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Digitalt bevarande av ekonomisk 
och  finansiell information  

Sammanfattning 

Abstract 
This study is performed on the iniative from the municipality of Boden who feel 

that there is no general standard supporting the long term preservation of digital 

economic and financial information. With a statring point in what I considered to 

be relevant theory, the study was conducted using semi-structured interviews of 

staff in the finance department and analyses of these. 

  

Den här studien är gjord på initiativ från Bodens kommun som upplever att det 
inte finns någon generell standard för hur digital ekonomisk och finansiell 
information bäst kan bevaras långsiktigt. Med ett avstamp i vad jag ansåg vara 
relevant teori, genomfördes studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
med personal från ekonomiavdelningen och analyser av dessa. 



 
D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26   
III 

Innehåll 
1 Inledning ...................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ...................................................................................................... 2 

2.1 Definitionslista ...................................................................................... 2 

3 Problem ....................................................................................................... 3 

3.1 Överföring av e-handlingar .................................................................... 3 

3.2 Lagring av information .......................................................................... 3 

3.3 Användbar information ......................................................................... 4 

3.4 Generering av information .................................................................... 5 

3.5 Migrering?............................................................................................. 5 

3.6 Begreppsproblem .................................................................................. 5 

3.6.1 Records .......................................................................................... 5 

3.6.2 Records management .................................................................... 6 

4 Syfte ............................................................................................................. 7 

4.1 Forskningsfråga ..................................................................................... 7 

4.1.1 Avgränsning ................................................................................... 7 

5 Teori............................................................................................................. 8 

5.1 Digitalt bevarande ................................................................................. 8 

5.1.1 Organisatorisk infrastruktur ........................................................... 8 

5.1.2 Teknisk infrastruktur ...................................................................... 8 

5.1.3 Ramverk för resurser ...................................................................... 8 

5.2 MoReq/MoReq2 - standard för hantering av information ..................... 8 

5.3 Hur har andra löst problemen ............................................................... 9 

5.3.1 Uttag av information ...................................................................... 9 

5.3.2 Hantering av information ............................................................. 11 

5.4 International Council on Archiving....................................................... 12 

5.4.1 Fyra principer för arkiv ................................................................. 12 

5.4.2 Krav på elektroniska handlingar ................................................... 13 

5.5 Autenticitet ......................................................................................... 13 

5.5.1 Krav för autenticitet ..................................................................... 14 

5.5.2 Förtroende och trovärdighet ........................................................ 14 

5.6 Kompletta handlingar .......................................................................... 14 

5.6.1 Krav för att bedömas som komplett ............................................. 15 



  

IV 
   

D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26 

5.7 Åtkomliga och förståeliga .................................................................... 15 

5.7.1 Användbarhet och förståelighet ................................................... 15 

5.7.2 Krav för bedömning av åtkomst och förståelighet ........................ 16 

5.8 Bearbetningsbara ................................................................................ 16 

5.8.1 Krav för bearbetningsbarhet ........................................................ 16 

5.9 Möjliga att återanvända ...................................................................... 16 

5.9.1 Krav för möjligheten på återanvändning ...................................... 16 

6 Metod ........................................................................................................ 17 

6.1 Fallstudie ............................................................................................. 17 

6.2 Urval av respondenter ......................................................................... 18 

6.3 Datainsamling ..................................................................................... 18 

6.3.1 Intervjuer ..................................................................................... 18 

6.3.2 Transkribering .............................................................................. 19 

6.3.3 Litteraturstudie ............................................................................ 19 

6.4 Analys/Tolkning ................................................................................... 19 

6.4.1 Narrativ analys ............................................................................. 19 

6.4.2 Mönstermatchning....................................................................... 20 

6.4.3 Förklaringsbyggande mönstermatchning...................................... 20 

6.4.4 Sammanfattning av analys ........................................................... 21 

7 Empiri......................................................................................................... 22 

7.1 Respondent 1 ...................................................................................... 22 

7.2 Respondent 2 ...................................................................................... 22 

8 Analyser ..................................................................................................... 24 

8.1 Narrativ analys .................................................................................... 24 

8.2 Mönstermatchning .............................................................................. 25 

8.3 Förklaringsbyggande mönstermatchning ............................................. 26 

8.3.1 Alternativ 1 .................................................................................. 26 

8.3.2 Alternativ 2 .................................................................................. 26 

8.4 Hur har andra löst problemet .............................................................. 27 

8.4.1 Verksamhetens arbetssätt............................................................ 27 

9 Slutsatser ................................................................................................... 28 

10 Diskussion ............................................................................................... 30 



 
D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26   
V 

10.1 Forskningsfrågans tolkning .................................................................. 30 

10.2 Fortsatt forskning ................................................................................ 31 

11 Referenser .............................................................................................. 32 

12 Bilagor .................................................................................................... 34 

 

 

Figurer 
Figur 1 Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 427 f.Kr. i Aten eller Egina,  död 

347 f.Kr. i Aten, var grekisk filosof, matematiker och författare. ......................... VI 

Figur 2 http://www.dpworkshop.org/dpm-eng/conclusion.html ......................... 7 

Figur 3 Informationsobjekt enligt OAIS .............................................................. 15 

Figur 4 Fallstudiedimensioner ............................................................................ 17 

 

 

Tabeller 
Tabell 1 Definitionslista ....................................................................................... 2 

Tabell 2 Mönstermatchning - beavara information ur ekonomisystem .............. 25 

Tabell 3 Mönstermatchning - export till databas ............................................... 26 

Tabell 4 Mönstermatchning - export till datafil .................................................. 26 

 

  



  

VI 
   

D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 427 f.Kr. i Aten eller Egina,  
död 347 f.Kr. i Aten, var grekisk filosof, matematiker och författare. 

 

  



 
D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26   
1 

1 Inledning 
Att bevara digital information är ett enkelt uttryck för en komplex uppgift. Här 

används bevara i betydelsen att spara något i ett långsiktigt perspektiv, med de 

åtgärder för att säkra åtkomsten som krävs. Att arkivera används ofta i samma 

betydelse men används i den här uppsatsen som benämning för att spara något 

tills vidare, men utan de krav för att säkra åtkomsten som ställs vid bevarande. 

Ibland kan dokumenthantering också ges samma innebörd, men används här 

enbart för processen att spara något och hålla det tillgängligt.  

”Storing authoritative transactional records so that they can be accessed are 

the essence of recordkeeping processes, storing them for as long as is 

required is the essence of archiving processes.” 

(McKemmish, Pigott, Reed, & Upward, 2005, s. 89) 

Den här studien kommer att handla om ekonomisk information, vilken som jag 

ser det i grund och botten inte skiljer sig nämnvärt från annan information, 

eftersom all information för närvarande lagras som ettor och nollor. I dagsläget 

produceras en ofantlig mängd information, Eric Schmidt (Siegler, 2010) på 

Google menar att vi idag producerar lika mycket information på två dagar som vi 

gjorde från tidernas begynnelse fram till och med 2003. Så det är ganska 

uppenbart att det inte går att bevara allt som produceras, man måste välja det 

som är viktigt och unikt. Processen att göra det urvalet för bevarande är en av de 

utmaningar de flesta av oss kommer att ställas inför. Vilket format som bör 

användas vid bevarande har också debatterats i stor utsträckning, redan Platon 

hade funderingar kring val av format för bevarande. 

”You know, Phaedrus, that’s the strange thing about writing, which makes it 

truly analogous to painting. The Painter’s products stand before us as though 

they were alive: but if you question them, they maintain a most majestic 

silence. It is the same with written words: they seem to talk to you as though 

they were intelligent, but if you ask them anything about what they say, from 

a desire to be instructed, they go on telling you the same thing again and 

again.” 

Plato, Phaedrus in (Gladney, 2007, s. 57) 

I dagens digitala värld har vi kommit närmare det som Platon saknar i texten, 

med hyperlänkar kan texten ge svar på fler frågor, även om den ännu inte har 

någon egen intelligens. 
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2 Bakgrund 
Jag har under utbildningens gång insett att digitalt bevarande och arkivering är 

två både viktiga och intressanta områden, till min stora glädje såg jag att ett av 

de föreslagna examensarbetena för 2011 innebar studier inom just detta 

område.  

Bodens arkivarie har anmält intresse av att utreda frågan om bevarande av 

information från ekonomiska och finansiella system. Arkivarien sitter med i en 

arbetsgrupp vid Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) i Boden.  

Den föreslagna uppgiften har jag valt att tolka och formulera så här: 

I Sverige finns idag inget vedertaget sätt att bevara digital information från 

ekonomiska system. Kommuner har ett konkret problem med detta i sitt 

löneadministrativa system (ur arkivarieperspektiv), men liknande problematik 

borde förekomma även med andra administrativa system. Projektet omfattar en 

studie av hur andra har löst problemen, samt en studie av en kommuns situation 

samt förslag till hur det ska hanteras. 

 

2.1 Definitionslista 

Ett antal vanligt förkommande begrepp definieras här. I problemavsnittet (3.6) 

definieras records och records management mer ingående. 

Tabell 1 Definitionslista 

Begrepp Definition 

ADB-upptagning Se elektronisk handling 
Arkivering Företeelsen att information läggs till och sparas tills vidare 
Bevarande Åtkomsten till arkiverad information säkerställs i ett 

långsiktigt perspektiv 
Data Rådata, obearbetade dataserier, uppgifter 
Dokumenthantering Hantering av elektroniska handlingar 
Elektronisk handling Ett elektroniskt dokument som hanteras i en databas eller 

annan elektronisk miljö 
Emulering Efterliknande av obsolet hård- eller mjukvara 
Generera 
information 

Extrahering av information ur system 

Information Bearbetad data som gjorts förståelig 
Migrering Konvertering av elektroniska handlingar till andra format 
Records Se elektronisk handling 
Records 
Management 

Se dokumenthantering 
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3 Problem 
Med en så bred formulering som jag har i uppgiften kan det vara svårt att få 

exakta träffar, men det gick att hitta referenser som belyste olika delar av 

problematiken. När det specifikt gäller data ur lönesystem menar Eckerson 

(2002, s. 2) att lönedata ofta är fylld av fel. I artikeln nämns den dåliga kvaliteten 

på data warehouses beroende på att organisationer måste extrahera och 

integrera data från ett flertal olika system. Data som duger för att hantera löner 

och andra ekonomiska transaktioner visar sig innehålla mängder av fel och 

saknade värden, vilka inte visar sig förrän någon försöker aggregera eller 

sammanfatta materialet. Data i det här fallet består av obearbetad information, 

rådata direkt från databasen. Att hitta material om dokumenthantering (records 

manegement) och digitalt bevarande i allmänhet visade sig betydligt lättare.  

En viktig del är att definiera vilken information som är viktig att bevara, enligt 

Demkin  (2008, s. 448) bör företag bevara den information som definierar 

företagets profil och inriktning, de bör även bevara information som visar 

anställdas uppgifter och löner, kunduppgifter, fakturor och annan finansiell 

information. Om katastrofen skulle vara framme kan det annars vara en svår 

uppgift att återskapa företagets identitet.  

