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Innledning 

Slik jeg forstår det, er det generelle temaet for dette arbeidskravet, begrepsforståelse. 

Oppgaven er delt i to. Den første delen skal ta for seg begrepet "records" slik dette er brukt i 

ISO 15489 og sammenlikne "records"-begrepet med begrepene "saksdokument" og 

"arkivdokument", slik disse er brukt i Noark 5-standarden. Likheter og ulikheter i 

begrepsbruken skal deretter drøftes. Den andre delen av oppgaven omhandler definisjonen av 

begrepet "dokument", dvs. endringen av denne definisjonen i arkivloven i 2000/2001. Før 

endringen var begrepet "dokument" definert som "medium som lagrar informasjon for seinare 

lesing, lytting, framvisning eller overføring". Etter at endringsloven trådte i kraft 1. april 2001 

var imidlertid et "dokument" en "logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit 

medium for seinare lesing, lytting, framvisning eller overføring". Grunnene til denne 

endringen skal drøftes. I tillegg skal det sies noe om hvilke krav som må stilles til informasjon 

for at denne skal ha arkivkvalitet, og hva disse kravene betyr for de systemene som blir brukt 

til produksjon og lagring av arkivdokumenter.  

 

Ved siden av oppgaveteksten, har HiOA også gitt råd og anbefalinger om hvordan 

arbeidskravet kan løses, blant annet at teksten bør kunne skrives kun med egne argumenter. 

For første delen av oppgaven innebærer dette at man kan benytte kun de to aktuelle 

standardene som kilder. For andre del av oppgaven angis det imidlertid at det vil kunne være 

interessant å støtte argumentasjonen på relevant pensumlitteratur. For å forsøke å utvikle sin 

egen "forfatterstemme" er det en nyttig øvelse å skulle løsrive seg fra pensumlitteratur/-teori. 

Samtidig synes jeg det er viktig å ta med opplysninger som kan sette mine egne argumenter 

inn i en større sammenheng (og dermed kanskje gjøre teksten mer interessant), i dette tilfellet 

f.eks. historisk informasjon om veien frem til en bestemt forståelse av et bestemt begrep. Slikt 

kan vanskelig hentes fra eget hode. I tillegg ligger det et stort potensiale for læring i arbeid 

med et arbeidskrav, og det er jeg usikker på om man kan få utnyttet til fulle dersom man ikke 

bruker (dvs. kun leser) relevant litteratur og teori i arbeidet med teksten. Jeg vil imidlertid ha 

som mål å forsøke å gå den gylne middelveien mellom min egen "stemme" og litteraturen og 

teoriens opplysning av teksten, med håp om et tilfredsstillende resultat. 
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Deloppgave 1: 

Records, saksdokument og arkivdokument 

 

ISO 15489 definerer begrepet "records" som "information created, received and maintained as 

evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in 

the transaction of business" (s. 3). Denne definisjonen er adoptert av ISO 30300 fra 2011, med 

unntak av at begrepet "information" er byttet ut med begrepet "asset", sannsynligvis for å 

understreke at en virksomhets informasjon (dokumentasjon) er del av denne virksomhetens 

aktiva, og må håndteres deretter. ISO 30300 presiserer i tillegg at definisjonen gjelder 

"information in any medium, form or format." (s. 9). "Records" er også definert i Noark 5-

standarden (Riksarkivet 2011) som "det engelske begrepet som tilsvarer det norske 

arkivdokument", dvs. "[d]okument skapt eller mottatt av en person eller organisasjon som 

ledd i virksomhetsutøvelsen, og som er vedlikeholdt av den personen eller organisasjonen." 

(s. 267). Det fremgår at Noark-standarden henter denne definisjonen fra Moreq-standarden, 

som i sin tur bygger på ISO 15489. 

 

Begrepet "arkivdokument" defineres i Noark 5-standarden slik: "Dokument som mottas eller 

produseres som ledd i den virksomhet et organ utøver, og som ikke er gjenstand for 

arkivbegrensning. Består av ett eller flere dokument som er tilknyttet metadata og er frosset 

(dvs. både dokumentet og tilhørende autentiserende metadata er uforanderlig)." (s. 261). 

Standarden legger også vekt på transaksjonen (handlingen) som utløsende for om 

dokumentene som skapes er arkivdokumenter eller ikke: "Aktiviteter kan deles opp i 

forskjellige trinn. Dersom disse trinnene involverer to eller flere parter, snakker vi gjerne om 

en transaksjon. Det er transaksjoner som skaper arkivdokumenter (records)." (s. 49). 

