiv som gör att eftersom de förstår nya och gamla problem inom 
arkivhanteringen kan de också införliva den kunskapen i de lösningar de tar fram. 
Dock bara till en viss del då de även vill ha en arkivarie som hjälper till med att lösa 
problemen.  
 
Många av informanterna jobbar också med dokumenthantering i andra former såsom 
diarieföring, vilket knyter samman olika uppgifter som rör arkivering. Informant 3 
berättar att hen fick information om arkivering genom en utbildning om diarieföring.  
Hen fick där Malmö stads arkivhandbok och information om vem hen kunde vända 
sig till med frågor, men ingen mer utbildning än det. Informant 1 och 4 berättar också 
att det på nätverksträffar ibland dyker upp frågor om arkiv trots att träffarna handlar 
mer om registrering av handlingar.   
 
Informant 5 berättar att hen var en av de som var först som arkivredogörare på sin 
förvaltning och därmed var hen ensam med arbetsuppgifterna under en lång period till 
dess att en arkivarie anställdes. Hen sökte själv information om hanteringen av arkiv 
innan hen påbörjade anställningen och hade därmed ”förskansat mig den teoretiska 
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delen i den mån jag kunde och sen har det då finjusterat vissa saker genom 
erfarenhet” (Informant 5). 
 
Som nämnt tidigare berättar Informant 3 att hen inte var medveten om att hen skulle 
arkivera något förrän hen fick frågor från ledningen om hen arkiverat vissa dokument. 
Hen menar att den överlämning som gjordes från personen som slutade tjänsten 
fokuserade på andra delar av arbetsuppgifterna än just arkivet och 
dokumenthanteringen. Informanten anser att ”det hade varit mycket, mycket bättre 
om jag hade fått den informationen också” (Informant 3).  
 
På frågan om de vill ha en utbildning i vad det innebär att vara arkivredogörare blir 
det olika svar. Informanterna 3, 4 och 5 vill ha en utbildning medan informanterna 1, 
2 och 6 anser att det inte behövs.   
 

Nej det tror jag inte. Men jag har ju jobbat med detta innan, och fick i och för sig inte någon 
utbildning då heller, utan fick bara lära mig att det är så vi gör. Men så att (skratt) nej, jag, det 
tänker jag är ganska lugnt. 

Informant 1 
 
Informant 1 menar alltså att det inte behövs någon utbildning eftersom hen jobbat 
med det innan, men trots att också Informant 4 och 6 jobbat med liknande uppgifter 
tidigare anser de att det hade varit bra med en utbildning. Informant 1 menar dock att 
man lär sig under tiden man jobbar och att de får återkommande utbildningar från 
både Malmö stad och Sveriges kommuner och landsting om sekretess och om 
allmänna handlingar som inte specifikt handlar om arkiv men som ändå berör arbetet. 
Även Informant 2 menar att det egentligen inte krävs någon regelrätt utbildning utan 
det räcker att man går bredvid den nuvarande arkivredogöraren och lär sig 
arbetsgången rent praktiskt. Hen menar att man självklart behöver hålla sig 
uppdaterad om bland annat lagar och förordningar men att det inte krävs någon 
formell utbildning för det. Informant 6 har lite mer ansvar än de andra 
arkivredogörarna och anser att om hen inte hade alla de arbetsuppgifter som hen har 
idag skulle en utbildning inte behövas. Arkivredogörarna vill alltså ha en utbildning 
som hjälper dem i deras arbete, inte för att legitimera sin profession vilket Brante 
(2009) menar är ett kännetecken som går att hitta hos pre-professioner.  
 
På frågan om vad denna utbildning skulle handla om är det övergripande temat att 
den borde behandla praktiska arbetsuppgifter. Till exempel vad som ska bevaras och 
gallras, hur akterna ska se ut när de är färdiga och vad som ska finnas i dem. Helt 
enkelt om konkret arkivläggning med allt vad det innebär med bland annat 
arkivbeständigt material och godkända arkivlokaler. Det flera av informanterna 
efterfrågar är kunskap om vilka handlingar som är specifika på just sin förvaltning 
och områden, samt hur de ska bevaras. Det är trots allt en skillnad på patientjournaler 
med hög sekretess och ansökningar till kulturstöd. Här är det även relevant med en 
grundläggande förståelse för relevant lagstiftning, som Informant 4 uttrycker det: 
 

Offentlighets-och sekretess[lagen] och arkivlagen tycker jag. Asså man behöver inte läsa det på 
universitet (skratt) men att man får introduktion till det och grundläggande kunskaper i det. 

Informant 4 
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Inom varje förvaltning finns det också specifik lagstiftning som styr verksamheten 
och dokumenthanteringen. En kunskap om den relevanta lagstiftningen är därmed 
också nödvändig för att arkivredogörarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men, 
som Informant 2 uttrycker det, så är en utbildning inte nödvändig utan man kan själv 
lära sig den och hålla sig uppdaterad.  

 
Informant 4 anser också att det skulle vara bra om arkivredogörare får sig förklarat 
vilket ansvar och vilken roll de har inom organisationen. Hen menar att det inte 
behövs någon regelrätt utbildning om det är tydligt vem som ansvarar för vad, utan 
snarare en övergripande introduktion. 

 
Att skapa handlingsplaner för vad som till exempel ska bevaras och gallras benämner 
Informant 5 som ”specialistkunskaper” som arkivarierna besitter men som 
arkivredogörarna inte behöver ha. Det är istället information och kunskap om hur de 
faktiskt ska göra som är nödvändig för arkivredogörarna. På grund av att Informant 6 
har ett annat ansvar anser hen att dessa specialistkunskaper är något som hen behöver 
ha mer kunskap i för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Exempelvis är en 
förståelse för hur det processbaserade tänkandet fungerar i arkivsammanhang något 
som hen efterfrågar.  
 
Utifrån vad informanterna berättar finns det en tydlig uppdelning mellan dem själva 
och arkivarierna. Den kunskap som arkivredogörarna behöver ha och som de vill ha 
kunskap om är just om det praktiska på sin enhet. Detta i jämförelse med arkivarierna 
som har ett mer övergripande och strategiskt ansvarsområde. Detta går även att se i 
den tidigare forskningen som skrivits om just arkivarieprofessionen och registratorer. 
Ida Grönroos (2012) menar att arkivarierna har fått en mer synlig och strategisk roll i 
verksamheterna genom att de numera är med från början när handlingar skapas och 
styr deras fortsatta liv i organisationen. Även Magnus Nordin och Lina Jansdotter 
Persson (2015) menar att det finns en uppdelning mellan registratorerna och 
arkivarierna genom de förras mer praktiska arbetsuppgifter och de senares teoretiska. 
Samma uppdelning går även att se mellan arkivredogörare och arkivarier. Det gäller 
både vilka deras arbetsuppgifter är och vilken utbildning som de anses krävs och som 
de vill ha.  
 