Runt om i världen har ett antal institutioner gjort ansatser till att standardisera 

processerna kring digitala arkiv. Ett av de senare i raden är EU’s MoReq som 

visserligen kom ut i sin första upplaga redan 2001, men som under 2010 har 

uppgraderats till version 2 http://www.moreq2.eu/. De har medvetet ansträngt 

sig för att inte göra alltför omvälvande förändringar (Fresco M. ) för att 

underlätta för de som måste ta till sig nyheterna.  

Problemet berör två samverkande processer. I den ena genereras information 

från ett administrativt system och i den andra arkiveras den för framtida bruk. 

Beroende på de krav som finns för åtkomlighet, säkerhet och sekretess finns 

olika alternativ att välja på. 

3.1 Överföring av e-handlingar 

Ett delproblem är hur själva överföringen av handlingarna ska hanteras, ska de 

kopieras eller flyttas. I specifikationen för MoReq2 beskrivs hur de anser man ska 

gå till väga vid överföring av e-handlingar mellan system (Fresco M. , 2010, s. 62) 

vilket bekrivs i 5.2. 

3.2 Lagring av information 

Hur informationen ska lagras är ytterligare ett delproblem. Lagring av 

elektroniska handlingar behöver inte längre vara förknippat med höga kostnader 

(ICA, 2004), eftersom lagringsmedia de senaste åren har blivit allt billigare. 

Därför är det inte lika viktigt idag som det varit tidigare att begränsa mängden 

information som sparas. International Council on Archives (ICA) nämner nedan 
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att det är viktigare att se till kostnader som uppkommer i samband med 

arkivering i form av arbetstid och tekniska investeringar i konvertering och 

underhåll än att begränsa mängden information.  

”The amount of data to archive is only a secondary consideration. More 

important is the intellectual cost and the technical investment in conversion 

and maintenance. Costs in digital preservation are related primarily to the 

number of types and formats of records and not to the total number of 

records.” 

(ICA, 2004, s. 37) 

Digitalt bevarande över lång tid ställer speciella krav beroende dels på den 

tidsram som är aktuell och dels på hur tillgänglig man vill att informationen ska 

vara.  För information som används kontinuerligt är det inget problem (ICA, 

2004, s. 39), men för information som ska finnas till hands i det längre 

perspektivet kan åtgärder för migrering till nya versioner,  emulering av gammal 

programvara eller emulering av obsolet hårdvara vara aktuella. Att fastställa hur 

länge den ekonomiska informationen ska arkiveras är därför viktigt för att kunna 

bedöma vilka åtgärder som kan bli aktuella. 

3.3 Användbar information 

Studiens utgångspunkt kommer att vara att hålla informationen vid liv, det vill 

säga hålla den tillgänglig och användbar. Information som används eller i alla fall 

kan användas, kan anses vara vid liv i den bemärkelsen. I records continuum ges 

bilden att elektroniska handlingar (records) förändras vid användning och genom 

arkivisterna och expanderas både rumsligt och över tid (Upward, 2004, s. 58). 

Förändringen gör att handlingarna är i en pågående utvecklingsprocess 

(McKemmish, 1994). MacPherson har enligt Upward tolkat hans texter som att 

det ska finnas en slutprodukt,  men det är inte förenligt med hans syn på records 

continuum (Upward, 2004).  Vid bevarande av e-handlingar som fortfarande är i 

bruk är det högst aktuellt med det synsättet, att planera för uppdatering av 

redan bevarade e-handlingar är viktigt för att hålla dem användbara och levande, 

men ställer samtidigt höga krav på att uppdateringshistorik och övrig metadata 

uppdateras samtidigt för att bibehålla trovärdigheten (Cristina & David, 2010).  

På grund av de speciella regler som gäller för ekonomisk information, när det 

gäller bokföring och löner, är det inte aktuellt med uppdatering av arkiverad 

information. Eventuella ändringar görs genom bokföringsordrar för 

bokföringsposter och genom rättningar i kommande löner för löneinformation. 
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3.4 Generering av information 

Hur processen för att generera information ser ut kommer att bli beroende av 

det aktuella ekonomisystemet. I första hand kommer det att bli tal om att 

utvärdera vilken information som ska bevaras, för att sedan använda de 

möjligheter som systemet erbjuder för att generera den.  

3.5 Migrering? 

Beroende på vilket arkiveringssystem och vilket dataformat som väljs kan ett 

eller flera mellanliggande steg för migrering bli aktuella. Hur informationen 

sedan ”fysiskt” ska sparas är en viktig del av arkiveringen och måste även den 

anpassas till de säkerhets- och sekretessföreskrifter som gäller för domänen där 

systemet finns. 

3.6 Begreppsproblem 

Den aktuella litteraturen och forskningen som jag har tagit del av finns endast på 

engelska. Det gör att extra vikt bör läggas vid en konsistent och korrekt hantering 

av centrala begrepp. Här redovisas hur jag har gått tillväga för att välja 

översättningar för specifika begrepp. 

3.6.1 Records 

I många fall används records och records manegement utan översättning och i 

andra får de olika översättningar. För att underlätta för de som är beroende av 

exakta definitioner har riksarkivet har sammanställt sina föreskrifter (Riksarkivet) 

om elektroniska handlingar. De har i en rapport (Jarborn & Gäfvert, 2009) utrett 

användningen av olika begrepp för det som i engelskan kallas records. Tidigare 

har records i många förordningar och lagar som t ex tryckfrihetsförordningen och 

arkivlagen benämnts ADB-upptagning (Automatisk DataBehandling), ett begrepp 

som enligt nämnda rapport känns ålderdomligt och inaktuellt. De förordar 

istället att benämna det elektronisk handling (e-handling), vilket kan innefatta 

kontorsdokument, strukturerade dokument, elektroniskt underskrivna 

handlingar, skannande handlingar, e-postmeddelanden, databaser, 

sammanställningar ur databaser, digitala bilder, digitalt ljud, digital film, digitala 

ritningar samt webbsidor. 

Jag kommer att använda begreppet elektronisk handling för det engelska 

uttrycket record. 

  



  

6 
   

D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26 

3.6.2 Records management 

I SS-ISO 15489-1 (Del 1: Allmänt) och SIS-ISO/TR 15489-2:2001 (Del 2: Riktlinjer) 

används begreppet dokumenthantering som översättning av records 

management. De ovan nämnda standarddokumenten ger vägledning och 

riktlinjer för hur dokument ska behandlas oavsett format eller media i enlighet 

med ISO 9001 och 14001. De inkluderar inte hantering av arkivhandlingar på 

arkivinstitutioner. De nämner dock att hantering av arkivhandlingar ingår i 

dokumenthanteringen i Sverige. 

Jag kommer att använda begreppet dokumenthantering för det engelska 

uttrycket records management. 
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4 Syfte 
Syftet med studien är att utreda hur digital ekonomisk information bör bevaras, 

samt hur liknande problem hanterats i andra typer av administrativa system och 

organisationer.  

4.1 Forskningsfråga 

 Hur bör digital information från ett ekonomisystem bevaras? 

4.1.1 Avgränsning 

I studien kommer endast hantering av digital information i Bodens kommuns 

löneadministrativa och ekonomiska system att studeras. Studien omfattar 

aspekter som är viktiga vid digitalt bevarande ur teorins och verksamhetens 

synvinklar, men inte den rent fysiska hanteringen av informationen. Jag kommer 

att undersöka i första hand vilka delar av informationen som behöver bevaras, 

vilken tidsram som är aktuell samt vilken åtkomst som behövs till den arkverade 

informationen. 

 

 

 

 

 

Figur 2 Three legged stool - http://www.dpworkshop.org/dpm-eng/conclusion.html 
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5 Teori 
I teoriavsnittet har jag samlat material som belyser de två aktuella processerna – 

dokumenthantering och digitalt bevarande.  

5.1 Digitalt bevarande 

Digitalt bevarande är beroende av tre grundläggande komponenter: 

organisation, teknik och resurser, men kanske inte nödvändigtvis i den ordningen 

(Digital Preservation Tutorial, 2010). Tidigare har man haft en förhoppning om 

att uppfinna eller hitta ”The Silver Bullet”, någonting som kommer att lösa alla 

problem utan att någon större arbetsinsats behöver göras. Idag har man insett 

att den inte existerar, det handlar om planering (organisation) och resurser i 

första hand (Digital Preservation Tutorial, 2010) och tekniken spelar snarare 

rollen som möjliggörare. 

5.1.1 Organisatorisk infrastruktur 

Inkluderar policy, procedurer, metoder, folk – Vilket innefattar allt som en IT-

miljö behöver för att fungera, men i det här fallet specialiserad för att passa 

digitalt bevarande. Den besvarar frågan: 

Vilka är kraven och parametrarna för organisationens arbete med digitalt 

bevarande? 

5.1.2 Teknisk infrastruktur 

Består av den erforderliga utrustningen, mjukvara, hårdvara, en säker miljö och 

kunnande att upprätta och underhålla ett system för digitalt bevarande. Det 

besvarar frågan: 

Hur kommer organisationen att möta de krav som definierats för det 
digitala bevarandet? 

5.1.3 Ramverk för resurser 

Berör vilka resurser som krävs för att starta upp, driva och ha beredskap för 

oförutsedda händelser i drift och underhåll. Det besvarar frågan: 

Vilka resurser behövs för att utveckla och underhålla organisationens 

system för digitalt bevarande? 

5.2 MoReq/MoReq2 - standard för hantering av information 

MoReq2 är en förkortning av Model Requirement for the management of 

electronic records. Marc Fresco ledde teamet som har tagit fram både den 

ursprungliga MoReq och den nu aktuella MoReq2. Marc Fresco (Fresco M. , 

2010) beskriver uppbyggnaden av MoReq2, med vissa essentiella moduler och 

andra valfria moduler för olika ändamål. 
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Den ursprungliga MoReq kom redan 2001 och har haft ett stort inflytande på 

dokumenthanteringen. 2010 kom uppdateringen i form av MoReq2, vilken  

medvetet har arbetats om för att bibehålla konceptet och göra det lättare att ta 

till sig, speciellt för de som har använt första versionen. MoReq2 är detaljerad 

och omfattande, den beskriver  t ex i detalj hur olika situationer ska hanteras och 

vilka svar och fel som ska visas. 

MoReq2 har tagit hänsyn till tekniska framsteg, nya standarder och bästa praxis 

inom området. Eftersom de under utvecklingen använde många olika 

referensgrupper räknar de med att MoReq2 får större auktoritet än sin 

föregångare. Den är avsedd att användas i både privata och offentliga 

sammanhang för de som vill utveckla sina dokumenthanteringssystem. För att 

möta de olika krav som ställs genom lagstiftning i olika länder har MoReq2 

byggts upp i moduler med en basmodul och ett antal valfria tilläggsmoduler för 

att utöka funktionaliteten. 

MoReq2 sammanfattar processerna för överföring mellan system i följande steg. 

