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Innledning 

Temaet for dette arbeidskravet er hvordan man kan bruke funksjonsanalyse og den australske 

Dirks-metoden i arkivplanleggingen og i bevarings- og kassasjonsarbeidet. Dirks-metoden 

kan være svært omfattende i sin fulle form, men åpner for å kunne tilpasses slik at 

fremgangsmåten kan brukes til analyse av både store og små virksomheter, så vel som av 

konkrete, avgrensede områder innenfor en virksomhet. Dirks-metoden består av trinnene A-

H, der hvert trinn gir et selvstendig resultat. Man starter med å analysere virksomhetens 

juridiske og regulatoriske miljø før man fortsetter med å identifisere virksomhetens 

dokumentasjons- og arkiveringsbehov. Deretter undersøker man hvorvidt virksomhetens 

eksisterende systemer møter kravene virksomheten selv og eksterne interessenter har til 

virksomhetens arkiv- og dokumentasjonsfunksjoner, før man velger og/eller designer 

strategier og systemer som skal gjøre det mulig for virksomheten å oppfylle de identifiserte 

kravene. Man avslutter med å implementere de nye strategiene og systemene før man 

(fortrinnsvis etter noe tid) gjennomfører en etterimplementasjonsanalyse der eventuelle avvik 

og forbedringsområder identifiseres. 

 

I denne besvarelsen skal jeg gjøre rede for sentrale begreper (funksjon, aktivitet og 

transaksjon) og deretter bruke Dirks-metoden til å analysere dokumentasjonsbehovene til 

Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. For å kunne gjennomføre en slik 

analyse, vil jeg forsøke å utlede et konkret og tilpasset analysegrunnlag fra innholdet i 

trinnene A-C i Dirks-metoden, slik disse trinnene er beskrevet i Dirks-manualen, i ISO 15489 

og eventuelt i annen relevant faglitteratur. Slik jeg ser det, er det ikke nødvendig å 

gjennomføre trinnene D-H i Dirks-metoden når man kun er ute etter å identifisere 

dokumentasjonsbehov. 

 

Etter at analysen er gjennomført, skal jeg drøfte hvorvidt og eventuelt hvordan Dirks-metoden 

og prosjektledelse i kombinasjon kan gi et godt verktøy for å undersøke virksomheters 

dokumentflytprosesser. Her vil det være naturlig å innlede med en kort redegjørelse for 

prosjektledelse/prosjektorganisering som metode, og deretter se på hvordan de to metodene 

kan utfylle hverandre i arbeidet med å identifisere og analysere dokumentflytprosesser.   
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Dirks-metoden og funksjonsanalyse som undersøkelsesverktøy 

Funksjonsanalytisk metode er en strategisk tilnærming til dokumentstyring og -kontroll som 

er utviklet for å identifisere den avgjørende/kritiske dokumentasjonen i en virksomhet, dvs. 

dokumentasjon som kan tjene som bevis på aktivitet (Cox 2004 s. 162). Dirks-metoden er "[a] 

strategic approach to managing business information" (National Archives of Australia (NAA) 

2001). Utgangspunktet i Dirks, i likhet med i ISO 15489, er at virksomhetskritisk 

dokumentasjon ("records") ikke er et biprodukt av forretningsaktivitet, men snarere at 

dokumentasjonen utgjør kritiske bevis på og gir viktig informasjon om aktiviteten 

(Machintosh & Real 2007). Dokumentstyring og -kontroll bør derfor være et sentralt 

anliggende for alle virksomheter (ibid). Etter gjennomføring av en Dirks-analyse vil 

virksomheten ha et omfattende bilde av relasjonene mellom sitt juridiske og operasjonelle 

miljø, forretningsfunksjonene og -aktivitetene, og de tilhørende dokumentasjonsbehovene 

(Marshall 2006). Hensikten er å redusere den iboende risikoen i manglende dokumentstyring 

og -kontroll (ibid). 

