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Belysning monterad i kompaktsystem med automatisk tänd- och släckfunktion vilket innebär att endast armaturerna i
den gång som är öppen lyser. Detta spar båder energi och förbrukningskostnader.
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i enlighet med RA-FS.
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Vi tillgodoser även övriga specifikationer.
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Arkiv

– en utbildningsfråga
Behövs verkligen arkiven då allt finns på nätet? Nu börjar vi skönja en kritisk
motkraft till denna fråga. Allt finns ju inte och dessutom kan man inte fullt ut
lita på det vi kan klicka fram.
Samtidigt är det viktigt att motverka missbruk och förvanskning av vår his
toria. Detta uppmärksammades särskilt på FA:s stämma i våras.
Ett ökat intresse för historia kan bli arkivens gyllene tillfälle att ta ordentlig
plats. I arkivens samlingar finns allt från enskilda personers, företags, släkters och
organisationer verksamheter samlade. Man kan säga att det är allas vårt minne.
Sök dina rötter i individualismens spår och visa hur nödvändigt det är att ha
ordnade och tillgängliga arkiv. Sökandet ger ofta både den enskilde och andra be
traktare goda historielektioner. Detta vore inte möjligt utan goda ledsagare såsom
välutbildade och engagerade arkivarier.
När nu också tydliga signaler kommer från skolans värld kan vi bli allt mer
hoppfulla. En ny historieundervisning är på gång både i grundskolan och i
gymnasiet. Ett nödvändigt och samhällsnyttigt samarbete mellan skola och arkiv
ligger framför oss. När det gäller källanvändning skrivs mycket om vikten av att
använda källmaterial från arkiven. Olika metoder för att söka, bearbeta och sam
manställa historiskt material sker genom arkiv. Undersökningar ska utgå från en
formulerad historisk frågeställning. I metodanvisningar skrivs mycket om vikten
av autentiskt källmaterial. Vi har en ovanligt gynnsam situation i Sverige med
välordnade arkiv inte minst inom den enskilda sektorn. Nu när historieämnets
ställning stärks i skolan och kursplanerna betonar vikten av att också möta den
äkta varan, originalhandlingarna i arkiven, kommer vi att få nya arkivanvändare.

Torgny Larsson
Ordförande FA

Nu gäller det att vi är på tå och är kreativa så att vi verkligen bidrar i historie
undervisningen framöver. För er som vill läsa mer om detta är det den nya
läroplanen, Lgr 11, och gymnasiereformen, Gy 11, som gäller. Historielärarna
kommer att se arkiven som en aldrig sinande källa att ösa ur. Eleverna kommer
att tycka att det är häftigt att se på, hålla i och lukta på dokument som deras
förfäder i släktled efter släktled arbetat med för att bygga det här samhället.
Så fogar vi samman den egna individualismen, det ökande historie
intresset och vårt demokratiska uppdrag. Det är en utmaning som heter duga i
folkbildningens tjänst.
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Ska du gå kurs i
Verksamhetsbaserad
arkivredovisning
hos Riksarkivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer, 3 dagar
Stockholm: 18–20 januari, 15–17 februari, 26-28 mars,
25-27 april, 11-13 juni
Göteborg: 14–16 mars, 23-25 maj
Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Astrakanmetoden. Astrakan har
utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på astrakan.se/riksarkivet

”Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi fått som med
stödet vid framtagandet av Riksarkivets nya föreskrifter för
arkivredovisning.
För att få många att ta till sig det nya arbetssättet med verksamhetsbaserad arkivredovisning är det oerhört viktigt att alla
upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig, praktiskt fungerande och
utan onödigt krångel. Just så upplever vi Astrakanmetoden.”
Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

Kurser i Göteborg och Stockholm
Boka på 010-588 60 20 astrakan.se
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Få saker inom arkivprofessionen är så omdiskuterade av
arkivarier som arkivutbildningen. En orsak till detta är
förstås att ämnet är ungt som egen disciplin.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

startade i
början av 1970-talet. Då som yrkesför
beredande utbildning inom kulturve
tarlinjen vid Stockholms universitet.
Innan dess hade den nödvändiga
utbildningen ägt rum på den egna
arkivinstitutionen. Och det var också
främst där det fanns universitetsut
bildade arkivarier, vanligtvis med en
bakgrund inom historia. Inte sällan
disputerade.
Denna bakgrund är viktig att ha
klar för sig för att förstå hur profes
sionen och utbildningen ser ut idag
på de olika utbildningsorterna. Länge
var arkivutbildningen koncentrerad
till universitetsorter som också hade
ett närliggande landsarkiv, och det var
DE FÖRSTA ARKIVUTBILDNINGARNA