 Export av e-handlingar 

Innebär att e-handlingar tas ut från det exporterande systemet och 

sparas i ett mottagande system, alternativt sparas i en intermediär form 

för att senare importeras i ett annat system. Systemet måste kunna 

exportera all metadata samt historik. 

 Överföring av e-handlingar 

Efter en lyckad export av e-handlingar destrueras den från det 

exporterande systemet.  

 Destruktion av e-handlingar 

Specificerar hur destruktion av e-handlingar ska hanteras, vilken 

metadata som måste bevaras och vilken behörighet som behövs för att 

utföra destruktionen. 

5.3 Hur har andra löst problemen 

I det här avsnittet sammanställs det material som är tänkt att utgöra 

litteraturstudien om hur andra löst det problem som avses. Ur två olika 

perspektiv sammanställs ett antal riktlinjer för arkivering av databaser samt 

utformningen av krav för programvaror. 

5.3.1 Uttag av information 

Vid arkivering av databaser måste metadata som beskriver organisatoriska och 

tekniska aspekter bevaras (Cristina & David, 2010). De viktigaste typerna av 

metadata är enligt dem: 

 Konceptuell info för databaser. Historik, funktioner, perioder som täcks. 
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 Teknisk information om databas. Processer för att lägga till information 

och databasens övriga funktioner är exempel. 

 Databasschema som innehåller både tabellscheman och begränsningar. 

De (ibid.) beskriver också hur man efter bevarande av databaser kan hantera 

förändringar i dessa. Genom att spara en ”snapshot” av databasen med jämna 

mellanrum hålls den bevarade databasen aktuell (periodiskt). Men de 

rekommenderar att bygga in funktionalitet i informationssystemet (IS) att 

kontinuerligt uppdatera den bevarade databasen samtidigt som ändringar görs i 

huvuddatabasen. 

Databaser är en integrerad del av snart sagt alla informationssystem 

(ErpaWorkshop, 2003). Från början av åttiotalet och de följande 20 åren 

utvecklades de från att innehålla enkel tabelldata till att bestå av komplexa 

system för hantering av informationen, många olika datatyper, 

multianvändartransaktionshantering och hanterar enorma mängder data på ett 

effektivt sätt. 

För att på ett framgångsrikt sätt bevara databaser långsiktigt krävs det att 

systemen garanterar integriteten, förståeligheten, autenticiteten, originaliteten 

och tillgängligheten hos den bevarade databasen. 

(ErpaWorkshop, 2003, ss. 15-16) riktade in sig på arkivering av databaser. Både 

aktiva och inaktiva databaser diskuterades. I workshopen utformades ett antal 

rekommenderade metoder: 

1. Konvertering av innehållet till ett öppet och stabilt format. De antar 

att migrering kan bli aktuell i framtiden. De flesta sparar den 

exporterade filen tillsammans med den konverterade datafilen i en 

normaliserad struktur. 

2. Använda sig av standardiserade format 

a. För text och tabeller används standardformat i ASCII, EBCDIC 

eller UTF-16. UTF-16 rekommenderas för att tillåta 

multilingvism och specialtecken. 

b. För innehåll och metadata används XML för sin höga 

flexibilitet och förståelighet. 

c. SQL (framförallt standarden SQL-3) används för att 

representera databasstrukturen, för att kunna återskapa den i 

framtiden. 

3. Göra sig oberoende av specifik programvara. I det fallet är migration 

av innehållet till standardformat prioriterat.  

4. Insamling av metadata: 

a. Att ge möjlighet till halvautomatiskt insamlande av metadata 

genom verktyg 
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b. Ge möjlighet till manuell registrering av metadata, speciellt 

viktigt är det för högnivå-metadata 

c. Inkludera dataproducenterna i metadataprocessen 

d. Spara metadata i XML-format 

5. Åtkomst 

a. Erpaworkshop kunde inte enas om ett bästa sätt för att 

komma åt den arkiverade informationen. 

 

5.3.2 Hantering av information 

Hantering av information inbegriper i det här fallet både generering och lagring 

av information. 

Inom dokumenthanteringen har en mängd olika krav på programvara för 

dokumenthantering som tagits fram. Sedan slutet av 1990-talet har många 

projekt med målet att specificera krav för dokumenthantering (Records 

Management) genomförts, några exempel på kravsamlingar (Cunningham, 

2008): 

 United States of America Department of Defense’s Design Criteria 
Standard for Electronic Records Management Software Applications 
5015.2 (2007 – Version 3)  

 European Union’s MoReq (Model Requirements for the Management of 
Electronic Records (2001)  

 Germany’s DOMEA Concept Requirement Catalogue (2005)  

 Norway’s NOARK 4 Norwegian Recordkeeping System: Functional 
Description and Specification of Requirements (2000)  

 United Kingdom National Archies’ Requirements for Electronic Records 
Management Systems (2002)  

 National Archives of Australia’s Specifications for Electronic Records 
Management Systems Software (2007)  

 Archives New Zealand’s Electronic Recordkeeping Systems Standard 
(2005)  

 Victoria’s Victorian Electronic Records Standard (1999–2007)  
 
Enskilda länders arkiv kan ha starka skäl att utfärda egna krav på programvara för 

dokumenthantering, (Cunningham, 2008), men det stora utbudet av 

konkurrerande specifikationer gör att programvaruindustrin har svårt att 

tillgodose alla krav. National Archives of Australia (NAA) tog därför initiativet till 

ett internationellt samarbete som syftade till att harmonisera de ledande 

arkivinstitutionernas krav på programvaran. NAA sökte även stöd hos 

International Council on Archiving (ICA), International Standards Organization 

(ISO) och MoReq2. 
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Gruppen som leddes av National Archives of Australia (Cunningham, 2008) kom 

fram till följande riktlinjer som anses vara kritiska för att utveckla mjukvara för 

dokumenthantering.  

1 Elektronisk affärsinformation måste hanteras aktivt och bibehållas som 

bevis för affärsaktiviteter.  

2 Affärsinformation måste kopplas till sitt affärsområde genom metadata.  

3 Affärsinformation måste sparas och hållas tillgänglig för auktoriserade 

användare så länge det krävs.  

4 Affärsinformation måste vara möjlig att granska.  

5 System för insamling och hantering av affärsinformation måste använda 

standardiserad metadata som en aktiv, dynamisk och integrerad del av 

informationshanteringen. 

6 Systemen måste vara plattforms-, domän- och tidsoberoende.  

7 Systemen ska så långt det är möjligt vara baserade på öppna standarder 

och teknisk neutralitet.  

8 Systemen ska ha möjlighet att exportera och importera data med hjälp 

av öppna format.  

9 Systemen måste bevara information på ett tillförlitligt sätt. 

10 Den mesta metadatan bör genereras automatiskt av systemet. 

11 Systemen bör stödja hantering av affärsinformation som en organisk del 

av affärsprocessen. 

12 Det bör vara så enkelt som möjligt att lägga in poster med 

affärsinformation. 

 

5.4 International Council on Archiving 

International Council on Archiving (ICA) har en stor roll i arkiveringsvärlden, vid 

sidan av bland andra International Standards Organization (ISO). Den växande 

andelen elektroniska dokument som hanteras gör att behovet för underhåll och 

långsiktigt bevarande ökar stadigt. ICA har tidigare gett ut en guide för hantering 

av elektroniska handlingar (Guide for Managing Electronic Records from an 

Archival Perspective), som också ligger till grund för den arbetsbok (ICA, 2004) 

som kom senare och innehåller relativt handfasta procedurer för hantering av 

dokument i elektroniska officesystem. Termer och definitioner har tagits från IS0-

15489-1 (Dokumenthantering), men även ISO-15489-2 är intressant i 

sammanhanget. 

5.4.1 Fyra principer för arkiv 

I fokus har dessa fyra principer från Guiden varit: 

 Arkiv ska möjliggöra upprättandet av riktlinjer, procedurer, system, 

standarder och rutiner för att hjälpa dokumentproducenterna att skapa 
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elektroniska handlingar som är autentiska, tillförlitliga och möjliga att 

bevara. 

 Arkiv ska vara involverade i hela livscykeln för elektroniska handlingar 

(idé, skapande och underhåll) för att säkerställa registrering, bevarande 

och fortsatt tillgång för handlingar som bedöms vara av värde för arkivet. 

 Arkiv ska hantera granskningsprocessen för att kunna göra bedömningen 

av vilka handlingar som är av värde för arkivet. 

 Arkiv ska formulera krav för bevarande och åtkomst för att säkerställa att 

handlingarna fortsätter vara tillgängliga, åtkomliga och förståeliga över 

tiden. 

5.4.2 Krav på elektroniska handlingar 

För att ge struktur åt teorikapitlet har de resterande delarna sorterats in under 

de grundläggande krav de ställer på elektroniska handlingar för långsiktigt 

bevarande (ICA, 2004, s. 44), de ska vara: 

 Autentiska 

 Kompletta, färdigställda 

 Åtkomliga och förståeliga 

 Bearbetningsbara 

 Möjliga att återanvända 

Avsnitten kommer att ligga till grund för mönstermatchning i analysavsnittet. 

Institutioner bör kunna kontrollera att kraven följs och bör även kunna 

demonstrera för andra att de är uppfyllda. Det finns också en strävan efter att 

åstadkomma det här med minsta möjliga insats av berörda parter samt minsta 

möjliga störning av befintliga processer för att skapa och använda handlingarna i 

verksamheten. 

Långsiktigt bevarande definieras som att vara längre än livslängden för det 

system som skapade handlingarna. I allmänhet räknas med ett intervall om fem 

år med nuvarande teknisk utveckling (ICA, 2004, s. 43). 

5.5 Autenticitet 

Var originalet finns kan vara en besvärlig fråga, inte minst i fråga om digitala 

artefakter. Den elektroniska kommunikationen bygger på att filer kopieras och 

skickas i strömmar till mottagaren. Det här ställer nya krav på bedömning av 

autenticitet.  

”But can an object change and still remain authentic? Common sense suggests that 

something either is or is not authentic, but authenticity is not absolute. Jeff 

Rothenberg has argued that authenticity depends on use (Rothenberg 2000). More 

precisely, the criteria for authenticity depend on the intended use of the object. You 
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can only say something is authentic with respect to some standard or criterion or 

model for what X is”  

Thibodeau (Thibodeau, 2002) 

Thibodeau kommer in på frågan om ett objekt kan ändras och ändå vara 

autentiskt och att objektet måste jämföras mot de kriterier som gäller för det. 

Även andra har diskuterat detta och har kommit fram till att ett objekt är 

autentiskt så länge det har samma karakteristika och återgivande (Heslop, Davis, 

& Wilson, 2002), det vill säga samma väsentliga egenskaper. För att stärka 

autenticiteten ska de egenskaper som ger objektets essens bevaras tillsammans 

med objektet. 

