
Skolledarutredningens arbetstidsundersökning 1967-1970

I september 1967 tillkallades sakkunniga för att utreda organisationen av skolans ledning, 

Skolledarutredningen. Utredningens betänkande heter Mellanskolans ledning (SOU 1969:47). 

Något betänkande om grundskolan kom aldrig, trots att ett stort material som rör denna insamlats 

inom ramen för utredningens arbete. Det beslöts i stället, att denna del av utredningsarbetet skulle 

fortsättas av en annan utredning. Skolledarutredningens arkivhandlingar avlämnades till riksarkivet 

den 29 oktober 1970. 

Detta var den första arkivleverans till Riksarkivet som innehöll digitala arkivhandlingar. Data 

levererades långt innan Riksarkivet hade möjlighet att göra vettiga kontroller av data och dess 

dokumentation. Dokumentationen för det digitala materialet är ur dagens perspektiv mycket 

bristfällig. Arkivet bestod vid leverans av 257 pappersvolymer och 4 st magnetband. Materialet på 

magnetbanden ligger numer på modernare media. 

Skolledarutredningen insamlade ett omfattande material som rör arbetstidens fördelning på olika 

arbetsuppgifter för viss vid särskilt utvalda skolenheter verksam personal. Det insamlade materialet, 

som avser tvåveckorsperioderna 25/3-7/4 1968, 6/5-19/5 1968 och 9/9-22/9 1968 för mellanskolans 

del och 15/9-27/9 1969 och 13/10-25/10 1969 för grundskolans del, utgörs huvudsakligen av 

arbetsredogörelser och dagbokssammandrag. Arbetsredogörelserna, som avgetts av lärare och 

annan personal vid de för undersökningen utvalda skolenheterna, innehåller uppgifter om den tid 

vederbörande varje tidsperiod ägnat åt olika arbetsuppgifter. 

Datakonvertering 

En fil innehöll flera två olika posttyper och Riksarkivet har konverterat filen. Resultatet av 

konverteringen blev tre nya filer. 

Fil: SKOLRECORD.

Fil ”BEF_HAV_RECORD_1” är den första delen av posttyp 2. 

Fil ”BEF_HAV_RECORD_2” innehåller den andra delen av posttyp 2 och innehåller fälten 

ARBETSUPPG.NUMMER och TIMANTAL/ÅR. 



Filerna SLU2M1 och ra1_1786 liknar varandra. Asterisk-tecknet i dessa filer är förmodligen ett 

kolon, se postbeskrivningen fält ”Arbetsuppgiftens_nummer” och pdf-dokumentation med dessa 

koder. 

Metadata

Som underlag för postbeskrivningen användes de Kort- och Recordlayouter som återfanns i arkivet 

efter Skolledarutredningen K2376 volym FIII:2. Underlaget finns inskannat och ingår i datapaketet 

som pdf. Se postbeskrivningens fältbeskrivning för nycklar och hur filerna hänger ihop.

När denna leverans kom till Riksarkivet (1970) saknades regler för hur metadata skulle vara 

utformad, postbeskrivningen till filerna är därför efterhandskonstruerad med hjälp av den 

information som finns i pappersdokumentationen. Här framgår att ”Arbetsuppgifterna är numrerade 

01:01-10:11, SO:01-SO:10, TOTAL”. Dessa koder tycks stämma, men exakt vad de betyder är 

dock något oklart. Till att börja med återfinns ingen förklaring till ”SO:01-SO:10” eller vad 

”TOTAL” innebär. Det finns dokumentation med koder ”Arbetsredogörelse”. Dessa koder är 

förmodligen 01:01-10:11, i dokumentationen skrivs dock t.ex. ”1:1”, eller ”4:13”, alltså utan 0 före 

första siffran. Vidare i den ovan nämnda dokumentation nämns ”Befattningshavarkategori: 

13=samtliga befattningshavare”. Kodfilen ”befattningskategorier.kod” är konstruerad från de koder 

som omnämns.

Avslutningsvis, den dokumentation som använts som underlag för den digitala postbeskrivningen 

skannades och sparades som pdf:er, ”Skolledarutredningen_underlag_postbeskrivningar.pdf” samt 

”Skolledarutredningen_Arbetsredogoerelse_koder.pdf”. Den sistnämnde fungerar som översättning 

för ”Arbetsredogörelse”. Postbeskrivningen är gjord efter bästa förmåga och efter den 

dokumentation som påträffats i arkivet efter Skolledarutredningen. 