 

Dirks-metoden består av 8 trinn, der hvert enkelt trinn gir et selvstendig resultat. Trinnene 

bygger på hverandre, men kan også gjennomføres alene. Hvilke deler av metoden man velger 

å benytte seg av, avhenger av hva man ønsker å få ut av prosjektet, og hvordan man definerer 

prosjektets omfang og rammer. For å kunne gjennomføre en analyse av 

dokumentasjonsbehovene i en virksomhet, er det nødvendig å gjennomføre trinnene A-C: 

 

 Trinn A (innledende undersøkelser) gjennomføres for å forstå virksomhetens 

kontekst, herunder virksomhetens indre og ytre miljø. Sentrale spørsmål som må 

besvares er: 

1. Hva gjør virksomheten? 

2. Hva er virksomhetens samfunnsmessige og organisatoriske plassering? 

3. Hvilket juridiske/regulatoriske miljø opererer virksomheten innenfor? 

4. Hvilke interne og eksterne interessenter må virksomheten forholde seg til? 

 

 Trinn B (analyse av forretningsaktiviteter) innebærer å gjennomføre en 

funksjonsanalyse av virksomhetens operasjoner. 
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En funksjon er i Dirks-manualens trinn B s. 8 definert som et overordnet 

arbeidsområde i virksomheten, utledet fra virksomhetens mål og eksistensberettigelse. 

F.eks. vil en videregående skoles mål og eksistensberettigelse være at den skal sørge 

for videregående opplæring i tråd med relevant lovverk. Blant skolens funksjoner 

finner vi f.eks. opplæring, vurdering og eksaminering. Aktiviteter er underordnet 

funksjonene, og representerer de oppgavene som må gjennomføres for å oppnå 

funksjonens intensjoner. F.eks. vil aktiviteter under funksjonen "eksaminering" kunne 

være "uttak til eksamen", "bestemme tid og sted for eksamen", "utarbeide 

eksamensoppgaven og vurderingskriterier", "vurdere besvarelser", "rapportere og 

registrere resultater", "behandle klager" osv. Til hver aktivitet knytter det seg bestemte 

transaksjoner, dvs. de minste oppgavene man må utføre for å oppnå intensjonen i 

hver aktivitet. Under aktiviteten "rapportere og registrere resultater" kan vi finne 

transaksjonene "innsending, mottak, journalføring og arkivering av 

vurderingsdokumentasjonen" og "registrering av karakter på elevens vitnemål". 

 

Trinn B er kanskje det mest kritiske trinnet i en Dirks-analyse (Macintosh & Real 

2007). Sentrale spørsmål som må besvares er: 

1. Hva er virksomhetens mål/formål, eksistensberettigelse og strategier?  

2. Hva er virksomhetens funksjoner, aktiviteter og transaksjoner, og 

hvordan henger disse sammen? 

 

Etter at trinnet er gjennomført, skal man ha utviklet en konseptuell modell som viser 

hvordan mål, strategier, funksjoner, aktiviteter og transaksjoner henger sammen (et 

"business classification scheme"), som, sammen med resultatene fra undersøkelsene i 

trinn A, danner grunnlag for gjennomføringen av trinn C (Macintosh & Real 2007). 

 

 Trinn C gjennomføres for å identifisere dokumentasjons- og arkiveringsbehovene i 

virksomheten ved å dra veksel på resultatene i de foregående trinnene. 

Dokumentasjons- og arkiveringsbehov kan oppstå der det er nødvendig å bevare 

dokumentasjonen for å sikre videre drift og/eller der det finnes juridiske og 

regulatoriske krav eller krav fra interessenter, f.eks. kunder eller offentligheten 

generelt. I trinn C undersøker man hvilke dokumentasjons- og arkiveringsbehov som 

knytter seg til hver enkelt "funksjon/aktivitet/transaksjon"-komponent (Macintosh & 
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Real 2007). I det foregående eksempelet med videregående opplæring, er det rimelig å 

anta at et vilkår for å gjennomføre aktiviteten "behandle klager" er at elevens 

besvarelse og sensors vurdering av besvarelsen er bevart så lenge det kan være aktuelt 

for skolen å måtte gjennomføre klagebehandling, dvs. minimum inntil klagefristen er 

utløpt. 