NOTERAT M.M.
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företrädesvis för landsarkivets eller
motsvarandes behov som arkivut
bildningen bedrevs. Därför har också
utbildningarna tagit emot få elever
och inte alltid funnits med i det årliga
kursutbudet. Ett undantag utgjorde
länge Härnösand, idag Mittuniversi
tetet. Där startades en egen avdelning
för ändamålet och man var mycket
tidiga med att rikta sig mer mot
dokument- och informationshantering
än vad de andra mer klassiskt inriktade
utbildningarna var.
under senare
år har framförallt varit att det har star
tats arkivutbildningar på en del nya or
ter och att exempelvis Lund har utökat
DE STORA FÖRÄNDRINGARNA

sin utbildning. Även Bolognaprocessen
har ”ställt till det” för utbildningarna.
Bolognaprocessen är en samordning
av utbildningsstrukturen mellan de
europeiska universiteten. Därmed har
den avancerade nivån utvecklats till
en tvåårig utbildning, mot att tidi
gare främst bestått av uppsatser med
ett mindre block av någon teoridel
eller läsmoment. I denna struktur har
arkivutbildningarna haft något svårt
att passa in i. En orsak till detta är att
flera institutioner har haft som grund
krav att de studerande redan måste ha
en grundexamen för att komma in på
utbildningen. Och så är det fortfa
rande, flertalet har lagt utbildningen i
olika former på avancerad nivå – som
då kräver att man har en grundexa
men, medan framförallt högskolorna
och de nyblivna universiteten bara
har krävt grundläggande behörighet.
Detta har också medfört att synen på
de praktiska momenten liksom ämnets
karaktär skiljer sig åt från en hög
skola till en annan. Detta kan givetvis
innebära problem när det gäller att
förmedla kunskaper inom ämnet.
I FRAMFÖRALLT Uppsala och Lund har
man använt sig av ett utpräglat ABMperspektiv. I Härnösand är perspekti
vet tydligt fokuserat på informations
vetenskapen. De andra utbildningarna
kan nog till stora delar sägas pendla
emellan dessa perspektiv. Uppsala har
efter hand också separerat utbildning
en mer än den ursprungliga tanken.
Det som orsakar problemet är givetvis
att utbildningen står med fötterna i
två olika miljöer, eller om man så vill
använda Janusansiktet för att beskriva
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Studentperspektiv
Arkiv tog kontakt med tre arkivarier som har
fått sin utbildning på tre olika universitet.
Text David Tibblin david.tibblin@stockholmvatten.se

Tobias Lundqvist
utbildning: Gick ut i
Lund 2010
jobb: Jobbar som
arkivarie/ arkivpedagog
på Skånes Arkivförbund.

arkivarieprofessionen som vänd mot
både framtiden och historien.
På ett sätt kan man alltså vara kri
tisk både mot kopplingen till historie
ämnet – som varit det vanligaste – och
kopplingen till arkiv, bibliotek och
museum. Att detta kan vara problema
tiskt beror förstås på att professionen
och arkiv som institution är två rätt
skilda saker; många - kanske majori
teten av arkivarier – kommer aldrig
att arbeta på en arkivinstitution och
företrädesvis aldrig heller arbeta i vad
som brukar benämnas som kulturarvs
sektorn. Kopplingen till historieämnet
är förstås också av samma skäl vag. I
en förgången tid när arkivariens främ
sta uppgift var att ta hand om landets
äldre ämbetsarkiv, var studier i historia
om inte en nödvändighet, så i alla fall
en självklarhet för arkivarien. Men
historieämnets utveckling, likväl de
moderna arkivhandlingar som arkiva
rier ofta arbetar med, kan snarare göra
att god förtrogenhet med moderna
organisationsteorier och arbetssätt
inom modern statsförvaltning är mer
relevant.
om vad arkivvetenskap
egentligen skall vara präglar i hög grad
skillnaden mellan utbildningsorterna.
En del har inte infogat praktik – även
om det funnits praktiska moment –
medan exempelvis Stockholm snarare
har betonat vikten av en lång och
sammanhängande praktikperiod.
Det finns naturligtvis olika aspekter
av detta. I vissa sammanhang har
praktiken nästintill ställts i motsats
ställning till ämnets vetenskapliga
utveckling, samtidigt som behovet av