Marthinsen (2012 s. 206) gjengir Larsens (1975) inndeling av arkivdokumentene i to 

hovedgrupper: registre (1) og "saksdokumenter og andre løse dokumenter som 

regnskapsbilag" (2). Saksdokumenter utgjør dermed én av flere typer arkivdokumenter. I 

Noark 5-standarden (s. 17) brukes offentlighetslovens definisjon av begrepet "saksdokument", 

dvs. at et saksdokument er et dokument som er kommet inn til eller er lagt frem for et organ, 

eller som organet selv har opprettet, og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til 

organet. Den nyest politisk-juridisk behandlede definisjonen av begrepet finner vi nettopp i 

dagens offentlighetslov. Selv om denne lovens definisjon (i alle fall i praksis) stort sett er den 
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samme som i den gamle offentlighetsloven, er det naturlig at det er denne definisjonen vi 

finner i Noark 5-standarden, særlig med tanke på offentlighetslovens formåls stilling i 

samfunnet. Relevansen av denne definisjonen er også understreket i den ytterst ferske 

stortingsmeldingen om arkiv, Meld.St. 7 (2012-2013), som på s. 65 sier at det er 

offentlighetslovens definisjon av begrepet saksdokument som legges til grunn i vurderinger 

av når journalføringsplikten inntrer; "Kva for dokument som er omfatta av 

journalføringsplikta, er fastsette i arkivforskrifta § 2-6 første ledd: – For det første er det eit 

krav at dokumentet må reknast som eit saksdokument for organet, slik det er definert i 

offentleglovgivinga." (min understrekning). 

 

Begrepet "saksdokument" er altså snevrere definert enn begrepet "arkivdokument", men det er 

bredere definert enn begrepet "dokument". F.eks. sier Noark 5-standarden dette om 

ekspedering av saksdokument som e-post: "Med ekspedering av e-post som saksdokument 

menes at det er selve e-posten inklusive eventuelle vedlegg som utgjør organets formelle 

saksdokument, og at saksdokumentet sendes som e-post." (s. 195). Det forstås med dette at et 

saksdokument omfatter hoveddokumentet inklusive vedlegg, mens både hoveddokumentet 

alene og det enkelte vedlegg fortsatt er dokumenter (det ISO 15489 kaller "recorded 

information or object which can be treated as a unit."). Fra en rent praktisk synsvinkel kan 

man dermed si at saksdokumentet tilsvarer journalposten i et elektronisk arkivsystem. Helt 

rett frem er imidlertid ikke dette alltid. Et saksdokument for et organ vil f.eks. også kunne 

være sammenstillinger av data fra elektroniske systemer. Dette følger av offentlighetslovens § 

9, som pålegger organ som omfattes av loven å etablere sammenstillinger av elektronisk 

lagrede data dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter. 

Sammenstillingen vil som hovedregel utgjøre et nytt saksdokument for organet. Tilsvarende 

vil kunne gjelde der en e-post egentlig inneholder flere e-poster fordi hele 

korrespondanserekken følger med i hver enkelt e-post. Ofte vil det også være slik at den 

enkelte e-posten i rekken i seg selv ikke nødvendigvis kan kalles en record, et arkivdokument 

eller et saksdokument, nettopp fordi e-postkorrespondanse i form likner mer på en (skriftlig) 

samtale enn på tradisjonell brevkorrespondanse. Sammenhengen dokumentet har oppstått og 

eksisterer i blir avgjørende for å kunne forstå budskapet i det enkelte dokumentet. 
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I følge Noark 5-standarden (s. 268) er et saksdokument alltid et arkivdokument, men ikke alle 

arkivdokumenter er saksdokumenter. Dette er i tråd med inndelingen av arkivdokumentene i 

to hovedgrupper, jf. ovenfor. Også for saksdokumentene er transaksjonselementet sentralt, 

dog ikke avgjørende. Dette ser vi av definisjonen i offentlighetsloven der saksdokument er 

"dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har 

oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet." (§ 4). I Noark 5-

standarden kan identifikasjon av et dokument som et saksdokument være utløsende for 

betingede krav: "Enkelte krav trenger bare å oppfylles under visse betingelser, som for 

eksempel at [systemet] inneholder saksdokumenter." (s. 29). Det er ikke lagt tilsvarende 

føringer for arkivdokumenter generelt, dvs. for de arkivdokumentene som ikke er 

saksdokumenter. 

 

Noark 5-standarden sidestiller begrepet "records" med begrepet "arkivdokument" (s. 267). 