 

Det mest sentrale spørsmålet som må besvares i trinn C er: 

1. Hvilke dokumentasjons- og arkiveringsbehov knytter seg til hver enkelt 

"funksjon/aktivitet/transaksjon"-komponent? 
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Undersøkelse av dokumentasjonsbehovene i Utdanningsavdelingen i 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Med utgangspunkt i foregående avsnitts redegjørelser, vil jeg her undersøke 

dokumentasjonsbehovene i Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Resultatene gjengis nedenfor. Av kapasitetshensyn vil undersøkelsen være konsentrert om 

enkelte hovedfunksjoner og hovedaktiviteter, og avgrenset til en hierarkisk tilnærming 

(ovenfra og ned). Undersøkelsens resultater vil ikke være unike for Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Dette er også noe av kjernen i funksjonsanalytisk metode, nemlig at 

analysene ikke må baseres på nåværende organisasjonsstrukturer eller oppgaveplasseringer, 

fordi slike organiseringer vil forandre seg mye hyppigere enn funksjonene (Macintosh & Real 

2007). 

 

Resultater av Dirks trinn A-undersøkelse av Utdanningsavdelingen  

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser på sine internettsider at fylkeskommunen tar seg 

av oppgaver som er for store for den enkelte kommune og oppgaver som går på tvers av 

kommunegrensene. På utdanningsområdet innebærer dette å sørge for videregående 

opplæring etter opplæringsloven, som i § 13-3 pålegger fylkeskommunene å oppfylle retten til 

videregående opplæring for alle som er bosatt i fylkeskommunen. Opplæringsloven gir 

dermed den mest sentrale juridiske rammen for virksomheten, samtidig som andre lover 

spiller inn, f.eks. forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Fylkeskommunen eier 

og driver videregående skoler i fylket, og er dermed også arbeidsgiver for mange mennesker. 

Arbeidsmiljøloven og arbeidsrelaterte overenskomster vil derfor også være regulerende for 

virksomheten som drives. Utdanningsavdelingens interessenter er elevene og deres foresatte, 

ansatte, øvrige myndigheter og samfunnet generelt (fordi utdanning er et 

samfunnsanliggende). 

 

Resultater av Dirks trinn B-undersøkelse av Utdanningsavdelingen  

Utdanningsavdelingens formål er å sørge for videregående opplæring etter opplæringsloven 

for personer som er bosatt i fylkeskommunen. Med utgangspunkt i opplæringsloven kan man 

identifisere følgende funksjoner: "Lov- og forskriftsforvaltning og -oppfølging", "Elevinntak 

og elevoppfølging", "Vurdering og eksaminering", "Forvaltning av lærebedrifter", 

"Bygningsforvaltning og drift", "Personalforvaltning", "Voksenopplæring", "Skoleskyss" og 
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"Pedagogisk-psykologisk tjeneste" (oppramsingen er ikke uttømmende). Av kapasitetshensyn 

har jeg i det følgende valgt å se nærmere på de to områdene "Lov- og forskriftsforvaltning og 

-oppfølging" og "Elevinntak og elevoppfølging". 

 

Funksjoner Aktiviteter Transaksjoner 

Lov- og 

forskriftsforvaltning og 

-oppfølging 

Følge opp og iverksette 

vedtak fra 

utdanningsmyndighetene. 

Motta vedtak. 

Behandle vedtak. 

Videreformidle vedtak. 

Følge opp og rapportere 

vedtakets iverksettelse. 

 

Gi forskrift om skole- og 

feriedager og 

ordensreglement. 

Fatte forskriftsvedtak. 

Formidle forskriftsvedtak. 

Følge opp 

forskriftsimplementasjon. 
 

Elevinntak og 

elevoppfølging 
Behandle søknader. 

Motta søknad. 

Vedta inntak/avslag. 

Motta og behandle klage. 

 Vurdere behov for 

spesialundervisning. 

Vedta/avslå rett til 

spesialundervisning. 

 
Vurdere elevens 

opplæringsrett underveis i 

utdanningsløpet. 

Motta melding om brudd på 

regelverk. 

Vedta konsekvenser for 

eleven. 

 

Fordi det regulatoriske miljøet til Utdanningsavdelingen er såpass klart, dvs. at 

opplæringsloven gir så tydelige føringer for hva som er fylkeskommunens ansvar, er en slik 

funksjonell oppstilling relativt "rett frem". Utfordringen blir å bestemme detaljnivået i 

oppstillingen, og å få med alle relevante elementer. Her kan det være nyttig å bruke en 

"bottom-up"-tilnærming, dvs. å undersøke de minste komponentene 

(transaksjonene/dokumentene) først og deretter bevege seg oppover i hierarkiet. 