DENNA OSÄKERHET

Saknade du något i din utbildning
som du förväntas behärska i ditt
arbete som arkivarie?
– Egentligen inte. Utbildningen hade ett
väldigt brett teoretiskt perspektiv som
sedan var applicerbart ute i verksamheten.
Jag upplever dock att fältet idag i flera
frågor söker en djupare specialkompetens
och där utbildningen fungerat mer som
ett smörgåsbord där man fått möjligheten
att prova på och smaka men kanske inte
alltid haft möjligheten att fördjupa sig. Här
är det viktigt med en bra dialog mellan
verksamheterna och utbildning samtidigt
som forskningen inte får bli ett redskap för
enskilda institutioners ändamål utan måste
behålla sin trovärdighet som vetenskap.
Som nyexaminerad student ser man lite annorlunda på såväl verksamheter som fält,
ett unikt perspektiv som det är nödvändigt
för institutionerna att ta till vara på för att
utveckla fält och verksamhet.
Ser du någon konflikt mellan den
arkivvetenskapliga utbildningen
som yrkesförberedande/praktisk
respektive forskningsförberedande/teoretisk?
– Jag upplevde att de rent praktiska momenten, som exempelvis praktik, fick stå
åt sidan för de teoretiska momenten. Men
det visade sig ute i verksamheterna att
de praktiska moment som man eftersökte
under utbildningen snabbt kunde läras
in på plats och att de dessutom hade en
tendens att skilja sig lite från arbetsplats till
arbetsplats.
De praktiska momenten under utbildningen låg främst i att använda sig av
faktiska verksamheter och institutioner som
exempel i de uppgifter som skulle lösas.
Detta gav studenterna en viss kontakt med
arkivfältet och även en inblick i hur verksamheterna fungerar. Jag tror det är bra
att kombinera de två även om man som
student kan uppleva moment i utbildningen
som kanske inte alltid känns så användbara i det framtida livet som yrkesverksam
arkivarie eller forskare. Att få ta del av
båda sidorna är dock något som alla vinner på i slutändan.
Hur var den arkivvetenskapliga
utbildningen jämfört med andra
kurser som du läst på universitet/
högskola?
– Den största fördelen med ABM-mastern

har varit upplägget, där samarbete i
grupp och problembaserat lärande har
varit centralt. Som student med humanistisk
bakgrund var jag van vid eget arbete på
”kammaren”, något som kanske inte alltid
ger redskapen och erfarenheten för att
fungera i en arbetsgrupp där dialog och
kompromiss tillhör vardagen.
Grupparbetena och de arbetsuppgifter
som var nära förankrade med verksamheterna var även något som var mycket
positivt och gav en nyttig inblick. De
fungerade även som en inledande kontakt
med institutioner och möjliga framtida
arbetsplatser.
Tove Peterzen
utbildning: Gick ut i
Stockholm 2010.
jobb: Vikarierar som
myndighetsarkivarie på
Statens kriminaltekniska
laboratorium.