5.5.1 Krav för autenticitet 

För att visa att handlingar är autentiska (ICA, 2004, s. 44) måste det kunna 

demonstreras att den är vad den utger sig för att vara, vilket inte är detsamma 

som att demonstrera sanningshalten eller riktigheten i informationen. Istället 

bevisas att dokumentet är skapat eller mottaget när det uppges, att de processer 

som uppges verkligen har använts, att det är en del av det system som uppges 

och att det inte ändrats sedan inkorporeringen i  arkivet. Handlingar kan dock 

ändras och bibehålla sin autenticitet som (Thibodeau, 2002) och  (Heslop, Davis, 

& Wilson, 2002) menar om objektets egenskaper och karaktäristiska egenskaper 

bibehålls och kan kontrolleras. Eventuella förändringar i säkerheten ska också 

dokumenteras enligt (Lynch, 2006). 

5.5.2 Förtroende och trovärdighet 

Enligt Lynch (Lynch, 2006) är inte heller förtroende ovillkorligt 

”It is important to recognize that trust is not necessarily an absolute, but 

often a subjective probability that we assign case by case.” 

Lynch menar att vår förmåga att hantera och förstå autenticitet och integritet 

över långa perioder är beroende av hur vi hanterar och dokumenterar 

förändringar i förtroende och identitetsinfrastrukturen.  

Ett sätt att göra så att vi kan lita på digitala objekt är att använda signaturer, om 

vi litar på den som delat ut nycklarna kan vi lita på objekten. Trovärdigheten kan 

vara högre för vissa nyckelhållare än för andra beroende på deras 

säkerhetsrutiner (Lynch, 2006). 

5.6 Kompletta handlingar 

Att bedöma handlingar som kompletta görs oftast i samband med relaterade 

handlingar som tillsammans bildar en handling, men kan även gälla enskilda 

handlingar (ICA, 2004). 
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5.6.1 Krav för att bedömas som komplett 

För att en uppsättning relaterade handlingar ska ses som kompletta måste det 

säkerställas att inga delar har lagts till eller tagits bort, vilket motsvaras av 

autenticitetskraven för enskilda handlingar. 

Det innebär att både visa att allt som ska vara där finns kvar, men också att 

ingenting som inte ska finnas där finns med. 

5.7 Åtkomliga och förståeliga 

Kompletta och autentiska samlingar är av litet eller inget värde om de inte går att 

komma åt (ICA, 2004, s. 45), enligt (Rothenberg, 2007) kännetecknas 

meningsfullt bevarande av samlingar som är användbara och förståeliga. 

5.7.1 Användbarhet och förståelighet 

Rothenberg (Rothenberg, 2007) använder termen användbarhet (usability) som 

ett samband. 

”The relationship between digital preservation and authenticity stems from 

the fact that meaningful preservation implies the usability of that which is 

preserved.” 

Meningsfullt bevarande (ibid) definieras som. 

”The goal of preservation is to allow future users to retrieve, access, 

decipher, view, interpret, understand, and experience documents, data, and 

records in meaningful and valid (that is, authentic) ways.” 

Användbarhet och förståelighet är koncept som måste definieras för varje typ av 

artefakt. Information består av dataobjekt och referensinformation som tolkas 

till ett informationsobjekt (Korb & Strodl, 2010). Dataobjektet är en eller flera 

delmängder rådata, som kan tolkas till information med hjälp av 

referensinformationen. 

 

 

Figur 3 Informationsobjekt enligt OAIS 
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5.7.2 Krav för bedömning av åtkomst och förståelighet 

Åtkomligheten bedöms genom att visa på att det finns (eller går att emulera) 

teknologi för att lokalisera intressanta handlingar och sedan visa dem i en form 

som mänskliga sinnen kan uppfatta. 

Förståeligheten bedöms av om det går att förstå handlingen och den nytta den 

förmedlar. Det kan ske med eller utan hjälp av ytterligare information som i så 

fall ska finnas i systemet. Det finns inget krav på att en enskild handling ska vara 

förståelig. 

5.8 Bearbetningsbara 

De handlingar som arkiveras i ett långsiktigt perspektiv omfattas även i den här 

punkten (se punkt 5.6.1) av handlingar som är användbara i olika sammanhang, 

de ska vara meningsfulla att bevara. 

5.8.1 Krav för bearbetningsbarhet 

För att anses vara bearbetningsbara ställs kraven att handlingarna ska gå att 

manipulera, det ska gå att göra urval från dem och visa dem genom att 

specificera kriterium som passar syftet för deras bevarande (ICA, 2004, s. 46). 

Det kan innebära att använda de möjligheter som fanns vid skapandet av 

handlingen, men det innebär inte att alla möjligheter för redigering och liknande 

behöver bibehållas. Det räcker att kunna visa innehållet via skärm, utskrift eller 

på något annat passande sätt. 

5.9 Möjliga att återanvända 

De tidigare kraven på åtkomst och bearbetning bygger på att systemen 

upprätthålls för att göra handlingarna tillgängliga. Däremot säger de ingenting 

om att systemet ska kunna kontakta nyare system, vilket kan innebära att 

informationen blir otillgänglig i framtiden. 

Det här kravet är inte obligatoriskt, det går att argumentera för att vissa 

handlingar inte behöver vara återanvändningsbara. Ofta är det dock önskvärt att 

planera för det även om ett direkt användningsområde inte kan ses idag, genom 

att göra det tillförsäkras även handlingens åtkomlighet och förståelighet. 

5.9.1 Krav för möjligheten på återanvändning 

Handlingar är möjliga att återanvända om det är möjligt att ta ut information 

från handlingen eller på annat sätt låta handlingen interagera med moderna 

informationshanteringssystem. 
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6 Metod 
I min undersökning kommer jag att ta en deduktiv ansats. Genom att förbereda 

frågor ur den teoretiska basen ökar kvaliteten på frågorna, vilket samtidigt 

stärker studiens validitet. Jag avser att genomföra en studie av hur problemet 

hanterats av andra för att se hur de löst liknande problem. Den genomförs som 

en studie av relevant litteratur och vetenskapliga arbeten.  

Jag kommer att genomföra en fallstudie i en kommun som har intresse av att 

lagra data från ett löneadministrativt system. En kvalitativ studie ger möjlighet 

till mer djupgående undersökning av problemområdet, med möjlighet till friare 

intervjuer vilka kan ge en mer detaljerad bild av hur användarna ser på 

problemet. 

Datainsamlingen kommer att ske med semistrukturerade intervjuer och studier 

av systemets dokumentation, vilket induktivt kan ge upphov till nya problem- 

och frågeställningar. 

6.1 Fallstudie 

Det finns fyra olika fallstudiemetoder (Yin i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007)) 

som kan delas upp i två skilda dimensioner. 

 

enfallsstudier 
(single case) 

vs 
flerfallsstudie 

(multiple case) 

en analysenhet 
(holistic) 

vs 
flera analysenheter 

(embedded) 

Figur 4 Fallstudiedimensioner 

 

I den här studien används enfallsstudie eftersom det är förhållandena vid en 

enskild kommun som ska utforskas, Yin i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 

140) menar bland annat att enfallsstudie är lämpligt när ett typiskt fall ska 

undersökas och flerfallsstudien är lämplig när generaliserbarheten är viktig. 

Enfallsstudier ger därför en lägre generaliserbarhet, eller extern validitet som det 

ibland kallas (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 151). Eftersom det handlar 

om flera olika analysenheter används är den inbäddade varianten aktuell. I 

fallstudien kommer respondenter från lönekontoret, ekonomikontoret och IT-

kontoret att tillfrågas om deltagande, vilket i så fall skulle ge tre analysenheter 

att arbeta med. 
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6.2 Urval av respondenter 

För frågor runt arkiveringen generellt kontaktades Bodens arkivarie, som även är 

delaktig i LDB’s verksamhet som referensperson.  

Eftersom det i det här fallet är en politisk organisation som ska undersökas så är 

det troligt att det förekommer både sekretessbelagda och publika uppgifter. När 

man arbetar mot en kommun får man ta hänsyn till att de är styrda av den 

politiska agendan i sina beslut, men i mitt fall kommer det antagligen inte att 

påverka arbetet i någon nämnvärd omfattning, eftersom jag inte är beroende av 

dem för finansiering för att genomföra arbetet. Bodens kommun är en av 

delägarna i LDB-centrum (Långsiktigt Digitalt Bevarande) tillsammans med bland 

annat LTU. 

Att använda snöbollsmetoden vid urval innebär att de som kontaktas får 

rekommendera lämpliga kandidater för den fortsatta undersökningen. Arkivarien 

bör inledningsvis kunna kasta en snöboll på (hänvisa mig till) en eller flera 

lämpliga som kan ge svar på de delar som behöver kompletteras med. De jag ser 

som intressanta personer är ansvariga för de involverade systemen i första hand 

och personer som jobbar med systemen i andra hand eftersom de förstnämnda 

bör ha mer ingående kännedom om systemet i fråga. 

Den här metoden används eftersom det på förhand inte står klart vilka som kan 

lämpliga att intervjua i sammanhanget. 

6.3 Datainsamling 

Att summera nyckelpunkterna efter att ha sammanställt anteckningar, skrivit ut 

intervjuerna, kan vara ett bra verktyg för att fokusera och anpassa kommande 

datainsamlingssessioner (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). De  nämner också 

minnesanteckningar som viktiga verktyg, att skriva ned de tankar man får under 

intervjuer och liknande eftersom det annars är troligt att de glöms bort. Ett 

alternativ kan vara att föra dagbok där dessa idéer förs in, då kan man också få 

hjälp av en tidslinje för att bestämma hur olika idéer växt fram.  

6.3.1 Intervjuer 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan ett bredare material samlas in 

eftersom det ger möjlighet till uppföljningsfrågor och även ger möjlighet att 

variera vilka frågor som ställs beroende på respondenten och vilken kontext de 

är aktiva (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 312). De frågor som valts ut har 

delats upp i olika kategorier beroende på vilket avsnitt de kommer ifrån. Vidare 

har en grov bedömning om vilka respondenter som ska få vilka frågor gjorts, 

uppdelat på administratör, tekniker eller båda. För att stärka validiteten har 

handledaren och en ekonom fått utvärdera frågorna, vilket gav värdefull 

feedback för en uppstramning av frågor och ett tillskott med nya infallsvinklar. 

Frågorna finns bland bilagorna. 
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6.3.2 Transkribering 

Målet var att spela in intervjuerna, vilket misslyckades i det första fallet, men 

däremot spelades den andra intervjun in. Extra vikt lades vid att inte vänta för 

länge med renskrivningen för att inte missa alltför mycket på grund av ett 

bleknande minne. Efter renskrivningen skickades resultatet till respondenterna 

för att kontrollera att allting blev rätt. Enligt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, 

s. 476) är det visserligen en stor hjälp för att säkerställa fakta, men det föreligger 

samtidigt risk att respondenten inte bara vill korrigera eventuella fel utan även 

vill korrigera grammatiska fel och språkbruk. De tycker därför att man ska tänka 

sig för innan man skickar en fullständig transkribering. I det här fallet var det 

dock endast sakfel de påpekade. 

Enligt tillvägagångssättet i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007) anonymiserades 

respondenterna, för att göra dem mer komfortabla med sin roll. 

Transkriptionsfilerna döptes med intervjunummer, F/M för kvinna eller man och 

förkortning för arbetsplats (Lönekontor LK, Ekonomikontor EK och IT-kontor IK). 