4.2.2. Utbildning för medarbetare 
Enligt Malmö stads ärendehandbok (2018) är arkivredogöraren den på arbetsplatsen 
som bör ha bäst kunskap om arkivet och därmed bör det vara naturligt att de ger 
information till sina medarbetare om arkivet och arkivhantering. I intervjuerna 
ställdes därför en fråga om hur dessa utbildningar har sett ut och om de har skett 
överhuvudtaget. Informanterna 1, 2 och 5 säger att de har haft utbildningar för sina 
medarbetare. 
 

Ja, och vi har en mycket kvalitetssäkrande funktion så vi har genomgång med våra chefer 
regelbundet. /…./ ’Hur ser det ut i ditt diarium?’, ’Vad är öppet?’. Och om de skickar in saker kan 
vi säga ’Nej det här ska inte in’. Eller vi kan ju inte neka dem såklart, för det är ju dem som äger 
det men vi kan säga att det inte är korrekt. Att det här ska in eller det här behöver kompletteras 
eller det här skulle vara så här istället och så, och det tror jag dem uppskattar. Det är ju inte så att 
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vi kör några pekpinnar men dem behöver inte hålla det i huvudet för vi finns och håller koll 
också.  

Informant 1 
 
Informant 1 träffar de personer på sina enheter som hen har ansvar för en gång i 
månaden och har under dessa tillfällen genomgångar om diariet och arkiveringen. 
Administratörerna på enheten håller även workshops om diariet och betonar vikten av 
att skicka in handlingar till diariet så att det blir korrekt. Hen betonar också att en stor 
del av administratörernas jobb är att aktivt jobba och uppmuntra sina medarbetare till 
att diarieföra korrekt från början. Det är viktigt att kvalitetssäkra men att göra det på 
ett bra sätt så att medarbetarna inte känner sig jagade. Informant 1 har därmed en 
viktig förmedlande roll som Brante (2009) menar är karaktäriserande för 
professioner.  

 
Även Informant 2 har haft utbildningar för sina medarbetare. Denna utbildning sker 
för nyanställda där informanten berättar om arkivet, hur man ska rensa akterna och 
hur hen vill ha akterna när medarbetarna lämnar dem vidare. Informanten har även 
fått en förfrågan från medarbetare om att komma och informera om hur de ska 
hantera specifika akter. I det fallet tycker informanten att det egentligen inte behövs 
eftersom hen tror att medarbetarna har mer kunskaper än hen själv har eftersom 
medarbetarna har arbetat där så pass länge, och längre än informanten. Hen menar att 
det visar på att det finns en osäkerhet kring arkiv som inte borde finnas. Osäkerhet 
hos en organisation är en av orsakerna till att det behövs någon med den 
professionella kunskapen som kan mildra osäkerheten (Brante 2009). Informant 2 har 
fått tillit från sina medarbetare att hen har de kunskaper som de själva inte besitter. 
Trots att informanten anser att de visst gör det. Detta hänger också samman med att 
informanten inte anser att det behövs någon direkt utbildning för att vara 
arkivredogörare då det inte är ett alltför för svårt jobb. Genom att använda Brantes 
(2009) teorier om osäkerhet/risk förhållande innebär detta att informanten anser att 
det är en säker organisation i form av att arbetsuppgifterna lätt kan läras ut till andra 
arbetsgrupper medan medarbetarna inte ser det på det viset.  
 
Även informant 5 har till viss del haft utbildningar för sina medarbetare i form av att 
göra lathundar för att förklara hur de ska använda sig av arkivet. Hen har skickat ut 
dessa via mejl men har också för att förenkla satt upp en papperskopia vid arkivet. 
Informanten påpekar att hens jobb är att förenkla och göra arkivet sökbart för alla, 
och att det därför behövs lathundar för de gånger som informanten inte är där för att 
svara på frågor.  
 
Informant 3, 4 och 6 har inte haft några regelrätta utbildningar. Både Informant 3 och 
4 är nya på sina tjänster vilket är en orsak till att det inte skett. Informant 6 berättar att 
hen inte är bekväm med att hålla regelrätta utbildningar för medarbetare eftersom hen 
anser att det är mer en arbetsuppgift för en arkivarie. Istället har det varit liknande 
situationer som med Informant 1 där hen påminner medarbetare om att vissa 
handlingar ska diarieföras och arkiveras när det glöms bort.  
 
Ett genomgående tema för de flesta av informanterna är att medarbetare kommer och 
frågar om hjälp med handlingar och hur de ska hantera dem. Medarbetarna visar 
därmed ett stort förtroende för arkivredogörarna utifrån de kunskaper som dessa 
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besitter. Detta förtroende skapar även förutsättningarna för att medarbetarna ska 
känna sig bekväma med att arkivredogörarna förmedlar den kunskapen som de har. 
Attributet kunskap samt förmedlingen av denna menar Brante (2009) är viktig för att 
en profession ska anses vara just det.  
 
Vissa av informanterna anser att de inte riktigt kan svara på alla frågor de får från 
medarbetarna då de inte själva har kunskapen om just den specifika frågan. Informant 
6 menar att det ofta brukar räcka med att be den som frågar att återkomma senare 
eller att hänvisa till Malmö stads arkivhandbok för styrande och stödjande som är en 
dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande funktion inom Malmö stad. Hen 
kallar den för Bibeln eftersom det är den som ska följas och gör man det så gör man 
korrekt. Informant 4 vill att kollegor ska se hen som personen de kan komma och 
fråga, men att det i dagsläget inte riktigt går till så. Ett skäl är att hen inte riktigt kan 
svara på alla frågor utan istället ser det som ett utbyte mellan kollegorna och sig själv. 
Hen beskriver att det idag fungerar som att ”Aha ni hanterar det här, då ska jag kolla 
upp hur vi ska göra och försöka få in det i arkivredovisningen” (Informant 4). 
Informant 5 uppfattar det dock inte på detta sätt. Hen menar att det är en del av hens 
arbetsuppgifter att sköta all arkivhantering. Det innebär att medarbetarna vänder sig 
till informanten med det som de behöver hjälp med, vare sig det handlar om att ta 
fram information från arkivet eller arkivering av akter.  
 
Informanterna har olika utgångspunkter för hur de förmedlar sin kunskap men de har 
alla någon slags förmedlande roll. Informant 5 är den som har minst av denna roll då 
hen inte anser att medarbetarna behöver ha den kunskap som hen besitter. Hen har 
dock ändå skapat lathundar och rutiner för de tillfällen då medarbetarna behöver hjälp 
och hen själv inte är där. Det är tydligt att den förmedlande rollen är en del av 
arkivredogörarnas arbetsuppgifter liksom att medarbetarna har förtroende för att 
arkivredogörarna har tillräckliga kunskaper att utföra sina uppgifter.  
 
I mångt och mycket fyller arkivredogörarna alla fyra av Brantes attribut som 
karaktäriserar en profession men inte fullt ut. De har inte en regelrätt utbildning men 
de har anskaffat sig kunskapen genom praktiskt utförande av arbetsuppgifterna och de 
ser heller inget syfte med att skapa en utbildning. De förmedlar kunskapen de har och 
de har förtroende från sina medarbetare att kunskapen de förmedlar är korrekt. Dock 
anser sig inte arkivredogörarna vara experter på hela dokumenthanteringen och 
överför det ansvaret på arkivarierna. Detta innebär att arkivredogörare inte helt 
uppfyller attributen kunskap och tillgångspunkt.  