Saknade du något i din utbildning
som du förväntas behärska i ditt
arbete som arkivarie?
– Mer generell IT-kunskap hade varit bra.
Min kurs var dock den första vid Stockholms universitet som fick utbildning om earkivering över huvud taget, så det kanske
ser annorlunda ut idag. Det jag kan om
IT-tillämpningar för arkivområdet är sådant
som jag främst lärt mig på annat håll eller
under mitt arbetes gång.
Ser du någon konflikt mellan den
arkivvetenskapliga utbildningen
som yrkesförberedande/praktisk
respektive forskningsförberedande/teoretisk?
– När jag gick utbildningen hade den lite
av båda i sig. Jag förstår vitsen med att ha
arkivvetenskap som en påbyggnadsutbildning efter humanistiska studier, eftersom
mycket av yrket, enligt min erfarenhet, går
ut på klassiska humanistkunskaper som att
kunna se och identifiera strukturer, lägga
upp strategier samt kritiskt granska och
värdera information. Men de flesta som
läste utbildningen med mig gjorde det
mest för att få ett jobb där de kunde dra
nytta av sin - på annat håll skaffade - kompetens, varpå intresset eller möjligheterna
för att på sluttampen sätta sig in i en ny
vetenskap inte var jättestort. Arkivvetenskapen skulle nog behöva ett eget program
för att få rätsida på det och kunna vara
både yrkes- och forskningsförberedande,
som till exempel juristprogrammet.
Hur var den arkivvetenskapliga
utbildningen jämfört med andra
kurser som du läst på universitet/
Forts…
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”I en förgången tid när arkivari
ens främsta uppgift var att ta
hand om landets äldre ämbets
arkiv, var studier i historia om
inte en nödvändighet, så i alla fall
en självklarhet för arkivarien.”
kunskap inom många olika och relativt
komplexa områden gör det svårt att
få plats med allt på utbildningen. Det
som dock kan tala för en praktikperiod
som en del av utbildningen är den
höga graden av specialistkunskap – för
den nyblivna arkivarien finns det sällan
någon kollega och därmed inget stöd
och den nyutbildade arkivarien måste
därför vara relativt självgående. Här
till kommer samt det något komplexa
lärandet i att finna strukturen i ett
arkivmaterial och lära sig förteckna
det på ett bra sätt. Eftersom arbetet är
rätt tidskrävande och man egentligen
måste ha tillgång till ett relativt brett
material för att lära sig, är det svårt att
göra detta moment som en kortare öv
ningsuppgift. Men att det ser så olika
ut vad gäller denna del på de olika
utbildningarna medför givetvis att det
är svårt för arbetsgivarna att bedöma
vad en färdig student behärskar och
hur självgående han/hon kan vara i
arbetet. Praktikens upplägg kan na
turligtvis också diskuteras. Den skulle
kunna läggas som en obligatorisk del
utanför utbildningen såsom läkarnas
AT-tjänstgöring.
riskerar att drabbas
av hur ämnet betraktas är de områden
NÅGOT SOM OCKSÅ
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som en arkivarie behöver behärska,
men som ligger utanför huvudområdet;
till exempel juridik och data. Vad en
arkivarie skall och behöver kunna inom
dessa områden är föremål för en del
diskussioner, särskilt när det gäller data.
Här har också utbildningarna haft en
viss spretighet. Men behovet kan också
sägas ha förändrats något med tiden.
Behovet av yrkesanpassning i arkiv
vetenskap är nog inte större än i andra
ämnen. Problemet kan nog vara att det
i regel skall rymmas så pass mycket
inom ett års utbildning. Förvisso finns
möjligheten till längre utbildning på
flera ställen, men det är ändå relativt
tunt med akademiska uppsatser på
högre nivå. Och för närvarande är det
bara Härnösand som har en professor
inom ämnet.
en arkivarie
utbildning behöva ungefär samma
utbildningstid som en juristutbildning.
Fortfarande får dock ämnet dras med
nackdelen av att ses som en komplet
tering till en färdig examen på många
håll. Detta fungerar rimligen inte i
längden. Men idag verkar det vara
svårt att både få studenter och resurser
till högre krav än vad som för närva
rande ställs. 
KOMPETENSMÄSSIGT SKULLE

högskola?
– Den kanske största, rent praktiska,
skillnaden var att de ämnen som jag har
läst tidigare låg under egna institutioner,
medan arkivvetenskapen låg under en
institution med ett annat huvudämne.
Den största bristen med det var att arkivstudenterna kände sig åsidosatta, även
om jag som satt i ämnesrådet kunde se
att institutionen försökte förbättra situationen. Till skillnad från andra ämnen
som jag har läst hade arkivvetenskapen
också vissa problem med att definiera
vad som egentligen menades med
”arkivvetenskap”, vilket också kan ses
som en brist. Den största fördelen med
utbildningen var att den innehöll två
praktikperioder, vilket gav mig värdefulla erfarenheter att skriva i mitt cv, och
juridikkursen som var alldeles utmärkt.
Veronica Blom
utbildning:

Gick ut i
Uppsala 2008
jobb: Jobbar som
arkivarie på Saco
(Sveriges akademikers
Centralorganisation)