Vissa CAQDAS-program hanterar endast filnamn med åtta tecken eller färre, 

vilket var anledningen till den korta formen användes. De rekommenderar också 

att skriva eventuella kategorier med versaler, frågor i kursiv stil och svar i normal 

stil för att lättare kunna identifiera de olika delarna. De anser också att frågor ska 

märkas med Q och frågenummer. Eftersom jag har en uppdelning i frågegrupper, 

märkte jag frågorna med gruppnummer och frågenummer. Författarna menar 

vidare att om man tagit frågorna från teorin som jag har gjort i det här fallet, ska 

även kategorierna hämtas därifrån.  

6.3.3 Litteraturstudie 

För de flesta projekt är litteratursökning ett tidigt steg som däremot ofta måste 

upprepas efterhand projektet fortskrider. Litteraturstudien ger sedan den grund 

som forskningen bygger på. Det främsta syftet är att  hjälpa till att utveckla en 

god förståelse och insikt i relevant tidigare forskning och de trender som kan ha 

visat sig. 

6.4 Analys/Tolkning 

Analysmetoden för kvalitativ data är beskriven i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007, ss. 479-484). Analysen kan ske manuellt eller genom användande av 

CAQDAS-program. Jag kommer att göra en manuell analys i det här fallet 

eftersom antalet respondenter kommer att vara begränsat.  

6.4.1 Narrativ analys 

Narrativ analys passar när den insamlade datan beskriver ett skeende eller en 

upplevelse sekventiellt. Den narrativa analysen är en historia med en början, en 

mitten och ett slut, den kommer också att i grova drag följa en märkbar struktur i 

formen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 504): 
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 Vad handlar historien om 

 Vad hände, vem hände det, var hände det och varför 

 Vilka konsekvenser fick det 

 Hur signifikanta var konsekvenserna 

 Vilket var det slutliga resultatet 

Genom att använda narrativ analys ges möjlighet att ge en överblicksbild av den 

insamlade empirin. 

6.4.2 Mönstermatchning 

Mönstermatchning (Pattern matching) används för analys av kvalitativ data, 

beroende på det insamlade materialet kan olika typer användas (Yin, 2003 i 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 490)). 

Den kan genomföras med att specificera ett antal relaterade möjliga resultat 

(beroende variabler) som väntas hittas som ett resultat av implementationen av 

en specifik process (oberoende variabel). Om något eller några resultat 

uppkommer som inte finns med bland de som väntats måste alternativa 

förklaringar tas fram. 

Eller 

Genom att identifiera att antal alternativa förklaringar för att förklara resultatet. 

En matchad förklaring kullkastar de övriga. 

I studien kommer den första varianten att användas. Genom att matcha empirin 

mot de egenskaper som bedöms viktiga i den valda modellen (ICA, 2004, s. 44), 

bör resultatet visa på vad som är viktigt att tänka på. 

6.4.3 Förklaringsbyggande mönstermatchning 

En annan procedur för att matcha mönster är att bygga förklaringar (Explanation 

building) från empirin. Här försöker man bygga upp förklaringar under tiden man 

samlar in data och analyserar den, istället för att som i de tidigare fallen testa 

förutsedda förklaringar. Den har likheter med grounded theory, men Yin (Yin 

2003 i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007)) menar att metoden är designad för 

att testa ett teoretiskt förslag, även om det görs iterativt, vilket särskiljer den 

från grounded theory. 

Den här proceduren används genom att matcha de egenskaper som framkommit 

som viktiga i empirin mot två metoder för bevarande ur teorin. 
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6.4.4 Sammanfattning av analys 

Tillsammans med de två mönstermatchningsprocedurerna besvarar den 

narrativa forskningsfrågan genom att visa: 

 hur verksamheten ser på problemet (narrativ analys) 

 vad som är viktigt att tänka på vid bevarande av information från 

ekonomisystem (mönstermatchning) 

 vad verksamheten tycker är viktigt vid bevarande av ekonomisk 

information (förklaringsbyggande mönstermatchning) 
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7 Empiri 
Den fulla transkriberingen av intervjuerna återfinns bland bilagorna och de 

sammanfattas här nedan. 

7.1 Respondent 1 

01FLK var den första kvinnliga respondenten och jobbade på lönekontoret. 

Sedan mitten av 70-talet har månadslöner körts elektroniskt och det nuvarande 

systemet har varit i bruk några år.  

Enligt henne fungerar den arkivering som används idag bra, den innebär att 

informationen lagras i löneprogrammet tills vidare. Sparad data behöver inte 

uppdateras, eventuella ändringar görs i nya handlingar. Det arkiverade 

materialet behöver vara tillgängligt för alltid.  

En digitalisering av arkiven har diskuterats eftersom pappersarkiven svämmar 

över och skulle förstöras av en översvämning. Ingen extra metadata behöver 

läggas till. Alla transaktioner i lönesystemet utförs i PersonecP. Den mesta 

informationen är offentlig, enda undantaget är vissa privata angelägenheter.  

All data från lönesystemet ska arkiveras. Lönekontoret behöver full tillgång till 

den arkiverade datan. Statistik skickas till SCB och andra förvaltningar i 

kommunen. Avtal och intyg sparas för evigt medan andra typer av material 

gallras med olika intervall. 

7.2 Respondent 2 

02FEK var den andra kvinnliga respondenten och jobbade på ekonomikontoret. 

Det nuvarande systemet har använts sedan början av 1990-talet. De ändringar i 

databasen som gjorts sedan dess är en ändring av kontoplanen enligt 

KommunBas.  

Databasen innehåller information sedan början av 1990-talet, viss information är 

gallrad. De använder Å-data ekonomisystem. Data från lönesystemet läses in från 

bokföringsfil, övrig info hämtas från andra försystem. Informationen behöver 

arkiveras minst 15 år för momsens skull, men ingenting rensas längre eftersom 

lagringsmedia är billig idag.  

De enda tillägg som görs är att bilagor läggs till i efterhand, andra korrigeringar 

görs i bokföringsordrar. Arkiverat material behövs för lång tid tillbaka och ska 

helst vara tillgänglig i samma system. Ingen extra metadata behöver läggas till vid 

arkivering, det ska i så fall ske redan vid registrering.  
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Ekonomichefen är systemägare och de är två på kontoret som sköter det mesta 

praktiska medan Logica sköter driften. Det mesta är offentligt, undantagen är 

vissa ärenden som rör individ- och familjeomsorg. Alla kommunanställda har 

tillgång till visst arkiverat material för de senaste två åren. För uppgifter längre 

tillbaka är det bara de med behörighet som har tillgång.  

Allmänheten har ingen tillgång till intranätet, men informationen där är offentlig. 

Arkivering sker idag i pappersarkiv och elektronisk information lagras i respektive 

system. Ekonomisystemet är friliggande. SCB får statistik. 
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8 Analyser 
I fallstudien har två semistrukturerade intervjuer genomförts, varav en 

respondent kom från lönekontoret och den andra från ekonomikontoret. 

Inledningsvis summeras intervjuerna för att sedan med hjälp av dels en 

mönstermatchning med olika möjliga alternativ som tagits ur teoribasen, dels en 

förklaringsbyggande mönstermatchning som utgår från empirin, vilka sedan 

kompletteras med en narrativ analys. 

8.1 Narrativ analys 

Att bevara ekonomisk data skiljer sig till på en punkt från att bevara annan data. 

Det krav som ställs genom bokföringslagen med flera lagar gör att den inte får 

uppdateras, utan måste rättas i nya dokument. Undersökningen har genomförts 

med både ett ekonomisystem och ett lönesystem som bakgrund och kraven från 

dessa var på det stora hela identiska. 

Arkivering av informationen kan ske på många sätt ur ett tekniskt perspektiv, de 

krav som framkom var av funktionell karaktär. Det ställdes krav på ej 

tidsbegränsad lagring, omedelbar åtkomst av all data i befintligt gränssnitt och 

möjlighet att sekretessbelägga viss information. De dokument som inte finns 

elektroniskt idag i form av avtal och intyg kan sparas i pdf/a-format som är 

godkänt ur arkivsynpunkt, antingen i databasen eller separat. 

Det här gör att alternativen för implementationen begränsas till de system där 

man har direkt åtkomst till informationen utan extra procedurer för import och 

liknande. 

Eftersom begränsningarna är kända får det här inga direkta konsekvenser för 

utveckling och implementation. Däremot bör extra vikt läggas vid att säkra 

åtkomsten långsiktigt genom export till ej plattformsberoende format enligt den 

modell som (ErpaWorkshop, 2003) kom fram till. 

Undersökningen visar att det trots att det inte finns någon fysisk skillnad mellan 

ekonomisk och annan data, finns en viss praktisk skillnad vid hantering. 

Den narrativa analysen hjälper till att svara på forskningsfrågan genom att ge en 

bild av verksamhetens syn på problemet. 
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8.2 Mönstermatchning 

För att besvara den ställda forskningsfrågan kommer jag att matcha kraven för 

de egenskaper som bedöms viktiga i ICA’s workbook (ICA, 2004, ss. 44-47).  

Tabell 2 Mönstermatchning - beavara information ur ekonomisystem 

Egenskaper Krav från teori Från empiri 

Autentiska - Bevis för att handlingen 
är vad den utger sig för att 
vara 
- Bibehålla karaktäristiska 
egenskaper 

Viktigt eftersom 
lönestatistik, intyg och 
liknande ska kunna tas ut 

Kompletta, färdigställda - Finns alla delar 
- Finns bara det som ska 
finnas 

so 

Åtkomliga och förståe-
liga 

- Det går att hitta 
intressanta handlingar 
- Handlingarna går att visa 
i en form som människan 
kan uppfatta 

so 

Bearbetningsbara - Det går att manipulera 
- Det går att göra urval 

Manipulerig inte 
önskvärd, däremot måste 
de vara möjliga att hitta 

Möjliga att återanvända - Det är möjligt att 
extrahera information 
från handlingarna. 
- Det finns möjlighet till 
interaktion med moderna 
informationssystem 

Viktigt eftersom 
lönestatistik, intyg och 
liknande ska kunna tas ut 

 

Den här matchningen hjälper till att svara på hur information från ett 

ekonomisystem bör bevaras, genom att visa vad som är viktigt att tänka på. 

Analysen visar på att de allra flesta egenskaper som framhålls som viktiga i den 

valda teorin, det som undantas är manipulerbarheten som inte är önskvärd eller 

ens acceptabel ur ett bokföringshänseende. 

  



  

26 
   

D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26 

8.3 Förklaringsbyggande mönstermatchning 

En förklaringsbyggande mönstermatchning har här använts genom att välja de 

egenskaper respondenterna ansett vara viktiga som matchningskriterium. Från 

teorin valdes sedan två alternativa lösningar att matcha fallstudiens resultat mot. 

Som visas nedan matchas de krav som ställs av respondenterna av alternativ 1, 

som är den metod som (Cristina & David, 2010) beskrivit. 

Den här matchningen hjälper till att svara på forskningsfrågan genom att visa vad 

verksamheten tycker är viktigt. 