4.3. Kompetenser 
 
Anser du att vem som helst kan vara arkivredogörare? 
Nej, jag tror vem som helst kan vara arkivredogörare om de har rätt personliga förutsättningar 
(skratt). Så vem som helst kan vara det men bara om de har de personliga förutsättningarna. Du 
kan lära dig det men du kan inte lära dig något som du inte är. Förstår du vad jag menar? Har du 
inget ordningssinne så kommer du ALDRIG fungerar bra som arkivredogörare eller arkivarie. Om 
du är naturligt oorganiserad kommer det att genomsyra allt trots utbildning. Trots allting kommer 
din personlighet slå igenom och i ett arkiv är bristande sinne för ordning katastrofalt. 

Informant 5 
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Det genomgående svaret från informanterna på ovanstående fråga är att alla kan vara 
arkivredogörare om de har ett intresse för arkiv och om de har de personliga 
förutsättningarna. Men saknas de personliga förutsättningarna fungerar det inte. En 
utbildning för att skaffa sig kunskaper i det praktiska arbetet, lagstiftning och 
organisationen är, som nämnts i avsnittet ovan, viktiga att ha men de avgörande 
kompetenserna är personlighet. Vissa informanter har mer betonat att det är viktigt att 
ha ett intresse och en förståelse för varför arkiv är viktigt, medan andra har fokuserat 
på personliga egenskaper.  
 
De personliga egenskaperna handlar om att vara noggrann, ha sinne för ordning och 
reda, vara stresstålig och ha de fysiska förutsättningarna. De två första egenskaperna 
är förhållandevis lätta att förstå. Egenskapen att vara stresstålig menar Informant 3 är 
viktig på grund av att det är så många arbetsuppgifter som ska utföras och att man 
behöver kunna klara av den stressen, speciellt som ny när man ännu inte har kunskap 
om allt. Detta hänger samman med att arkivredogörare inte är informanternas primära 
arbetsuppgifter utan informanterna måste prioritera mellan olika delar av sin tjänst. 
Stress nämner även både Informant 2 och 5 fast ur en annan aspekt. De menar att man 
inte ska stressa med arkivering för då blir det fel och då måste man göra om. 
Informant 5 menar att arkivarbete är ett långsamt arbete och att det behöver vara det 
eftersom det är mycket sorterande som sker för hand och det måste bli korrekt.  
 
Den sista egenskapen, det fysiska, menar dock Informant 1 inte är lika viktig som 
Informant 5 anser. Orsaken kan vara att Informant 5 har ett större arkiv som behöver 
skötas mer fysiskt än Informant 1, och att de fysiska förutsättningarna inte är av lika 
stor vikt inom hens enhet. Informant 5 menar att det sker en naturlig gallring av 
personer som är lämpliga som arkivredogörare. Personer kan ha personligheten och 
intresset men orkar inte kroppen så är det inte möjligt att utföra arbetsuppgifterna 
med att flytta arkivboxar och spendera heldagar med att sortera pappershandlingar.  
 
Flertalet informanter menar också att det måste finnas en förståelse för varför arkiv är 
viktiga för att kunna vara arkivredogörare. Informant 1 har använt arkiv på sin fritid 
och menar att det gjort att hen har en förståelse för varför det är viktigt att arkiven är 
ordnade korrekt. Hen säger:  
 

För det ger ju mig en grundförståelse för vad det innebär. Varför du inte bara kan slänga ner 
allting i en låda. ’Ja men det handlar om samma person så kan vi inte bara lägga det i samma låda 
och stänga lådan?’. Nej det kan man inte för att det måste vara sökbart. Om du skriver som nu 
Stadsdel 11 eller om du skriver S11 på allting så vet de inte om 50 år vad S11 betyder. Så fast det 
är jättejobbigt för dig nu så måste du skriva ut Ledningsgrupp och alla enheters namn som är i det 
området. 

Informant 1 
 
Förståelsen för varför arkiv är viktiga nämner även Informant 3 och 6 som en 
väsentlig komponent till att kunna utföra arbetet. Informant 3 beskriver att hen märkt 
detta eftersom hen aldrig har behövt tänka på det förut. Informanten är ärlig och 
menar att det finns mängdvis med papper och handlingar som hen inte tycker är 
viktiga men som faktiskt är det. Hen menar att det behövs information från ledningen 
om vad som gäller för att hanteringen faktiskt ska gå korrekt till. Detta tyder på att det 
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inte är en total isärkoppling som skett inom organisationen. Meyer och Rowan (1977) 
menar att isärkoppling skapar möjligheter för organisationen att lösa problem utan att 
de formella strukturerna, som förvaltningsledning, blir indragna. Vad som däremot 
visas i det informanterna berättar är vad som händer när en isärkoppling inte är det 
som medarbetarna vill ha. Informanten vill att det ska vara en tydligare koppling 
mellan deras arbeten och lösningar från den formella strukturen. Om det är så från 
chefer eller arkivarier är av mindre vikt, men någon slags tydligare direktiv är av vikt.  
 
Informant 4 menar att rutiner är av vikt för att kunna arbeta som arkivredogörare. Hen 
menar att ett intresse absolut måste finnas men att det framför allt krävs fungerande 
rutiner på arbetsplatsen. Informanten menar att arkivhantering inte är så lätt och att 
det hela tiden behöver utföras val och tas beslut som en arkivredogörare ofta inte har 
kompetens till att göra. Informanten tycker att det därför behöver finnas rutiner och 
ett någorlunda strukturerat arkiv redan när arkivredogöraren har börjat. ”Alla kan 
följa en lathund”, säger Informant 4, men alla kan inte skapa rutinerna. Därför krävs 
det antingen en arkivarie eller en arkivredogörare med intresse för uppgiften. 
Informant 3 menar att det inte helt räcker med lathundar i form av till exempel 
arkivredovisning utan man behöver ha mycket kunskap i bakhuvudet. Detsamma 
tycker Informant 2, som menar att det visst krävs ett intresse för arkivet men att det 
främst krävs att man förstår arkivet i form av att gå bredvid den som tidigare haft 
uppdraget.   
 
För att återgå till intresset som informanterna nämner som nödvändigt för att utföra 
arbetsuppgifterna så beskriver Informant 1 det på följande sätt: ”För man måste ändå 
inte ha så mycket fallenhet som intresse tänker jag och förståelse av att det är inte så 
enkelt som man tror utan man kan behöva tänka om några gånger”. Även Informant 2 
säger som nämnts ovan att det gäller att ha intresse. 
 
Flertalet av informanterna nämner att på grund av dessa krav på arkivredogörare är 
det inte acceptabelt eller optimalt att ta in praktikanter eller sommarjobbare för att 
sköta arkivet. Som nämnts i avsnitt 4.1.2. menar Informant 5 att det heller inte är 
lämpligt att uppdraget ligger utspritt på olika personer. Ett skäl är att det inte går att få 
en översikt över handlingarna, ett annat att vissa helt enkelt inte är lämpade till att 
utföra arbetsuppgifterna. Denna aspekt kommer att diskuteras mer ingående i 
avsnittet nedan.  