Saknade du något i din utbildning som du förväntas behärska
i ditt arbete som arkivarie?
– Jag saknade att få lära mig mer
kring processmodellering och digital
dokumenthantering. När jag började
på mitt första jobb på en myndighet så
var det något som vi nyexaminerade
förväntades veta mer om. Det nämndes
under utbildningen men vi fokuserade
mest på att ordna och förteckna enligt
det allmänna arkivschemat. Det var en
tuff arbetsmarknad att kastas in i som
nyexaminerad arkivarie eftersom hela
arkivvärlden håller på att förändras i
och med den elektroniska dokumenthanteringen.
Ser du någon konflikt mellan den
arkivvetenskapliga utbildningen
som yrkesförberedande/praktisk
respektive forskningsförberedande/teoretisk?
– Ja, det är ju två helt olika saker. Den
yrkesförberedande delen är ju ett enormt
område medens de forskningsförberedande/teoretiska delarna är mer
begränsad.
Hur var den arkivvetenskapliga
utbildningen jämfört med andra
kurser som du läst på universitet/ högskola?
– Bristerna var nog att det kändes så
extremt traditionspräglat inom den arkivvetenskapliga sektorn. Jag är konstvetare i grunden och det var raka motsatsen
att börja läsa arkivvetenskap efter tre års
estetikstudier. Arkivvetenskapen kändes
väldigt konkret och byråkratisk vilket
också var extremt befriande på många
sätt.

Arkivutbildningar i landet
Sedan den första arkivarieutbildningen startade i Sverige i början på
1970-talet har mycket hänt. Tidskriften Arkiv har jämfört uppgifter
från Sveriges samtliga arkivarieutbildningar i dag.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net
stockholm

uppsala

södertörn

härnösand

karlstad

lund

göteborg

institution

Historiska
institutionen

Institutionen för
ABM

Institutionen för
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Arkivets alla skatter
Våra arkiv är fulla med gömda skatter som bara väntar på
att bli upptäckta. Idag kan vi nå en större publik med fler
möjligheter så att fler av dessa skatter får se dagens ljus.
Detta ställer givetvis större krav på det arkivsystem som används. Det bör hantera många olika typer av arkivalier som
manuskript, bilder och ljud, men det ska också vara rustat för
framtidens digitala format och utmaningar.
Axiell Calm är just ett sådant system som blickar framåt med
hög flexibilitet. Med den smidiga katalogfunktionaliteten,
baserad på internationell standard, ges fler möjligheter för
integration med bl.a. externa databaser. Genom sitt interaktiva webbgränssnitt ökar Axiell Calm tillgängligheten för
besökaren både från arkivet och hemmet, och därmed kan
större skatter grävas fram av fler - oberoende tid och plats.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer
Göteborg 031-710 29 50 • gbg@axiell.com
Lund 046-270 04 00 • lund@axiell.com
www.axiell.se
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Forskning med
arkivet som bas
Kommunarkivet i Karlstad satsar medvetet
på att locka till forskning i det kommunala
arkivmaterialet. Jon Räftegård, arkivarie vid
kommunarkivet, berättar varför.
Text Nils Mossberg nils.mossberg@eskilstuna.se

– JAG TROR ATT det i första hand är en frå
ga om perspektiv. Vi ser användningen
av våra arkiv som det yttersta målet för
vår verksamhet, som vårt existensbe
rättigande som arkivinstitution. Passiv
förvaring av arkiven är både menings
lös och ett slöseri med kommunens
resurser, och utifrån detta synsätt faller
det sig naturligt att göra en del saker
för att stimulera forskningen i dem.
Dessutom har vi ju, som så många
andra kommuner, uppdraget att främja
arkivens användning i kulturell verk
samhet och har forskning inskrivet i
reglementet; och det uppdraget bör tas
på fullaste allvar.

Hur går ni till väga?