8.3.1 Alternativ 1 

Export till databas (Cristina & David, 2010) 

Tabell 3 Mönstermatchning - export till databas 

Egenskaper Alternativ 1 Krav 

Tillgång Beroende av implemen-
tation, i samma eller 
separat gränssnitt direkt 

Direkt åtkomst i samma 
gränssnitt 

Säkerhet Hög, information lagras 
redundant 

Hög 

Aktualitet Om snapshot används för 
uppdatering är den perio-
disk om automatisk upp-
datering används är den 
direkt. 

Direkt aktualitet 

Autenticitet, förtroende  Hög, eftersom automatisk 
export används 

Hög 

8.3.2 Alternativ 2 

Export till datafil (ErpaWorkshop, 2003) 

Tabell 4 Mönstermatchning - export till datafil 

Egenskaper Alternativ 2 Krav 

Tillgång Beroende av implemen-
tation, i samma eller 
separat gränssnitt efter 
inläsning av fil 

Direkt åtkomst i samma 
gränssnitt 

Säkerhet Hög, information lagras 
redundant 

Hög 

Aktualitet Periodisk, aktuell vid 
senaste exporten 

Direkt aktualitet 

Autenticitet, förtroende Hög, eftersom automatisk 
export används 

Hög 

 

Från detta kan slutsatsen att verksamhetens önskemål om hantering av valda 

egenskaper bäst motsvaras av Alternativ 1 om direkt uppdatering används. Det 

grundar jag på att de båda analysenheterna, ekonomikontoret och lönekontoret 

ställde samma krav på dessa egenskaper. 
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8.4 Hur har andra löst problemet 

I den inkluderade litteraturen framkom ett par arbeten som var extra intressanta 

i sammanhanget. Vid arkivering av databaser ges förslag till två  metoder 

beroende på de krav som ställs. De innebär i stora drag i det ena fallet att 

databasen bevaras genom att kopieras. Eventuella ändringar kan sedan göras 

automatiskt vid varje uppdateringstransaktion eller periodiskt genom att skapa 

en ”snapshot” av databasen. I det andra fallet exporteras databasens innehåll till 

ett öppet och standardiserat format där man gör sig oberoende av specifik 

programvara.  

Det andra arbetet var ett samarbete mellan ett antal stora aktörer i arkivvärlden 

som leddes av NAA (National Archives of Australia). De utarbetade ett antal 

bästa sätt att utveckla programvaror för dokumenthantering och resultatet 

sammanställdes i en lista som finns i teorikapitlet.  

8.4.1 Verksamhetens arbetssätt 

I de båda analysenheterna gavs likvärdiga svar på de frågor som kom från dessa 

avsnitt (se intervjufrågor grupp 2 och 3 bland bilagorna). Sammanfattningsvis kan 

nämnas att all information behöver bevaras långsiktigt, i princip ingenting rensas 

ur (eventuellt bilagor periodiskt), de har inget behov av att lägga till extra 

metadata i efterhand, de vill komma åt arkiverad information i samma gränssnitt 

och att uppdatering av arkiverad data inte är aktuell för ekonomisk data, som 

rättas genom bokföringsordrar. 

I analysen visas att den modell som passar verksamhetens syften bäst är den 

som beskrivs i inledningen av avsnitt 5.3.1, med arkivering till en databas som är 

direkt tillgänglig och hålls aktuell löpande. För att framtidssäkra materialet bör 

den kombineras med en arkivering i öppet format som nämndes i inledningen av 

det här kapitlet. 
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9 Slutsatser 
Den Forskningsfråga som formulerades var: 

 Hur bör digital information från ett ekonomisystem bevaras? 

Min slutsats är att digital information från ett ekonomisystem bör bevaras så att 

dess autenticitet säkerställs, den ska vara komplett, åtkomlig, förståelig, möjlig 

att återanvända. Den ska också vara åtkomlig i samma gränssnitt som 

informationskonsumenten vanligtvis använder och den ska alltid vara aktuell. De 

delar som hör till bokföring respektive löneadministrativ data ska inte gå att 

manipulera på något sätt annat än att lägga till eventuella bilagor i efterhand. 

Huvudfrågan besvarades utifrån vilka krav finns från teorin (se avsnitt 8.2) 

respektive vilka krav som finns  från verksamheten (se avsnitt 0). Med hjälp av 

den överblick som den narrativa analysen (se avsnitt 8.1) gav kunde sedan 

riktlinjer för hur ekonomisk information ska bevaras fastställas.  

Under arbetet har jag hittat två områden som kan vara intressanta vid fortsatt 

forskning. 

 Vilka delar av den ekonomiska informationen behöver bevaras? 

 Vilka processer krävs för att arkivera och bevara ekonomisk information? 

Jag kunde inte visa vilka delar av den ekonomiska informationen som behöver 

bevaras i min deduktiva ansats. Däremot visar intervjusvaren på att  

verksamhetens användare vill att all information ska sparas och även bevaras 

långsiktigt.  

Vilka processer som krävs visades i den teoretiska plattformen. MoReq2 

fastställer de involverade processerna beroende på hur informationen ska 

hanteras, ska den flyttas från ett system till ett annat eller kopieras över, för att 

sedan inkluderas i ett annat system. 

Syftet med studien formulerades som: 

Det verkar idag inte finnas något vedertaget sätt att bevara digital  

information ur ekonomiska system. Kommuner har ett konkret problem med 

detta i sina löneadministrativa system (ur arkivarieperspektiv). Syftet med 

studien är att utreda hur digital ekonomisk information bör bevaras, samt 

hur liknande problem hanterats i andra typer av administrativa system och 

organisationer. 

Genom att visa på vilka krav som ställs från ett teoretiskt perspektiv, 

verksamhetens perspektiv och även ge en överblick av verksamhetens syn på 

problemet tycker jag att den första delen av syftet är uppnått. 
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Från tidigare forskning presenterades också ett antal riktlinjer för hur 

dokumenthantering i allmänhet och arkivering av databaser kan genomföras. Det 

ger en vägledning i hur andra tänker och kan även vara till hjälp vid utvecklingen 

system i framtiden. Vilket i mina ögon uppfyller den andra delen av syftet (se 

avsnitt 8.4).  
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10 Diskussion 
I arbetet med den har uppsatsen utgick jag från en uppgift formulerad utifrån ett 

konkret behov inom Bodens kommun. De behövde hjälp att bedöma hur 

ekonomisk information kan bevaras. 

De semistrukturerade intervjuerna utgjorde ett bra underlag för analyserna, 

däremot hade ytterligare analysenheter varit till hjälp för att få en bredare 

analys. Den analysenhet som i första hand saknas är den tekniska sidan, då ingen 

från IT-kontoret hade tid eller möjlighet att ställa upp för intervjuer. Jag saknar 

även arkivarien som hade kunnat stärka studiens bakgrund och syfte. Att bara 

den ena intervjun spelades in gjorde ingenting för det slutliga resultatet som jag 

ser det, däremot hade det möjliggjort en ordagrann transkribering av både 

intervjuerna och återfört eventuella ej antecknade synpunkter. Att inte ha 

tillgång till inspelningen gör också att aspekten med till exempel röstläge och 

betoning missas. 

Eftersom kontakterna på IT-kontoret hade inte möjlighet att ställa upp på 

intervjuer, gjordes ett resultatlöst försök att distribuera enkäter istället. Om 

enkäten hade distribuerats i inledningen av fallstudien hade det funnits mer tid 

att förbereda respondenterna och eventuellt hitta ersättare, det får bli en 

lärdom att ta med sig. 

Inledningsvis gjordes även resultatlösa försök att få intervjua arkivarien. Även om 

dennes IT-kunskap inte är omfattande hade den allmänna arkiv-kunskapen varit 

intressant att få ta del av och analysera. Det hade även kunnat ge en djupare 

kunskap om bakgrund och syfte till undersökningen. 

10.1 Forskningsfrågans tolkning 

Jag har tolkat forskningsfrågan som att det viktiga i det här skedet är vilka 

egenskaper som är viktiga vid arkivering av ekonomisk och finansiell information 

och även i vilken utsträckning man behöver tillgång till det arkiverade materialet. 

Den andra delen hur andra har löst liknande problem tolkade jag som att en 

litteraturstudie var tillräcklig, men så här i retrospekt kan jag säga att jag borde 

valt en eller ett par andra organisationer som har implementerat eller påbörjat 

någon form av implementation för arkivering av digital information. Detta dels 

för att kunna dra paralleller till mina resultat, men även för att det hade gett 

extern validitet. Det hade också varit naturligt att diskutera hur arkiveringen rent 

praktiskt ska gå till, men det ligger utanför denna studies mål.  

I mina studier har det dock framkommit en del intressanta riktlinjer som att 

elektronisk data i dagsläget är bäst att bevara på hårddisk (Gladney, 2007). 

Dagens lagringsmedia i övrigt är dels för instabila för långsiktigt bevarande och 

dels är det för omständigt att återskapa eller komma åt informationen. Som 

exempel kan nämnas att en fabrikspressad cd håller cirka 25 år under optimala 
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förhållanden, en bränd cd klarar sig 5-15 år beroende på om det är en 

omskrivningsbar cd eller inte.  

Det finns teknik för att spara långsiktigt på disk, det är nickeldiskar där 

informationen etsas in och de beräknas hålla 2 000 - 10 000 år. I dagsläget kan 

man köpa dem med alla jordens språk sparade, för $25 000 styck (Kelly, 2008). 

10.2 Fortsatt forskning 

De områden som kan omfattas av fortsatt forskning är att visa på vilka delar av 

den ekonomiska informationen som ska bevaras ur ett systemperspektiv. I 

uppsatsen saknas det på grund av utebliven respons från systemansvariga. Även 

de processer som är tänkbara borde kunna redovisas med en mer ingående 

kunskap om systemet. 

Att utföra studien med fler fall från andra organisationer kan ge utökad kunskap 

men också en ökad extern validitet (generaliserbarhet) under förutsättning att 

studien är upprepningsbar (Yin i (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 151)).  

Frågan om lämpligt media för långsiktigt bevarande lämpar sig också för en 

djupare analys vid fortsatt forskning. 
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12 Bilagor  
 

Planering 

Planeringen gjordes i inledningen av uppsatsprocessen men har i flera steg 

modifierats efterhand som arbetet framskridit.  
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Riktlinjer och frågor 

Administration Teknik Båda Dubblett 

Grupp 1 (databasinformation)  

1. Konceptuell info för databaser. Historik, funktioner, perioder som täcks. 

a. G1Q1A Används databasen till annat än löneadministration 

b. G1Q1B Hur länge har databasen varit i bruk 

c. G1Q1C Vilka förändringar har gjorts i databasen 

d. G1Q1D Vilken tidsperiod ingår i databasen 

2. Teknisk information om DBMS. Inmatningsprocessen och databasens funktioner är 

exempel. 

a. G1Q2A Vilken plattform används för ekonomisystemet idag 

b. G1Q2B Vilket/vilka gränssnitt används vid arbete med databasen 

c. G1Q2C Hur läggs uppgifter till i databasen 

3. Databasschema som innehåller både tabellscheman och begränsningar. 

a. G1Q3A Finns det ett aktuellt databasschema (uppdaterat med de senaste 

förändringarna, om några har gjorts)? 