4.4. Prioriteringar och attityder till arkiv 
En slående konsekvens av att ingen förutom en av informanterna har som sin 
huvudsakliga arbetsuppgift att vara arkivredogörare är att arkivhanteringen aldrig är 
en prioriterad uppgift. Även Informant 5, som har det som sin huvudsyssla, menar att 
hen får prioritera bort arkivet om det finns andra arbetsuppgifter måste göras. 
Orsaken är att om deras ordinarie arbetsuppgifter inte utförs finns risken att ”hela 
verksamheten liksom faller och då måste det prioriteras” (informant 5). Att vänta med 
sådant som rör arkivet är däremot möjligt eftersom det inte har samma påverkan på 
kärnverksamheten. Det flertalet av informanterna prioriterar i sitt arbete som 
arkivredogörare är medarbetare som begär ut ärenden, eller om det inkommer en 
begäran om allmänna handlingar från medborgare. I det första fallet handlar det om 
att arkivredogörarna är ett stöd till kärnverksamheten och i det andra om att de enligt 
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lag måste lämna ut allmänna handlingar. Dessa lagar kan ses som de tvingande 
krafterna inom isomorfism som DiMaggio och Powell (1983) syftar på. Isomorfism 
förklarar hur olika organisationer blir mer lika varandra utifrån bland annat lagar och 
föreskrifter. Genom att lagar kräver att allmänna handlingar ska hållas ordnade och 
tillgängliga behöver det också finnas personer som tar hand om dem. Det finns trots 
allt styrdokument inom Malmö stad som uttalat fastslår att det ska finnas 
arkivredogörare. Det finns en skillnad i hur arkivredogörarna på de olika 
förvaltningarna arbetar. Det finns också en skillnad på hur arkivredogörare inom 
samma förvaltning men på olika enheter arbetar som går att se på informanterna 4 och 
5. Detta är ett tecken på den isärkoppling som skett inom alla verksamheter, men det 
är ändå en homogenisering som skett i och med att alla har arkivredogörare.  
 
Generellt är det samma svar från alla informanter angående hur de prioriterar sina 
arbetsuppgifter. Utlämnandet av allmänna handlingar prioriteras men annars går 
andra arbetsuppgifter före. På grund av att arkivet inte är en del av kärnverksamheten 
kommer det inte i första hand. En del av informanterna prioriterar arkivuppgifter lite 
högre än andra på grund av att de uttalat menar att det finner det roligt att arbeta med 
arkivet. Informant 6 planerar in sina arbetsuppgifter i olika sjok och schemalägger 
sina dagar för att kunna fokusera helt på just de dokumenten eller arbetsuppgifterna 
under den tiden. Orsaken är att det är för ansträngande att arbeta med flertalet av 
arbetsuppgifter som alla är tunga och det blir för svårt att hinna med allt. Hen är dock 
den enda som hanterar sin arbetsbörda på detta sätt.  
 
Intrycket från informanterna jag får när de svarar på frågor om prioriteringar är att det 
finns en frustration med att arkivet och arkivredogörare inte är prioriterade eller att 
det finns en okunskap om arkivet. Samtidigt menar Informant 1 att det är förståeligt 
att det inte är prioriterat. Arkiv är inte en kärnverksamhet i någon av de enheterna 
som informanterna arbetar på men hen uttrycker att det är en frustration att det aldrig 
är det första som prioriteras ”utan man får ta det när vi hinner men det här när vi 
hinner… det kommer ju liksom aldrig.” (Informant 1). Eftersom det inte är ett 
prioriterat område kan det lätt bli att det skapas mer jobb och att arkivet blir eftersatt, 
såsom det har hänt hos Informant 2. Hen menar att det inte längre är kul att jobba med 
arkivet på grund av att det funnits en så bra ordning tidigare, och att den nu har 
försvunnit, på grund av att informanten varit tvungen att prioritera andra 
arbetsuppgifter. 
 
Informant 4 beskriver att det var först när hen började på sin förra arbetsplats som hen 
insåg hur lågt prioriterat arkivet var samt hur låg kunskap och obefintliga rutiner det 
fanns. Hen menar att allt annat i en verksamhet rullar på men i ett arkiv händer det 
inte så mycket från dag till dag om man faktiskt inte arbetar i det genom att till 
exempel ordna och förteckna. Men i likhet med Informant 2 menar hen att det över tid 
snabbt blir väldigt mycket att göra då till exempel handlingar läggs på hög istället för 
att ordnas. Informant 4 beskriver också hur eftersatt arkivet var på hens tidigare 
arbetsplats på grund av att personen som tidigare haft tjänsten inte tagit hand om 
arkivet. 
 
Arkivens låga prioritering är inte något nytt inom arkivvärlden. Ida Grönroos (2012) 
diskuterar hur okunnigheten om arkivariens arbetsuppgifter gör det svårt för 
ledningen och medarbetare att förstå vilka resurser som krävs för att arkivarien ska 
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kunna utföra sitt jobb. Några av de registratorer som berättar om sina yrkesliv i I 
handlingarnas centrum (Hansen 2009) menar också att deras yrkesroll inte har en hög 
status trots att de har en viktig funktion i verksamheterna. Författaren menar att 
eftersom diarieföring ses som en bisyssla ges det ingen prioritet. Min undersökning 
visar att detsamma gäller för arkivredogörare.  
 
Informant 4 beskriver också att en utmaning för arkivredogörare är att få ledningen, 
chefer och medarbetare att förstå att arkivet är viktigt. Hen menar att alla inte behöver 
jobba med det men arkivet ska vara ett prioriterat område. Hen menar också att detta 
hänger samman med att arbetet med arkivet måste ske kontinuerligt. Det kan inte 
lösas med att en praktikant kommer in och jobbar över en sommar, utan att det måste 
vara en del av den löpande verksamheten. Informant 5 beskriver att hen tycker det 
skett en attitydförändring hos medarbetarna under de senaste åren jämfört med 
tidigare. Detta har skett genom att det funnits en arkivarie anställd vid förvaltningen 
och att förvaltningsledningen har ordning och reda som sina ledord. Hen tycker även 
att det skett en förändring i att man inte längre ser arkivredogöraren som ”en tråkig 
person som sitter där och snöar in sig på papper” utan att arkivredogörare faktiskt 
uppfyller en viktig roll (Informant 5). Arkivredogörarna är lite lågmälda och håller 
sig i bakgrunden, som hen beskriver det, men att de inte gör ett mindre viktigt arbete 
för det. De är ett viktigt kugghjul i verksamheten och fungerar inte det så kommer det 
att visa sig genom administrativa brister på arbetsplatsen.  
 