– Vi arbetar på olika sätt med detta.
Som incitament för universitetsstu
denterna har vi till exempel inrättat ett
stads- och kommunhistoriskt upp
satspris. Alla godkända uppsatser som
helt eller delvis bygger på kommunens
arkivmaterial får vara med och tävla
om prissummorna på 2000 kronor
för bästa B-uppsats och 4000 kronor
för bästa C- eller D-uppsats. Belop
pen är fullt hanterbara för oss och ett
välkommet tillskott för den enskilde
studenten.
Vi jobbar också mycket med att
förenkla användningen av våra arkiv.
Studenterna är till exempel ofta råd
villa när de ska skriva uppsats och för
första gången besöker arkiven. Därför
har vi utarbetat ett antal uppsatsför
slag, som årligen kompletteras med nya
ämnen. På liknande sätt vänder vi oss
mot släktforskarna med information
om hur våra arkiv kan användas i deras
forskning. I det här sammanhanget är
också forskarservicen väldigt viktig.
Utan en god forskarservice är det svårt
för många att ta del av det fantastiska
kulturarv som arkiven faktiskt förval
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tar. Därför har vi systematiskt arbetat
både med att fördjupa kunskapen om
vårt eget bestånd och om den forsk
ning som bedrivs med kommunalt
arkivmaterial. Och vi tar oss tid att
vägleda forskarna.
I Karlstad finns det dessutom bra
forum för möten mellan arkiven och
olika användargrupper. Tillsammans
med våra samverkanspartner i Arkiv
centrum Värmland arrangerar vi varje
vår en arkivdag för B-studenterna i
historia vid Karlstads universitet, som
ett obligatoriskt moment i deras utbild
ning. Där får vi bland annat möjlighet

stadshistoria skriven varje år, till en
förhållandevis liten insats från vår sida.
Även bland släktforskarna noterar vi
ett stigande intresse. Från att tidigare
knappt ha besökt oss alls har vi nu ett
antal förfrågningar årligen från släkt
forskare som söker uppgifter om sina
förfäder i skolarkiv, barnavårdsman
naskapsakter, barnmorskedagböcker
med mera.
Tips för att locka till sig forskare?

– Marknadsföring och forskarser
vice i vid mening är nog A och O. Folk
måste veta att vi finns och vilken nytta
de kan ha av oss, och väl på plats ska
det vara enkelt att använda arkiven.

Hur jobbar ni vidare?

– I samband med kommunjubiléet
2012 kommer vi att ge ut en antologi
om Karlstadsområdets 150-åriga kom
munala historia. Ett uttalat syfte med

”Antalet studenter som skriver
sina uppsatser hos oss har nästan tredubblats, och detta trots
att elevunderlaget har halverats
under samma period”
att informera om våra bestånd och
diskutera olika forskningsämnen med
studenterna. Vi deltar också på den år
liga släktforskardagen som arrangeras
av Värmlands Släktforskarförening i
samarbete med oss på Arkivcentrum.
Även andra tillställningar, som Ar
kivens dag, Kulturarvsdagen och det
lokala fenomenet ”Karlstadsdagen” på
Värmlands museum, används för att
knyta nya kontakter och för att synas i
rätt sammanhang.
Vad har det gett för resultat?

– Vi har märkt ett tydligt ökat
intresse för vårt material. Antalet stu
denter som skriver sina uppsatser hos
oss har nästan tredubblats, och detta
trots att elevunderlaget har halverats
under samma period. Sammantaget
får vi en hel del rykande färsk Karl

boken är att marknadsföra arkiven som
kunskapskälla, och vi hoppas natur
ligtvis att en och annan får upp ögonen
för vad arkiven innehåller och hur man
kan använda dem.
För närvarande jobbar vi också
med ett digitaliseringsprojekt till
sammans med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Till att börja med
handlar det om att digitalisera olika
register och göra dem sökbara på vår
webbplats, men vi planerar också att
digitalisera och publicera vår stora
porträttfotosamling inom ramen för
detta projekt. Framöver hoppas vi
också kunna knyta kontakter med nya
användargrupper. Hembygdsförening
ar, lokalhistoriska cirklar och liknande
ligger väl då närmast till hands. 

När arkiv berör
Den 22 juli 2011 drabbades Norge av två terrordåd. Först bomben
i Oslo och sedan dödsskjutningarna på Utøya. Norge och stora delar av världen befann
sig i ett chocktillstånd.
Spontant började folk
samlas för att lägga
ned blommor, flaggor,
gosedjur och andra
kondoleansföremål vid
bland annat domkyrkan i Oslo, hamnen i
Utvika och ett flertal
norska ambassader.
Text Cia Hipfl
cia.hipfli@riksarkivet.se
Maria Larsson Östergren maria.larssonostergren@riksarkivet.se

I SEPTEMBER i år träffades representanter
från de nordiska länderna för att disku
tera samarbetet kring Arkivens dag. En
naturlig diskussionspunkt var hur man
aktivt informerar om arkiv och deltar
i samhällsdebatten. Mer brännande
aktuella än vad norska Riksarkivet blev
i somras efter terrordåden går knap
past att bli och som en punkt på mötet
berättade Stian Norli om detta arbete.