Grupp 2 (dokumenthantering)  

1. Elektronisk affärsinformation måste hanteras aktivt och bibehållas som bevis för 

affärsaktiviteter.  

a. G2Q1A Hur länge behöver den ekonomiska informationen arkiveras 

b. G2Q1B I vilken utsträckning behöver den ekonomiska informationen 

uppdateras 

2. Affärsinformation måste kopplas till sitt affärsområde genom metadata.  

3. Affärsinformation måste sparas och hållas tillgänglig för auktoriserade användare så 

länge det krävs.  

a. G2Q3A Hur länge har ni användning för (behöver tillgång till) informationen 

4. Affärsinformation måste vara möjlig att granska.  

a. G2Q4A Hur vill ni få tillgång till informationen 

b. G2Q4B (Följdfråga) Har ni diskuterat en digitalisering av de fysiska arkiven. 

5. System för insamling och hantering av affärsinformation måste använda standardiserad 

metadata som en aktiv, dynamisk och integrerad del av informationshanteringen. 

6. Systemen måste vara plattforms-, domän- och tidsoberoende.  

a. G2Q6A Vilka system används 

b. G2Q6B Vilken plattform används  

7. Systemen ska så långt det är möjligt vara baserade på öppna standarder och teknisk 

neutralitet.  

8. Systemen ska ha möjlighet att exportera och importera data med hjälp av öppna format.  

9. Systemen måste bevara information på ett tillförlitligt sätt. 

10. Den mesta metadatan bör genereras automatiskt av systemet. 

11. Systemen bör stödja hantering av affärsinformation som en organisk del av 

affärsprocessen. 

12. Det bör vara så enkelt som möjligt att lägga in poster med affärsinformation. 
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Grupp 3 (generering av data)  

1. Konvertering av innehållet till ett öppet och stabilt format. De antar att migrering kan bli 

aktuell i framtiden. De flesta sparar den exporterade filen tillsammans med den 

konverterade datafilen i en normaliserad struktur. 

2. Hålla sig till standardiserade format 

a. För text och tabeller används standardformat i ASCII, EBCDIC eller UTF-16. Det 

senare rekommenderas för att tillåta multilingvism och specialtecken. 

b. För innehåll och metadata används XML för sin höga flexibilitet och 

förståelighet. 

c. SQL, och då framförallt standarden SQL-3 används för att representera 

databasstrukturen, för att kunna återskapa den i framtiden. 

3. De (ibid.) ansåg det viktigt att göra sig oberoende av specifik programvara. I det fallet är 

migration av innehållet till standardformat prioriterat.  

4. Metadatans roll. Alla deltagare gav metadata hög prioritet och i grova drag kom de 

överens om: 

a. Att ge möjlighet till halvautomatiskt insamlande av metadata genom verktyg 

b. Ge möjlighet till manuell registrering av metadata, speciellt viktigt är det för 

högnivå-metadata 

i. G3Q4Bi Vilken extra information (metadata) vill ni kunna lägga till vid 

arkiveringen 

c. Inkludera dataproducenterna i metadataprocessen 

i. G3Q4Ci Hur vill ni lägga till den extra informationen (i befintligt 

gränssnitt, eller på annat sätt) 

d. Spara metadata i XML-format 

5. Åtkomst 

a. Deltagarna (ibid.) kunde inte enas om ett bästa sätt för att komma åt den 

arkiverade informationen. I många fall var det oklart hur de skulle lösa den 

biten. De kunde dock komma överens om att arkiveringen i sig var ofullständig 

och av litet värde utan något sätt att komma åt informationen i framtiden. 

i. G3Q5Ai Hur vill ni komma åt informationen 

Grupp 4 (design av system)  

I ICA’s Study 16 (ICA, 2004, ss. 37-38) menar de att man identifierar existerande och planerade 

system inte bara för att se hur de är uppbyggda, utan även för att samla ihop information om 

dem som behövs för att utforma strategierna och designa systemet som ska hantera 

informationen. Följande frågor kan vara lämpliga för att hitta viktig information (ibid.): 

1. G4Q1 Vilka avdelningar och personer är ansvariga för systemet? 

2. G4Q2 Vilka funktioner, aktiviteter och transaktioner stöds av systemet? 

3. G4Q3 Vilka av dessa transaktioner registreras och sparas? 

4. G4Q4 Finns det fler system som stöder samma aktiviteter och transaktioner? Vad har de 

för inbördes förhållande i så fall? Vilka handlingar sparas på papper respektive 

elektroniskt (om något fortfarande sparas på papper)?  

5. G4Q5 Utförs alla transaktioner som stöds av systemet helt och hållet inom systemet? 

Om inte, vilka transaktioner eller delar av transaktioner utförs i systemet och vilka utförs 

utanför? 

6. G4Q6 Vilka affärsregler styr insamling, underhåll och tillgång till de elektroniska 

handlingar som skapas av systemets transaktioner? 

7. G4Q7 Hur samlas e-handlingar in (matas in, sparas), underhålls och ges tillgång till? 
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8. G4Q8 Hur möts kraven på autenticitet (äkthet), reliabilitet (pålitlighet) och möjlighet till 

bevarande (långsiktig strategi för format, läsbarhet, förståelighet)? 

Grupp 5 (information om nuvarande system)  

1. G5Q1 Är den ekonomiska datan eller delar av den offentlig? 

2. G5Q2 Hur mycket data ska genereras? (Tillräckligt för att återskapa lönespecifikationer, 

eller delar av dem) 

3. G5Q3 Vilka har åtkomst till den data som ska arkiveras? 

4. G5Q4 Vilken sekretess gäller generellt för kommunens system? 

5. G5Q5 Hur åtkomlig ska den arkiverade datan vara? 

Grupp 6 (Frågor från utvärdering)  

1. G6Q1 Sker någon arkivering idag? 

2. G6Q2 Vilka har behörighet att ändra uppgifter i systemet? 

3. G6Q3 Vem godkänner vem som har rätt att ändra behörighet? 

4. G6Q4 Är lönesystemet friliggande eller integrerat? 

5. G6Q5 Redovisas statistik eller andra uppgifter till annan instans?  

6. G6Q6 (Följdfråga) Hur länge bevaras uppgifterna i systemet. 

Grupp 7 (Övrigt) 

G7Q1 Har du andra tankar om ett kommande arkiveringssystem? 
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Intervjusvar 

Intervju 1 01FLK 

GRP 1 DATABASINFORMATION 

G1Q1B Hur länge har databasen varit i bruk 

Man började köra löner elektroniskt 1975-1976 för de som hade månadslön och nuvarande 

system, PersonecP, har man haft sedan IFS lades ned. 

G1Q1D Vilken tidsperiod ingår i databasen 

1975-2011 

GRP 2 DOKUMENTHANTERING 

G2Q1A Hur länge behöver den ekonomiska informationen arkiveras 

Anställningsavtal och olika intyg sparas för evigt och gallras aldrig. Olika typer av material gallras 

annars med olika intervall. 

G2Q1B I vilken utsträckning behöver den ekonomiska informationen uppdateras 

I arkiverat material görs inga ändringar. Behöver något korrigeras skapar man nya handlingar. 

G2Q3A Hur länge har ni användning för (behöver tillgång till) informationen 

Materialet ska vara tillgängligt för alltid. Vi ska kunna ta fram uppgifter om hur personer arbetat 

eller skulle ha arbetat för väldigt lång tid tillbaka, ett helt arbetsliv ska gå att hitta. Som det är nu 

finns äldre material hämtas i fysiska personalakter och matrikelkort, medan nyare material finns 

elektroniskt.  

G2Q4A Hur vill ni få tillgång till informationen 

Vi har tillgång via PersonecP. 

G2Q4B (Följdfråga) Har ni diskuterat en digitalisering av de fysiska arkiven. 

Det har diskuterats att scanna in gamla pappersarkiv.  Situationen börjar bli ohållbar, de fick 

precis ett nytt stort arkiv i huset som fylldes på en gång. Sen är det ju också säkerhetsaspekten, 

om dammarna brister så kommer vattnet upp till 6-7 våningen och skulle förstöra alla 

pappersarkiv. 

GRP 3 GENERERING AV DATA 

G3Q4B Vilken extra information (metadata) vill ni kunna lägga till vid arkiveringen 

Ingenting extra behövs. Sekretesshandlingar får speciell behandling. 

GRP 4 DESIGN AV SYSTEM 
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G4Q3 Vilka av dessa transaktioner registreras och sparas? 

Nya uppgifter om lön sparas som nya poster tillsammans med information om vem som ändrade. 

Ny adress skriver över den gamla. 

G4Q5 Utförs alla transaktioner som stöds av systemet helt och hållet inom systemet? Om inte, 

vilka transaktioner eller delar av transaktioner utförs i systemet och vilka utförs utanför? 

PersonecP hanterar allt inom löneadministration. 

GRP 5 INFORMATION OM NUVARANDE SYSTEM 

G5Q1 Är den ekonomiska datan eller delar av den offentlig? 

Ca 98% av informationen är offentlig. Privata angelägenheter är i många fall sekretessbelagda 

och behandlas som sekretesshandlingar. 

G5Q2 Hur mycket data ska genereras? (Tillräckligt för att återskapa lönespecifikationer, eller 

delar av dem) 

I princip allt ska arkiveras. 

G5Q3 Vilka har åtkomst till den data som ska arkiveras? 

De flesta i olika grad, se fråga G6Q4 

G5Q4 Vilken sekretess gäller generellt för kommunens system? 

Det mesta är offentligt. Känsliga ärenden kan vara sekretessbelagda. 

G5Q5 Hur åtkomlig ska den arkiverade datan vara? 

Lönekontoret behöver 100% åtkomlighet 

GRP 6 FRÅGOR FRÅN UTVÄRDERING 

G6Q1 Sker någon arkivering idag? 

Pappersarkiv samt elektroniskt i lönesystemet. För uppgifter som ska sparas för evigt används 

papper. 

G6Q2 Vilka har behörighet att ändra uppgifter i systemet? 

Alla på lönekontoret 

G6Q3 Vem godkänner vem som har rätt att ändra behörighet? 

Lönechef/personalchef 

G6Q4 Är lönesystemet friliggande eller integrerat? 

Det är ett system, med olika behörigheter som ger olika åtkomst. Ekonomikontoret kommer åt 

statistiken. Avd.chef har tillgång till ”sina” anställda där de kan hantera ledighetsansökan mm. 

Alla anställda kan ändra sina egna personuppgifter (address mm) 

G6Q5 Redovisas statistik eller andra uppgifter till annan instans?  
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Det redovisas till SCB och andra förvaltningar inom bodens kommun. 

G6Q6 (Följdfråga) Hur länge bevaras uppgifterna i systemet. 

Anställningsavtal och olika intyg sparas för evigt och gallras aldrig. Olika typer av material gallras 

annars med olika intervall. 