 

Resultater av Dirks trinn C-undersøkelse av Utdanningsavdelingen  

Målet med gjennomføring av trinn C er å bestemme dokumentasjons- og arkiveringsbehov, 

basert på undersøkelsene i foregående trinn. I trinn A slo jeg fast at opplæringsloven i det 

store og det hele setter rammene for fylkeskommunens virksomhet på utdanningsområdet. Fra 

opplæringsloven alene kan man derfor identifisere hovedfunksjonene på dette området. Vi ser 

av resultatet i trinn B at transaksjonene i stor grad greier seg om vedtak, enten forskriftsvedtak 

eller enkeltvedtak (noe som er naturlig fordi Utdanningsavdelingens virksomheten i stor grad 

er lovregulert). Det vil altså være nødvendig for fylkeskommunen å dokumentere prosessene 
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som leder frem til fattet vedtak, i tillegg til vedtaket selv og den etterfølgende 

saksbehandlingen. 

 

Arkivloven med forskrifter og forvaltningsloven setter tydelige rammer for dokumentasjons- 

og arkivplikten i offentlig virksomhet, men ved siden av lovverket kan det her være nyttig 

f.eks. å bruke "Hovedprinsipper for Riksarkivarens arbeid med bevaring og kassasjon i 

offentlig forvaltning" som vurderingshjelp (i alle fall når man skal bestemme hvor lenge de 

ulike dokumentasjonstypene skal oppbevares). Hovedprinsippene (F1-F4) stiller opp konkrete 

vilkår for hvorvidt noe skal bevares eller kasseres. F.eks. er hovedformålet i F1 å 

dokumentere offentlige organs funksjon i samfunnet og organets myndighetsutøvelse. I Møre 

og Romsdals fylkeskommunes tilfelle, vil dermed informasjon om hvordan fylkeskommunen 

forvalter sin forskriftskompetanse være verdt å dokumentere og bevare i et langtidsperspektiv. 

Tilsvarende vil gjelde der fylkeskommunen treffer vedtak om enkeltpersoners rettigheter og 

plikter, som generelt kan sies å ha høy bevaringsverdi (bevaringsformål F3). 
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Dirks-metoden og prosjektledelse 

Et prosjekt er et tidsavgrenset stykke arbeid som gjennomføres som en engangsoppgave med 

et definert mål (Westhagen, Faafeng, Hoff, Kjeldsen, & Røine 2010 s. 19-20). I tillegg er det 

først når oppgaven som skal gjennomføres er så kompleks at den krever betydelig 

ressursinnsats fra flere fagområder og/eller avdelinger, at det er aktuelt å definere den som et 

prosjekt (ibid). Prosjektorganisering og tilhørende ledelse av prosjektarbeidet og 

prosjektorganisasjonen kan dermed ses på som verktøy for å løse konkrete oppgaver. 

 

Dirks-metoden brukes til undersøkelser av dokumentasjons-/arkiveringsbehov og -praksiser i 

ulike virksomheter. Hensikten med å ta i bruk Dirks-metoden, er å kartlegge og/eller forbedre 

eksisterende praksiser, eventuelt å utvikle og implementere nye systemer for å imøtekomme 

identifiserte krav. I mange tilfeller kan det være naturlig å organisere et slikt arbeid som et 

prosjekt, dvs. som et tidsavgrenset stykke arbeid med et klart definert mål. Dette kan f.eks. 

sikre at man i prosjektperioden gis tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre et slikt 

omfattende arbeid. Samtidig må man være oppmerksom på at dokumenthåndtering og 

dokumentflyt ikke er statiske prosesser som aldri endrer seg, men snarere at slike prosesser er 

under stadig påvirkning fra menneskene som gjennomfører dem og det miljøet de 

gjennomføres i. Dette kan tale mot å organisere Dirks-undersøkelser som avgrensede 

prosjekter, nettopp fordi resultatene av slike undersøkelser med stor sannsynlighet vil trenge 

revisjon etter kort tid. Dersom man avgrenser og isolerer undersøkelsene i for stor grad, kan 

man risikere at resultatene ikke kommer til langvarig nytte. 

 

Et sentralt element i god prosjektstyring er å ta på alvor hvilken risiko man løper når 

prosjektresultatet skal overleveres til brukerorganisasjonen (Westhagen et al. 2010 s. 102). 