Det som informanten här berättar är risken som existerar med en isärkoppling av 
verksamheten och aktörerna. Meyer och Rowan (1977) menar att arbetsuppgifter 
delegeras till professionella som själva får sköta de tekniska detaljerna. 
Problematiken som uppstår är att ledningen och chefer inte har insyn i vad personerna 
faktiskt gör och de kompetenser som krävs. Uppfattningen om arkivredogörare kan 
därmed skilja sig mellan dem själva, deras medarbetare och deras chefer. Meyer och 
Rowan (1977) diskuterar att det är genom ”good faith” som det inte skapas anarki 
mellan de professionella och ledningen. Man litar helt enkelt på att medarbetarna gör 
rätt, och har överseende om det inte följer de formella mallarna. Problemet uppstår 
när ledningen inte har kunskapen om vare sig arkiv eller arkivredogörare och därmed 
inte heller kan tillsätta en person som kan utföra arbetsuppgifterna. 
 
Informanterna är dock själva mycket medvetna om vikten av ett fungerande arkiv och 
arkivhantering. Det är allmänna handlingar som kan begäras ut. De informanter som 
arbetar på enheter som har hög sekretess på sina handlingar är i något högre grad mer 
medvetna om detta utifrån de svar de gett.  
 
Informant 5 beskriver att arkiv handlar om att behandla inkomna handlingar med 
respekt och att respektera individens privata sfär. Handlingar ska inte ligga där vem 
som helst kan se dem eller hanteras vårdslöst.  
 

Att det kommer bort, att ditt ärende faller mellan stolarna och allt sådant här, det är det människor 
inte ofta inser. Det blir ringar på vattnet när det är oordning i arkivet och det resulterar i att 
individen drabbas till slut. 

Informant 5 
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Just på grund av att arkivredogörare har hand om den praktiska arkivhanteringen, och 
att de har en central roll i hur arkivet hanteras på arbetsplatserna, menar alla 
informanter är en anledning till att arkivredogörare inte kommer att försvinna. De 
menar att arkivredogörare kommer att behövas i framtiden. Informanterna menar att 
den digitala utvecklingen inte kommer att påverka arkivredogörarnas existens men 
väl deras arbetsuppgifter. I likhet med tidigare forskning rörande digitaliseringen 
(Yeo 2018; Kallberg 2013) menar informanterna att framtiden innebär både 
möjligheter och utmaningar. Informanterna menar att möjligheterna är att det inte blir 
lika mycket papper som måste sorteras och att arbetet därmed kommer att gå 
snabbare. Informant 2 menar också att det hade varit skönt att ”slippa ha med det 
dammiga att göra”. En ren arbetsmiljö är en fråga som inte tagits upp av andra 
informanter. Informant 5 menar också att på grund av att arkiv och arbetet som 
arkivredogörare inte är prioriterat läggs det inte lika mycket energi på att skapa bra 
program för till exempel diarieföring och e-arkiv. Dessa bör vara en hjälp i arbetet. 
Snarare har dessa projekt en tendens till att bli bökiga både under tiden de ska skapas, 
under implementeringen och vid användning. Informanten menar att ofta vid 
innovation pratar man om det positiva och hur god idén är, men den stora utmaningen 
är sedan att göra det användarvänligt. I hens erfarenhet är det användarna i form av 
arkivredogörare, registratorer och handläggare som behöver försöka få system och 
program att fungera i praktiken.  
 
Geoffrey Yeo (2018) argumenterar för att arkivarier och records manager behövs för 
att kunna bedöma materialet, och samma sak går att säga om arkivredogörare. 
Informanterna menar att de inte har kompetens för att utföra arkivariernas arbete 
såsom är beskrivet i avsnitt 4.3. men de har kompetenserna att ta hand om ”sina” 
arkiv, både vad det gäller själva lokalen men även handlingarna. Informanterna kan 
sina verksamheter på ett mer närgående sätt än förvaltningsarkivarierna och är därför 
kompetenta att veta vilken information som ska hanteras på vilket sätt. De menar att 
det trots allt är samma information som de ska behandla, men att det endast gör det i 
olika format: från papper till elektroniska handlingar. Detta är vad Yeo (2018) också 
menar. Information managers kommer inte göra arkivarier och arkivredogörare 
överflödiga utan de kommer att behövas än mer. Som informant 4 säger:  
 

Jag tänker att det kommer behövas många fler just för att man har både pappershantering och 
ökad digital hantering. Det känns överlag generellt som man har mer information och den är mer 
spridd så jag tror det är ett sånt behov som bara kommer att öka.  

Informant 4 

4.5. Nätverk och samarbeten  
Arkivredogörare är ofta de enda som arbetar med just de arbetsuppgifterna som 
beskrivits ovan. Detta gör att det är ett ensamt arbete som flertalet av informanterna 
uttrycker det. Dock arbetar de inte i ett vakuum utan jobbar även nära och i samarbete 
med andra. Dessa utgörs av både medarbetare och chefer på arbetsplatserna men även 
av medarbetare på förvaltningen i form av arkivarier. De har också ett nätverk 
bestående av personer kopplade till Malmö stadsarkiv och utomstående aktörer. Vilka 
informanter jobbar nära i form av arbetsfördelning har redan beskrivits i avsnitt 4.1.2. 
Här ligger fokus på de personer som är i närheten men som inte delar arbetsuppgifter.  
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Jag ställde frågan om det finns något arkivredogörare-nätverk som informanterna är 
en del av och svaren blev blandade. Den förvaltning Informant 2 är knuten till är den 
enda som har ett nätverk specifikt vigt åt arkivredogörare. Vid den förvaltning där 
informanterna 4 och 5 arbetar har det funnits ett nätverk men det har inte varit aktivt 
under en längre period. Informant 1, 3 och 6 är verksamma vid förvaltningar där det 
inte finns några aktiva nätverk och det har inte heller, så vitt de känner till, tidigare 
gjort det.  
 
Informant 6 ska starta upp ett nätverk men det kan inte göras förrän alla enheter inom 
förvaltningen har utsett arkivredogörare. Hur det nätverket ska se ut menar 
informanten beror på vilka det är som kommer att vara arkivredogörare. Är det 
registratorer är det enklare att sammankalla men som hen säger:  
 

Det är väldigt lätt att ha det samtidigt men det är på gott och ont också då är det lätt att det bara 
blir det administrativa. Det är lätt att det [arkivet] kommer bort lite om det är samma roll också, så 
jag hoppas nästan att det inte blir det. Asså det är dubbelt. Det är lätt att kalla till möte men ja… 

 Informant 6 
 
Hen berättar också att hen vill att arkivredogörare-nätverket ska ta upp liknande saker 
som registratorsnätverket redan gör. Registratorsnätverket tar upp saker som nya 
rutiner för ärendehantering och diverse synpunkter som registratorerna har om dessa 
rutiner. På träffarna diskuteras även mer praktiska saker, som hur man registrerar och 
diarieför handlingar. Informant 6 vill därmed att det ska vara ett liknande upplägg för 
arkivredogörarna, med frågor som till exempel hur de ska få in mer handlingar i 
arkivet och hur de ska hantera dem. Informanten tycker också att man genom 
registraturen lite grann per automatik kommer in på arkiv och att dessa två arbeten 
mycket hänger samman.  
 