Arkivdokumentene blir til gjennom virksomhetens ulike aktiviteter, fortrinnsvis gjennom 

dokumentasjonsgenererende transaksjoner mellom parter. I ISO-terminologien er det dette 

som kalles "transaction of business". Det norske arkivdokumentet omfatter imidlertid mer enn 

den engelske record. Marthinsen (2012 s. 210) gjengir Trond Sirevågs (2002) beskrivelse av 

en record: "En record […] dokumenterer i seg selv sine omgivelser, nærmere bestemt at den 

ble anvendt "der og da" og representerer et vitnemål ("evidence") om en utført aktivitet.". I 

Noark 5-standarden er ikke denne dimensjonen ("evidence") like fremtredende som i ISO-

standarden, i alle fall ikke i samme forståelse, dvs. dokumentasjon som bevis på faktisk 

aktivitet (ISO) vs. dokumentasjon som er bevist autentisk (Noark). ISO-definisjonen av 

"records" trekker samtidig frem at records er informasjon som er håndtert "in pursuance of 

legal obligations". Dette er ikke omtalt på samme måte i Noark 5-standarden, selv om denne 

innledningsvis utreder det juridiske miljøet den opererer innenfor. I ISO 30300 påpekes det at 

"evidence" ikke er begrenset til "the legal senses", men man kan man nok likevel ane at det 

norske arkivmiljøet legger mindre vekt på det som tradisjonelt sett kan forstås som 

"business", enn de arkivmiljøene og -tradisjonene som, i alle fall inntil nylig, har øvet størst 

innflytelse på ISO-rammeverket.  
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Deloppgave 2: 

Lovverkets definisjon av "dokument" og 

vilkår for arkivkvalitet 

 

I lov 15. desember 2000 nr. 98 om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover 

(Justis- og politidepartementet 2001), ble definisjonen av "dokument" endret fra medium som 

lagrer informasjon for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring til en logisk 

avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, 

fremvisning eller overføring. 1. Endringen ble gjennomført for å gjøre lovverket 

teknologinøytralt, og beslutningen var påvirket av internasjonale strømninger på 90-tallet, 

særlig anført av nederlenderen Hans Hofman og canadieren Terry Cook (Marthinsen 2012 s. 

186). Både Hofman og Cook var opptatt av at dokumentet ikke lenger kunne forstås som et 

fysisk og konkret objekt, men snarere som en logisk og intellektuell størrelse, og at denne 

endringen var nødvendig for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Det var 

nåværende riksarkivar Ivar Fonnes som i 1999 formulerte definisjonen som vi fortsatt bruker i 

lovverket; "Som dokument regnes en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på 

et (hvilket som helst) medium for senere lesing, lytting, fremføring eller overføring." (ibid s. 

187). NOU 2003: 30 om ny offentlighetslov diskuterer dokumentbegrepet i avsnitt 8.2.2. Det 

slås fast at hva som er et dokument må avgrenses av informasjon fremfor medium, og at 

avgrensningen dermed er innholdsmessig, ikke fysisk. Definisjonen som gjaldt før endringen i 

lov 15. desember 2000 nr. 98 trådte i kraft 1. april 2001, var ikke tilpasset nyere teknologi 

som f.eks. minnepinner og harddisker, som også er medium som lagrer informasjon. Ei heller 

var den gamle definisjonen særlig anvendelig på dokumenter som består av sammenstillinger 

av flere typer data. Et blogginnlegg der en lydfil eller video er tilknyttet fra en annen kilde, 

                                                
1 I offentlighetsloven av 2006 og i forvaltningsloven er definisjonen avslutningsvis tilført "eller liknende". 

Marthinsen (2012 s. 187) sier at dette er gjort for å vise at oppramsingen ikke er uttømmende, og for å åpne for 

eventuelle fremtidige informasjonsteknologiske nyvinninger. Selv om arkivlovens definisjon ikke inneholder 

"eller liknende", er definisjonene i arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven kryssreferert i de ulike 

lovene, og det er ikke sannsynlig at lovgiver har ment at dokumentdefinisjonen i arkivloven skal tolkes snevrere 

sammenliknet med de andre lovene. 
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men vises som en integrert del av innlegget, vil ikke kunne regnes som et dokument dersom 

definisjonen "medium som lagrer informasjon" brukes. Hvis vi derimot legger innholdet til  

grunn når vi skal avgjøre hva som er et dokument, er det naturlig at blogginnlegget i sin 

helhet, dvs. teksten sammen med lydfilen/videoen utgjør en "logisk avgrenset 

informasjonsmengde" og dermed er et (ett!) dokument. Tilsvarende vil gjelde for e-

postkorrespondanse som inneholder (ikke kun er vedlagt) bilder eller annen grafikk/annet 

multimediainnhold.  