Ved å sørge for god medvirkning fra brukere/interessenter gjennom hele prosjektets 

livssyklus, og dermed starte overføringen av prosjektresultatet til brukere/interessenter 

allerede ved prosjektstart, har man redusert den iboende risikoen i 

prosjektavslutningsprosessen (ibid). Dette vil være avgjørende for å lykkes med et prosjekt, 

også et Dirks-prosjekt. 
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Oppsummering og føringer for videre undersøkelser 

I denne besvarelsen har jeg redegjort for hvordan funksjonsanalyse og Dirks-metoden kan 

brukes til å identifisere virksomhetskritisk informasjon. Jeg har beskrevet innholdet i trinnene 

A-C i Dirks-metoden, inkludert betydningen av begrepene "funksjon", "aktivitet" og 

"transaksjon", og formulert konkrete spørsmål som jeg deretter har brukt i undersøkelsen av 

dokumentasjonsbehovene til Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Til 

slutt har jeg beskrevet prosjektorganisering/prosjektledelse som metode og diskutert hvordan 

prosjektorganisering/prosjektledelse sammen med Dirks-metoden kan brukes til å gi innsikt i 

forvaltningens dokumentflyt. 

 

I analysen av dokumentasjonsbehovene til Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune, har jeg valgt å avgrense selve analysen ganske kraftig for å kunne beskrive 

det teoretiske grunnlaget i større detalj. Det som imidlertid ble klart allerede i trinn A, er at 

denne virksomheten er sterkt regulert av opplæringsloven. En funksjonsanalyse kan derfor 

konsentreres om å identifisere ansvarsområdene/oppgavene gitt i opplæringsloven. Fordi 

lovverket er såpass omfattende, valgte jeg å konsentrere videre detaljering av undersøkelsen 

om to identifiserte funksjoner. Undersøkelsen av disse to funksjonene viste at 

fylkeskommunens virksomhet i stor grad dreier seg om å fatte forskrifts- og enkeltvedtak, og 

at fylkeskommunen må bevare dokumentasjon av saksbehandlingen, vedtaket og 

implementeringen av vedtaket i et langtidsperspektiv. Dokumentasjonsbehovene identifisert i 

undersøkelsen av de to undersøkte "funksjon/aktivitet/transaksjon"-komponentene må likevel 

antas ikke å være helt representative fordi opplæringsloven også pålegger fylkeskommunen 

oppgaver som er av mindre konkret karakter, f.eks. gjennom å sette standarder for det 

psykososiale miljøet ved skolene. Her er det ikke sikkert at dokumentasjonsbehovet og 

kravene til langtidsbevaring vil være tilsvarende som i de to undersøkte funksjonene. 

 

I alle prosjekter er det viktig å definere tydelige mål, og også vurdere hva som er hensikten 

med prosjektet, både før prosjektstart, underveis i prosessen og i etterkant. Gjennomføring av 

omfattende analyser av arbeidsprosesser er ressurskrevende, og det er kanskje ikke alltid like 

lett å få øye på hvilke gevinster man kan forvente å hente ut av resultatene. Kontinuerlig 

kost/nytte-oppmerksomhet er derfor på sin plass i alle slike prosjekter. Dette er en del av god 

prosjektstyring. 
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Eventuelle videre undersøkelser av dokumentasjonsbehovene til Utdanningsavdelingen i 

Møre og Romsdal fylkeskommune, bør inneholde en uttømmende analyse av oppgavene 

Utdanningsavdelingen skal løse, basert på bestemmelsene i opplæringsloven. Dette kan være 

nyttig i fylkeskommunens arbeid for å effektivisere arbeidsprosesser, eller dersom de 

systemene man i dag bruker til saksbehandling og arkivering ikke fungerer tilfredsstillende, 

f.eks. dersom man har mange fagsystemer som ikke er godt integrert med godkjente 

arkivsystemer, og man ønsker et godt grunnlag for utvikle og implementere nye løsninger på 

disse utfordringene. Jeg vil imidlertid påstå at et slikt arbeid bør skje som en sentralisert 

aktivitet, dvs. at det ikke bør overlates til den enkelte fylkeskommune å utrede sine egne 

dokumentasjonsbehov på dette området. Fordi samtlige fylkeskommuner er omfattet av det 

samme lovverket, vil dokumentasjonsbehovene i de ulike fylkeskommunene også være like. 

Møre og Romsdal fylkeskommune er på ingen måte unike i denne sammenhengen. 
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