Informant 4 är relativt ny på jobbet och har därmed endast hört talas om nätverket 
som Informant 5 varit en del av. Den senare berättar att det kommer att startas upp ett 
nätverk när den nya arkivarien är varm i kläderna, helst så snart som möjligt. 
Informant 5 menar att hen hoppas att nätverken påbörjas så snart som möjligt och har 
även framfört detta till arkivarien. Orsaken är att hen var väldigt nöjd med de 
nätverksträffarna som har varit tidigare, och anser att de har gett hen mycket i både 
kunskap och möjlighet att träffa andra i samma arbetssituation.  
 
Det som blir tydligt med dessa nätverk är att de är personbundna. Slutar den 
ansvariga är det inte säkert att nätverket fortsätter igen när en ny person tillträder 
tjänsten. Orsaken till att nätverket på förvaltning D har legat nere är att arkivarien 
som startade det slutade och att personen som tillträde inte var intresserad av att 
fortsätta med det. Informant 3 talar också om att ett nätverk ligger nere på grund av 
att personen som höll i det slutade. Dock är det tveksamt vilket nätverk hen syftade på 
i detta uttalande då hen menar att det inte har funnits ett nätverk för arkivredogörare 
men väl ett för administratörer. 
 
Det som är generellt för de informanter som inte har något nätverk för 
arkivredogörare, utom Informant 5, är att de alltjämt är med i nätverk rörande sina 
andra arbetsuppgifter. Flertalet av de arbetsuppgifter som informanterna har är som 
nämnts tidigare arbetsuppgifter som är kopplade till dokumenthantering. Dessa 
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nätverk är därmed naturliga kontaktytor för frågor som även rör arkiv. Det som 
informanterna också generellt menar är att de är glada att det finns kontaktytor som 
de kan använda sig av. De menar att de får mycket ut av dessa möten och att de är 
mycket givande.  
 
De frågor som brukar ställas på nätverksträffarna för arkivredogörare rör, enligt 
Informant 2 och 5, till exempel om hur man ska gallra och hur gallringsfristerna ser 
ut. Det gäller även hur man praktiskt ska göra vissa saker kopplade till arkivet och hur 
man ska förenkla arbetet så det inte blir mycket papper som ska hanteras. Liknande 
frågor brukar också ställas i de nätverk som resterande informanter deltar i, men då är 
de mer som en följdfråga till en fråga rörande exempelvis diariet och registreringen. 
Informant 4 berättar att frågor rörande registreringen och arkiv alltmer börjar ”jacka i 
varandra” på grund av e-arkiv som informanter uttrycker sig. Digitaliseringen ses som 
en möjlighet men också en utmaning för både verksamheterna och dem.  
 
I korthet är nätverken något som ger kunskap och förankrar arkivredogörarnas plats i 
organisationen vilket gör att man kan säga att nätverk är en myt som används för att 
legitimera arkivredogörarnas plats i verksamheten (Meyer & Rowan 1977). De flesta 
av informanterna vill ha ett nätverk som de kan vända sig till och genom att ha ett 
skapas inte bara en plats för kunskapsförmedling utan också för att legitimera att de 
har en viktig funktion inom verksamheten. Ett nätverk skapas inte om det inte finns 
ett behov av det. Trots att arkivredogörare inte är en egen profession har de ändå 
skapat en slags organisering genom nätverken. DiMaggio och Powell (1983) menar 
att professionaliseringen är en del av de normativa krafterna som också påverkar 
isomorfismen. De menar att yrkesverksamma professionaliseras via bland annat 
nätverk som sprider kunskaper och organisering (DiMaggio & Powell 1983). Även 
om det är tveksamt huruvida det är möjligt att säga att arkivredogörare är en 
profession har deras organisering vissa likheter med ett yrke som är eller håller på att 
professionaliseras av typen pre-profession. 
 
Förutom att informanterna har tillgång till sina olika nätverk har de även kontakt med 
arkivarier som de kan vända sig till. Dock varierar det mellan informanterna hur 
mycket de använder sig av dessa. Det verkar främst handla om huruvida det finns en 
förvaltningsarkivarie eller om de behöver vända sig till Malmö stadsarkiv. Vissa av 
informanterna verkar dock inte ha full kunskap om exakt var arkivarierna är anställda, 
men de vet däremot vilka de ska vända sig till. Informant 4 menar att eftersom det 
inte har funnits någon arkivarie på förvaltningen känner hen att hen inte har kunnat ta 
itu med arkivet då det inte funnits en arbetsledning. Informanten anser att hen 
behöver mer kunskap för att kunna börja men att arkivarierna på Malmö stadsarkiv 
inte kan ge detta. Orsaken är att de inte har kunskap om verksamheten och därmed 
endast kan ge översiktliga svar som kanske inte är möjliga att applicera på 
verksamheten. En förvaltningsarkivarie däremot har den kunskapen. Informant 4 har 
emellertid kunnat fråga en tidigare arkivarie på förvaltningen om råd och ledning i 
sådant som rör arkivredovisningen.  
 
Relationen till arkivarier menar informant 6 är av stor vikt för att 
dokumenthanteringen ska kunna fungera. Hen menar att registratorer och arkivarier 
behöver jobba tillsammans från början i och med att rollerna går in i varandra. 
Informanten menar att registratorns roll kommer först och sedan arkivarien men att 
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arkivarien behöver få vara med i början för att säkerställa att handlingarna blir 
sökbara. Informant 4 är inne på samma sak när hen säger att ”eftersom man har så 
dålig koll i det första skedet så kan man säga att när det gäller arkivet är det väldigt 
dåligt”. Dessa tankar är de samma som både Jay Atherton (1985) och Sue Myburgh 
(2005) har. Alla yrken som är aktiva inom dokumenthanteringen bör samarbeta 
närmare varandra för att hanteringen ska gå korrekt till. Myburgh menar specifikt att 
”recognition of each profession’s role in each of these task is essential if the work is 
to be properly done” (Myburgh 2005).  Visserligen syftar detta på arkivarier och 
records manager men dessa tankar går även att applicera på arkivredogörare och 
arkivarier samt arkivredogörare och registratorer. I vissa hänseenden är detta redan en 
självklarhet då några av informanterna redan är registratorer.  
 
Överhuvudtaget menar informanterna att arkivarierna har kompetenser som 
arkivredogörare inte har eller ens borde ha. De vill ha någon som de kan ställa frågor 
till utan att själva bära det stora ansvaret över hela arkivet. Här är det tydligt att 
arkivredogörare inte är en ”riktig” profession i jämförelse med hur de ser på 
arkivarierna. Arkivredogörarna har kunskaper och kompetenser om sina arkiv men 
något övergripande strategiskt ansvar har de inte, eller vill ens ha.  
 
I Nordin och Jansdotter Perssons (2015) uppsats framkommer det att de registratorer 
de har intervjuat är mycket ovilliga att titulera sig som arkivarier trots att de utför 
arkivariers arbetsuppgifter och har ett ansvar för närarkiven. De menar att denna 
ovilja kan ha sitt ursprung i att registratorerna saknar den formella vetenskapliga 
utbildningen och därmed anser sig själva sakna den legitimitet som krävs för att 
titulera sig arkivarie (Nordin & Jansdotter Persson 2015, s. 37). Utifrån vad mina 
informanter har berättat är det tydligt att liknande tankegångar finns hos dem. De har 
den praktiska kunskapen men inte den teoretiska som krävs för att de ska vara 
bekväma med att ta övergripande och strategiska beslut för arkivhanteringen.  
 