 





 
D0032N C-Uppsats | Digitalt bevarande av ekonomisk och  finansiell 

information | Peter Kronholm | 2011-05-26   
1 

 

Intervju 2 02FEK 

GRP 1 DATABASINFORMATION 

G1Q1B Hur länge har databasen varit i bruk 

Sedan början på 90-talet 

G1Q1C Vilka förändringar har gjorts i databasen 

Det som lagras kan inte ändras annat än med rättelser i bokföringsordrar. Kontoplanen och 

företaget byttes i samband med förändring av kontoplanen i enlighet med KommunBas. 

G1Q1D Vilken tidsperiod ingår i databasen 

Sedan starten i början på 90-talet. Viss information är gallrad. 

G1Q2A Vilken plattform används för ekonomisystemet idag 

Å-data ekonomisystem körs på en Iseries/AS400 

Aditro PersonecP lönesystem 

Vet ej plattform för personalsystemet. 

G1Q2C Hur läggs uppgifter till i databasen 

Data från lönesystemet läses in från en bokföringsfil. Övrig information registreras eller hämtas 

från övriga försystem. 

GRP 2 DOKUMENTHANTERING 

G2Q1A Hur länge behöver den ekonomiska informationen arkiveras 

Det varierar hur länge informationen sparas. Viss information sparas i 15 år för momsens skull. Vi 

har en dokumenthanteringsplan, men ingen rensning förekommer längre. Lagringsmedia har 

blivit billigt, så kostnaden understiger nyttan av att ha allt elektroniskt. Tidigare rensades 

transaktionsposter mm regelbundet, men det är minst 10 år sedan. 

G2Q1B I vilken utsträckning behöver den ekonomiska informationen uppdateras 

Bilagor scannas in i efterhand när vi får in dem, leverantörsfakturor mm. I övrigt ändras inget 

annat än med rättelser i bokföringsordrar. 

G2Q3A Hur länge har ni användning för (behöver tillgång till) informationen 

Vi får frågor om material rörande kostnader och fakturor för lång tid tillbaka. 

G2Q4A Hur vill ni få tillgång till informationen 

I samma system förenklar naturligtvis. Leverantören av ekonomisystemet har en 

arkiveringsfunktion på gång. 

GRP 3 GENERERING AV DATA 
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G3Q4B Vilken extra information (metadata) vill ni kunna lägga till vid arkiveringen 

Ingenting på rak arm. Skulle det vara något som skulle läggas till skulle det göras i samband med 

registreringen, i efterhand är det inte är genomförbart för den stora mängd data vi hanterar.  

G3Q4C Hur vill ni lägga till den extra informationen (i befintligt gränssnitt, eller på annat sätt) 

I befintligt gränssnitt i samband med första registrering. 

GRP 4 DESIGN AV SYSTEM 

G4Q1 Vilka avdelningar och personer är ansvariga för systemet? 

Ekonomichefen är systemägare. Vi är två på ekonomikontoret som sköter den mesta 

administrationen av användare. Logica sköter driften efter outsourcingen av it driften. 

GRP 5 INFORMATION OM NUVARANDE SYSTEM 

G5Q1 Är den ekonomiska datan eller delar av den offentlig? 

Det är sekretess för vissa transaktioner som rör individ- och familjeomsorg. Vi kan även maska 

viss infomration, tex namn på inkomna leverantörsfakturor. I övrigt är informationen offentlig. 

G5Q3 Vilka har åtkomst till den data som ska arkiveras? 

Alla komunanställda har via webbportalen åtkomst två år tillbaka, För uppgifter längre tillbaka är 

det bara behöriga i ekonomisystemet som har åtkomst. 

G5Q4 Vilken sekretess gäller generellt för kommunens system? 

Allmänheten har ingen direkt åtkomnst till kommunens intranät, det har bara kommunanställda. 

GRP 6 FRÅGOR FRÅN UTVÄRDERING 

G6Q1 Sker någon arkivering idag? 

Arkivering sker i ekonomisystemet och i pappersarkiv. Även listor och arbetsmaterial arkiveras. 

G6Q2 Vilka har behörighet att ändra uppgifter i systemet? 

Ekonomer på förvaltningarna ger de behörigheter som de har behörighet att ge ut till de som 

behöver det. Annars är det ekonomikontoret som har full behörighet att lämna ut behörigheter. 

G6Q4 Är lönesystemet friliggande eller integrerat? 

Friliggande 

G6Q5 Redovisas statistik eller andra uppgifter till annan instans?  

SCB får statistik med räkenskapssammandrag bland annat 

G6Q6 (Följdfråga) Hur länge bevaras uppgifterna i systemet. 

Allt elektroniskt material sparas, ingenting gallras 

GRP 7 ÖVRIGT 
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G7Q1 Har du andra tankar om ett kommande arkiveringssystem? 

Drömmen om det papperslösa samhället. Att slippa pappersarkiven helt och ha allting 

elektroniskt. 

Vi skriver inte ut någonting som vi får i elektronisk form, som tex e-fakturor. Det gäller generellt 

att vi inte skriver ut material vi får elektroniskt. Det är också giltigt enligt arkivlagen. 

Ett önskemåll för framtiden kan vara att slippa spara på de handlingar som scannats in, som tex 

leverantörsfakturor. 
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Bedömning av relevans 

Grupp 1 
Används 
databasen 
till annat är 
löneadminis
tration? 

Hur 
länge 
har 
datab
asen 
varit i 
bruk? 

Vilka 
förändri
ngar 
har 
gjorts i 
databas
en? 

Vilken 
tidsper
iod 
ingår i 
databa
sen? 

Vilken 
plattform 
används 
för 
ekonomisy
stemet 
idag? 

Vilket/v
ilka 
gränss
nitt 
använd
s vid 
arbete 
med 
databa
sen? 

Hur 
läggs 
uppgift
er till i 
databa
sen? 

Finns det 
ett 
aktuellt 
databass
chema 
(uppdater
at med de 
senaste 
förändrin
garna, om 
några har 
gjorts)? 

 

Vilken är respondenten/respondenterna? Är det IT-folk eller är det 
administratörer/ekonomibiträde? Jag räknar med att det är IT-folk som svarar och då 
tycker jag att frågorna är relevanta men går det att ställa frågor i form av  svarsalternativ. 
Detta borde fungera på de flesta frågorna om du lämnar ett alternativt öppet dvs med 
annat dvs namnge ett alternativ som saknas i de redan befintliga svarsalternativen.  

 
Jaaaa... men "tidsperiod" kanske var lite luddigt formulerad - vad avses där..? 

 

Grupp 2 
Hur länge 
behöver den 
ekonomiska 
informationen 
arkiveras? 

I vilken 
utsträckning 
behöver den 
ekonomiska 
informationen 
uppdateras? 

Hur länge har 
ni användning 
för (behöver 
tillgång till) 
informationen? 

Hur vill ni få 
tillgång till 
informationen? 

Vilka 
system 
används? 

 

De känns relevanta. Jag har lite begränsad information om syftet med uppsatsen men 
bör behörighetsnivåer ingå här. Vem har rätt att gå in och ändra och vem godkänner vem 
har rätt att hantera dokumenten. Det finns uppgifter som ändras ofta i form av månatlig 
rapporterad arbetad tid, semester, sjukdom mm som löneadminstratören sköter sen finns 
det mer information som inte rör sig så mycket såsom personaldata och framförhandlad 
årslön. 

 
...kanske lite otydligt just att det gällde dokumenthantering, men ska du ställa frågorna 
muntligt eller i en enkät som denna... vid intervjuer så kan du ju förtydliga och introducera 
saker lite mer... 

Grupp 3                                    Grupp 4 
Vilken extra 
information 
(metadata) 
vill ni kunna 
lägga till vid 
arkiveringen? 

Hur vill ni 
lägga till den 
extra 
informationen? 

Vilka 
avdelningar 
och personer 
är ansvariga 
för systemet? 

Vilka 
funktioner, 
aktiviteter och 
transaktioner 
stöds av 
systemet? 

Vilka av dessa 
transaktioner 
registreras och 
sparas? 

 

Grupp 4 
Finns det fler 
system som 
stöder samma 
aktiviteter och 
transaktioner? 
Vad har de för 
inbördes 
förhållande i 

Utförs alla 
transaktioner 
som stöds 
av systemet 
helt och 
hållet inom 
systemet? 
Om inte, 

Vilka 
affärsregler 
styr 
insamling, 
underhåll och 
tillgång till de 
elektroniska 
handlingar 

Hur 
samlas e-
handlingar 
in (matas 
in, 
sparas), 
underhålls 
och ges 

Hur möts 
kraven på 
autenticitet 
(äkthet), 
reliabilitet 
(pålitlighet) 
och möjlighet 
till bevarande 
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så fall? Vilka 
handlingar 
sparas på 
papper 
respektive 
elektroniskt 
(om något 
fortfarande 
sparas på 
papper)?  

vilka 
transaktioner 
eller delar av 
transaktioner 
utförs i 
systemet 
och vilka 
utförs 
utanför? 

som skapas 
av systemets 
transaktioner? 

tillgång 
till? 

(långsiktig 
strategi för 
format, 
läsbarhet, 
förståelighet)? 

 

Svårt att säga men det känns som att du har fått med det mesta. Är löneprogrammet helt 
friliggande eller är det integrerat med andra system. Finns det kopplingar till andra 
system? Från de flesta system så ska man kunna skicka filer direkt till skatteverket 
kopplat till Kontrolluppgifter. Jag spånar lite fritt här? Koppling till redovisning brukar vara 
en ganska viktig del!  
 

Ja, det var nog ganska bra frågor det här... som det nog kan vara knepigt att svara på, 
beroende på vem som utfrågas... om till exempel transaktioner mellan system och 
sådant... 
 

Grupp 5 
Är den 
ekonomiska 
datan eller 
delar av 
den 
offentlig? 

Hur mycket data 
ska genereras? 
(Tillräckligt för att 
återskapa 
lönespecifikationer, 
eller delar av dem) 

Vilka har 
åtkomst 
till den 
data som 
ska 
arkiveras? 

Vilken 
sekretess 
gäller 
generellt för 
kommunens 
system? 

Hur 
åtkomlig 
ska den 
arkiverade 
datan 
vara? 

 

Hur sker arkiveringen idag känns som en bra inledning. I praktiken är det sällan att man 
går in och plockar i gammal lönedata efter man har gjort bokslut och kontrolluppgifter för 
ett år. Har det blivit fel då är det jäkligt bökigt att ändra detta. Eventuell fel regleras i 
efterhand oftast. Användningen som jag ser är mest för statistik och här kanske 
kommuner har rapporteringsskyldighet till myndigheter för löner. I större aktiebolag har 
man skyldighet att föra statistik på sjukfrånvaro baserat på kön och ålderskategorier och 
jag kan väl tänka mig att kommunen har liknande krav. Detta ska med i årsredovisningen 
i större aktiebolag och hur det är i kommuner vet jag inte. Statistik kanske mer ska ingå i 
design av systemet! 
 

Ja 
 

 