 

ISO 15489 sier at "[a] record should correctly reflect what was communicated or decided or 

what action was taken. It should be able to support the needs of the business to which it 

relates and be used for accountability purposes.". Dette går igjen i Noark 5-standarden (s. 

129) som sier at et "[g]runnleggende krav til arkivdokumenter er at de skal bevares med 

ivaretatt autentisitet, pålitelighet, integritet og anvendelighet." Theo Thomassen (2001 s. 382) 

har definert "arkivkvalitet" som "the optimal visibility and durability of the records, the 

generating work processes and their mutual bond.". Informasjon som har arkivkvalitet er 

tilgjengelig, autentisk og pålitelig, og systemene som lagrer slik informasjon må blant annet 

legge til rette for å bevare det Noark 5-standarden kaller autentiserende metadata, dvs. 

metadata som har til formål å understøtte informasjonens ekthet og troverdighet (s. 26). For å 

sikre at dette er mulig fremhever standarden viktigheten av å bevare metadata som gir 

informasjon om hvert arkivdokument og som knytter det til handlingen som skapte det (ibid). 

Dokumentene må deretter oppbevares på en måte som gjør at fremtidige brukere kan forstå 

både budskapet og sammenhengen budskapet inngår i. En forutsetning for dette er at 

dokumentene tilknyttes informasjon om innhold, kontekst og struktur (ibid s. 22). 

 

Noark 5-standarden er et konseptuelt rammeverk for arkivdanning og -bevaring, i motsetning 

til Noark 4, som er en kravspesifikasjon for sak-/arkivsystemer. Det er ikke utenkelig at en 

slik tilnærming, dvs. en større frihet i utformingen av de systemene som skal kommunisere 

med brukerne, vil kunne bidra positivt til økt dokumentfangst og bedre kvalitet på de 

metadataene som tilknyttes dokumentene, dvs. at vi får systemer som i større grad bygger opp 

og ivaretar dokumentenes arkivkvalitet.  

 

  



 

 

Side 8 av 9 
 

Oppsummering 
 

I denne teksten har jeg redegjort for begrepene "record", "arkivdokument" og 

"saksdokument", samt "dokument", slik dette var og er definert i det norske lovverket. Jeg har 

også forsøkt å vise relasjonene mellom de ulike begrepene, og mellom ISO-rammeverket og 

Noark 5-standarden. 

 

Det er tydelig at det norske utgangspunktet er noe annerledes enn det internasjonale. Dette ser 

vi ved at ISO-rammeverket i større grad enn Noark 5-standarden vektlegger business-aspektet 

i danning og bevaring av arkiv. Valderhaug (2011 s. 129) har påpekt at dette nok skyldes at 

den norske arkivtilnærmingen er forskjellig fra den australske, som ISO 15498 er bygget på. 

Noark 5-standarden tar likevel inn i seg mye teori fra de internasjonale standardene ISO og 

Moreq, og dette skjer blant annet gjennom å forsøke å bygge bro mellom de nasjonale og de 

internasjonale begreper og konsepter. Man kan i den sammenhengen spørre seg om det er 

nyttig at Noark 5-standarden tilsynelatende likestiller begrepene "arkivdokument" og 

"record", eller om man heller burde ta begrepet "record" inn i det norske vokabularet med den 

forståelsen begrepet er gitt i internasjonal teori. 

 

I teksten har jeg også omtalt endringen av definisjonen av begrepet "dokument" i arkivloven, 

offentlighetsloven og forvaltningsloven i 2000/2001. Endringen innebar at definisjonen ble 

gjort teknologinøytral gjennom å flytte definisjonens rammer vekk fra dokumentets fysiske 

manifestasjon til dets innholdsmessige avgrensninger. Endringen var inspirert av 

internasjonale strømninger, og innebar en erkjennelse av at en ny definisjon av begrepet var 

nødvendig for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. I den sammenhengen er det 

naturlig å stille spørsmål om ikke endringen fra Noark 4s kravspesifikasjon av sak-

/arkivsystemer til Noark 5s mer overordnede, konseptuelle rammeverk for systemer som skal 

brukes til produksjon og lagring av arkivinformasjon, også er et produkt av tiden, dvs. et 

resultat av samfunnets voksende forventning og krav om individuelt tilpassede og 

skreddersydde løsninger. Samtidig har samfunnet et behov for en standardisert og tilstrekkelig 

kontrollert arkivdannings- og -bevaringsprosess. Bare fremtiden vil vise om Noark 5-

standarden lykkes i å ivareta alle behov på et tilfredsstillende måte.  
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