Informant 4 diskuterade även relationen till Malmö stadsarkiv och deras relation till 
förvaltningarna. Utifrån svaren som hen ger har det skett en isärkoppling mellan 
förvaltningarna och stadsarkivet. När hen började inom Malmö stad tyckte hen det 
skulle bli skönt att arbeta inom en större kommun som hade tydliga rutiner och 
kontroll till skillnad mot hur det var i den lilla kommunen, där hen tidigare arbetade 
och som hade mindre bra rutiner. Men hen menar att detta inte stämde. Istället 
meddelas det från högre instanser att det är upp till varje förvaltning att själva utforma 
rutiner kring arkiv. Hen är kritisk mot detta och hade önskat att det fanns ett större 
övergripande ansvar från till exempel Malmö stadsarkiv. Åter igen visar detta på 
konsekvenserna av att en organisation blivit isärkopplat utifrån medarbetarnas 
arbetssituation.  
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5. Avslutande diskussion 

I början av denna uppsats ställde jag frågan vad en arkivredogörare ens är. 
Informanterna har själva besvarat den frågan. Svaren blev i helhet att det stämmer 
med det som faktiskt står i styrdokumenten att de ska göra. I detta avslutande avsnitt 
sammanfattas och diskuteras svaren på mina forskningsfrågor.  
 
Jag ställde tre frågor för att undersöka och analysera arkivredogörare inom Malmö 
stad. Dessa är:  
 

• Vilken position intar arkivredogörarna i organisationen med avseende på 
ansvar och funktion? 

• Hur ser arkivredogörarna på sina arbetsuppgifter och yrkesroll?  
• Hur förhåller sig arkivredogörarens arbete i praktiken till styrdokumenten?  

 
I den första frågan står organisationen i centrum. Här går det att se att 
arkivredogörarna har ett stort ansvar för arkivhanteringen på sin enhet och att de i 
princip är ensamma med dessa arbetsuppgifter. Utifrån lagstiftning och styrdokument 
i Malmö stad har de en central roll i dokumenthanteringen trots att uppgiften som 
arkivredogörare är en bisyssla till deras ordinarie arbetsuppgifter. Informanterna är 
själva väl medvetna om vikten av en fungerande dokument- och arkivhantering, både 
för allmänheten och för verksamheten på sina arbetsplatser. Informanterna är alla 
medvetna om att deras roll som arkivredogörare innebär att de har ett ansvar för 
verksamhetens allmänna handlingar och vikten av att dessa behandlas korrekt och 
hänsynsfullt. Det som också har varit genomgående synpunkter är att personer både 
inom verksamheten och utanför inte har den förståelse för vikten av arkiv som 
informanterna har. Trots att styrdokument inom Malmö stad uttryckligen föreskriver 
att arkivredogörare ska finnas på varje verksamhet upplever vissa av informanterna 
att arkiv ändå inte är prioriterat. Detta överensstämmer också med vad tidigare 
forskning har visat om arkivariers och registratorers egna uppfattningar om sina yrken 
och arbetssituation (Grönroos 2012; Hansen 2009; Nordin & Jansdotter Persson 
2015; Wennström 2002).  
 
Den uppfattning som jag hade när jag började med denna uppsats var att det fanns en 
okunskap inom verksamheter om vad arkiv egentligen var och hur man skulle arbeta 
med det. Arkivredogörare är en person som finns i verksamheten men eftersom arkiv 
sällan är prioriterat är inte heller arbetsuppgifterna som arkivredogörare det. Detta är 
uppfattningar som har stärkts utifrån det som informanterna berättat. Informanterna 
berättar att de inte visste vad det innebar att vara arkivredogörare när de fick 
uppgiften och det är sällan de själva har valt att arbeta med den. Arbetsuppgifterna är 
en del av deras tjänst och som de inte vetat om från början. De kan också tilldelas 
uppgiften arkivredogörare av sin chef efter att ha påbörjat sin tjänst. Informanterna 
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har berättat om vilka problem som skapas när detta sker. Det krävs kompetens i form 
av att ha rätt personlighet och ha ett intresse för att vara arkivredogörare. Denna 
kompetens är informanterna ense om krävs.  
 
Jag har använt mig av Thomas Brantes (2009, 2014) teori om professionalisering för 
att analysera arkivredogörare. Är det möjligt att anse att arkivredogörare är en 
profession? Nej, det är det inte. Däremot har de många kännetecken som går att hitta 
inom en profession såsom en person som medarbetare har stor tillit till på grund av de 
specifika kompetenserna som arkivredogörare har. Arkivredogörare är även 
förmedlare av denna kunskap till sina medarbetare. Dock har arkivredogörare ofta 
ingen utbildning i sina arbetsuppgifter utan de får lära sig på jobbet, ofta utan hjälp 
från tidigare arkivredogörare. Det som också gör att arkivredogörare inte kan ses som 
en profession är att de inte heller är intresserade av att få en djupare kunskap utan 
utbildningen de vill ha ska vara grundad i den praktiska verksamheten. En profession 
strävar efter att legitimera sig själv genom att utveckla en sammansvetsad kår genom 
bland annat utbildning. Informanterna har inte visat ett direkt intresse av att 
organisera sig mer officiellt, utan önskar snarare att vara en del av ett nätverk. Dock 
visar arkivredogörare tecken på att vara en pre-profession just på grund av att de inte 
är särskilt intresserade av att organisera sig på ett mer utvecklande sätt.  
 
Dock ska man inte underskatta den kunskap och kompetens som arkivredogörarna har 
bara för att deras arbetsuppgifter ofta är en bisyssla eller för att de inte är intresserade 
av att organisera sig mer än att skapa nätverk inom förvaltningarna för att byta 
erfarenheter. Den kunskap som informanterna har om sina enheters verksamheter och 
arkiv är djup, och bör vara med uppskattade än det kanske ger sken av att vara i 
nuläget. Dock vill de inte ha en mer strategisk och ansvarstagande funktion utan 
lämnar den rollen till arkivarierna.  
 
Just relationen mellan arkivredogörare och arkivarier har jag endast kunna utforska 
utifrån arkivredogörarnas synvinkel. Men utifrån vad informanterna berättat, Malmö 
stads styrdokument och forskning om arkivariernas yrkesroll går det att se att den 
stereotypiska bilden av en arkivarie som sitter i en dammig källare och sorterar 
papper inte längre är giltig. Arkivarierna har fått en mer strategisk roll som har ett 
övergripande ansvar för dokumenthanteringen där arbetsuppgifter bland annat är att 
skapa dokumenthanteringsplaner. Arkivredogörarna har därmed fått ta de praktiska 
arbetsuppgifterna som arkivvården kräver såsom att ordna och förteckna, den årliga 
gallringen och generellt ha ordning i arkivet. En informant menar att arkivarierna inte 
har ”outsourcat” arkivuppgifterna och om det kan uppfattas som det vill hen inte att 
det ska vara så. De är tacksamma att det finns arkivarier som har den djupare 
kunskapen och som kan ta beslut om arkivhanteringen som arkivredogörarna inte har 
kompetensen till. Informanterna vill ha någon att fråga och de är inte intresserade av 
att ta över den roll som arkivarierna har.  
 
Undersökningen jag har genomfört visar på den viktiga roll som arkivredogörare har i 
offentlig verksamhet. Arkiv är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle och 
tillgången till allmänna handlingar är en grundläggande rättighet för Sveriges 
medborgare. Arkivredogörare har därmed viktiga arbetsuppgifter som dock ofta blir 
osynliga i verksamheter på grund av andra prioriteringar och att arkivet ses som en 
bisyssla. Samma verklighet möter arkivarier och registratorer också. Men ett mer 
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digitalt samhälle kanske också gör att dessa yrkesgrupper blir mer synliga och 
uppskattas mer i verksamheten, just för att dokumenthanteringen inte endast är papper 
som kan gömmas bort i en källare.  

5.1. Framtida forskningsmöjligheter 
Denna uppsats har fokuserat på arkivredogörarnas egna uppfattningar om sina 
arbetsuppgifter, och endast de som är verksamma inom en och samma kommun. Jag 
har haft ett rikt material från intervjuerna med många andra möjliga infallsvinklar 
som inte fått plats i just denna uppsats. Det hade varit intressant att få en bredare syn 
på arkivredogörare. Det gäller både hur medarbetare och chefer ser på 
arkivredogörare men även hur arkivarier som arbetar på förvaltningarna och 
Stadsarkivet gör det. Finns det en diskrepans mellan vad arkivredogörarna anser och 
vad andra upplever? Hur ser arkivarier på de arbetsuppgifter som arkivredogörarna 
gör? Är arkivredogörarna en belastning eller en hjälp i arkivariernas arbete? Och kan 
man se en förändring i arkivariens yrkesroll och professionalisering genom 
arkivredogörarna, både genom arkivredogörares införande och deras egna perspektiv? 
 
Eftersom jag endast har fokuserat på en kommun hade det även varit intressant att 
undersöka hur arkivredogörarnas arbetssituation ser ut i andra kommuner och inom 
stad och landsting. Är det en skillnad mellan en större och en mindre kommun? En av 
informanterna menar att det är det men en större urvalsgrupp för att undersöka detta 
närmare är nödvändig. 
 
Till sist hade det även varit intressant att analysera arkivredogörarna ur en historisk 
kontext. Hur länge har denna arbetskategori funnits inom offentlig förvaltning och 
har den förändrats? Hänger den kanske samman med den professionalisering av 
arkivarier som nämnts ovan och vad gör det för framtiden? En analys av 
arkivredogörare utifrån ett digitaliseringsperspektiv hade även det varit en intressant 
infallsvinkel. Informanterna menar att arkivredogörare inte kommer att försvinna bara 
för att pappersanvändningen gör det, men hur passar de in i den förvandling av 
dokumenthantering som har skett och fortfarande försiggår?  
 
För att avrunda denna uppsats citerar jag informant 5 i hens beskrivning av vad hen 
är, och som svar på den fråga jag ställde i början: vad är ens en arkivredogörare?  
 

Jag är inte arkivarie för jag har inte gått utbildningen men jag är arkivfungerande. Jag kan 
hantera ett arkiv och bygga ett arkiv. Så jag tyckte benämningen [arkivredogörare] var ganska bra 
för det är det man gör. Man organiserar och underhåller arkivet. 

Informant 5 
 
Det är många frågor och möjliga infallsvinklar som har skapats under den tid som jag 
har skrivit denna uppsats, och förhoppningsvis tar någon vid där jag slutat. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 
 
Mitt namn är Hanna Isero och jag studerar just på nu ABM-mastern på Lunds 
universitet med inriktning mot arkivvetenskap. Den här terminen är det dags för mig 
att skriva mitt examensarbete, och jag är intresserad av att undersöka arkivredogörare 
inom kommunal förvaltning. Detta vill jag göra genom att intervjua ett antal 
arkivredogörare som arbetar inom kommunal förvaltning. 
 
 Jag har fått information om att du är arkivredogörare på din arbetsplats, och jag vore 
tacksam om du vill ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att behandla frågor 
om bland annat arkivredogörarnas arbetsuppgifter, plats i organisationen och dina 
åsikter om arbetet som arkivredogörare. Intervjun kommer ta ca 45-60 minuter, och 
jag kommer gärna till din arbetsplats på en tid som passar dig. Givetvis kommer både 
du och din arbetsplats att anonymiseras i den färdiga uppsatsen. 
 
 Jag hoppas att du tycker att det skulle vara spännande och intressant att ställa upp i 
denna studie. Jag är tillgänglig från vecka 5 och framåt, och kan som sagt anpassa 
mig efter ditt schema. Är du intresserad av att medverka? 
 
  
Med vänlig hälsning, 
 
Hanna Isero 
 
  
 
Kontaktuppgifter: 
 
Hanna Isero, hannaisero.eriksson@gmail.com 
 
Charlotte Hagström (handledare), charlotte.hagstrom@kultur.lu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Informantens bakgrund 
- Berätta kort om dig själv.  
- Vad har du för befattning? Hur länge har du haft den? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? Vad har du för tidigare 

arbetslivserfarenhet? 
- Har du någon bakgrund inom arkiv och/eller informationshantering? 

 
Organisationen 

- Berätta kort om enheten/förvaltningen du jobbar på 
- Vilken roll har du i organisationen? 
- Hur ser dokumenthanteringen ut på din enhet? Hur ser arkivhanteringen ut på 

din enhet? 
- Har någon annan liknande arbetsuppgifter på din arbetsplats? 
- Vem jobbar du nära med? Arbetar du nära till arkivarie på förvaltningen? 

Registrator? Stadsarkivet? Chefen? 
- Vem behöver man jobba nära? 

 
Arkivredogörare/arbetet  

- Hur länge har du varit arkivredogörare? 
- Varför fick du arbetsuppgifterna som arkivredogörare?  
- Om du skulle beskriva vad en arkivredogörare gör/är, vad skulle du säga då? 
- Hur mycket är ordinarie arbetsuppgifter och arkivredogörare-uppgifter? 
- Vilka är de regelbundna arbetsuppgifterna? Vilka är de oregelbundna 

arbetsuppgifterna? 
- Hur prioriterar du arbetsuppgifterna mellan dina ordinarie och 

arkivredogörare?  
- Anser du att dina ordinarie arbetsuppgifter och arkivredogörare går att ha 

samtidigt?  
- Har du några hjälpmedel i arbetet? 
- Vad trodde du det var? Vad är det? 
- Vilka utmaningar ser du som finns i arbetsuppgifterna? Vilka möjligheter? 

 
Kvalifikationer/utbildning som arkivredogörare 

- Har du fått någon internutbildning i att vara arkivredogörare? 
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- Hur har den sett ut? Hur vill du att den ska se ut? Vilken utbildning tycker du 
behövs för att vara arkivredogörare? 

- Finns det något nätverk som du är del av?  
- Anser du att vem som helst kan vara arkivredogörare?  
- Hur ser framtiden ut för arkivredogörare? 

 