av terrordåden blev
det norska Riksarkivet kontaktat av
minnesforskare som undrade hur de
personliga sorgeyttringarna skulle
dokumenteras. Riksarkivarien beslöt
snabbt att något måste göras. Tillsam
mans med bland annat den norska
arbetarrörelsens arkiv, Oslo kommun,
Oslo stadsarkiv och flera kommunarkiv
gjordes en arbetsplan för hur insam
lingen skulle gå till, hur man skulle
bevara proveniensen med mera. Man
gav också råd till lokala krafter som
samlade in material och till de norska
ambassaderna, som via det norska UD,
hade fått i uppdrag att sköta insam
lingen. Uppslag till hur arbetet skulle
kunna genomföras kom från diskoteks
I EFTERDYNINGARNA

branden i Göteborg 1998 och i enlighet
med hur man arbetade då beslöt man
att organiskt material skulle komposte
ras, ljusrester smältas ned och föremål
och kondoleanser samlas in. Kompost
och ljusrester kommer sedan att använ
das vid ett framtida minnesmärke.
en viss osäkerhet
över hur insamlandet skulle uppfattas
och därför valde man att påbörja arbe
tet klockan 3 på morgonen då medie
bevakningen var mindre omfattande.
Trots att det var mitt i semestertid och
en udda tidpunkt var det inga problem
att få personal att ställa upp och den
första natten arbetade 18 personer med
att packa cirka 40 flyttlådor i Oslo.
Arbetet blev redan första natten
mycket uppmärksammat i media.
Bland annat har flera längre tv-inslag
gett Riksarkivet möjlighet att berätta
om arkiv och arkivverksamhet. Reak
tionerna från allmänheten har varit po
sitiva och man har också kunnat se en
viss förskjutning i hur kondoleanserna
kom att se ut efter mediebevakningen;
bland annat hade fler kondoleanser
undertecknats med fullständigt namn
och några hade lagt sina kondoleanser
i plastfickor för att öka hållbarheten.
Det hade tillkommit en dimension av
historiemedvetande i sorgen.

FRÅN BÖRJAN FANNS

FÖREMÅLEN OCH KONDOLEANSERNA fyller ett
magasin i Riksarkivet. Det regnade
under veckorna efter dådet och en del
material har konserveringsbehov. Man
har fotodokumenterat insamlingen och
noterat plats och tid i samband med att
materialet hämtats in.
Det var en stark upplevelse att se
dessa nallar, flaggor och personliga brev
och när vi återgick till diskussionerna
om Arkivens dag var det med förnyad
medvetenhet om arkivens relevans i
nutiden. 

På det norska riksarkivet har man samlat kondoleansgåvor efter terrorattackena
i regeringskvarteret och på Utöya.

Tack till Stian Norli, som på ett personligt
och respektfullt sätt berättade om ett svårt
arbete.
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Arkiv som
vapen mot falsk
historieskrivning
Alexander Bengtsson deltog tillsammans med Anna Furumark på FA:s
stämma i maj och presenterade stiftelsen Expos arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Deras presentation handlade om hur viktigt det
är att bemöta historiemissbruk med kunskaper och fakta.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se
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oktober träffade Arkiv
Alexander Bengtsson på Södermalm
i Stockholm för att följa upp presen
tationen från i våras med en intervju.
Vi kunde konstatera att Expos arbete
tyvärr har fått ökad aktualitet se
dan dess. Utøya har inneburit en ny
intensitet i analysarbetet och Expos
omfattande arkiv med dokumentation
av främlingsfientliga, nationalistiska
och nynazistiska rörelser har använts
flitigt i det arbetet.
– Politiskt motiverade brott måste
ses mot bakgrund av den politiska
miljö som gärningsmannen vistas i.
Taimour Abdulwahab, självmords
bombaren i Stockholm, och Anders
Behring Breivik såg sig själva som
soldater på olika sidor i ett krig. De har
impregnerats med föreställningar om
att de befann sig i en frontlinje, i en
akut kamp. De skulle rädda världen.
Sin värld, mot den andre, de andra. De
första tusen sidorna i Breiviks mani
fest handlar om en världsbild som han
delar med många meningsfränder. För
att hindra att något liknande händer
måste man granska, bemöta och av
väpna den världsbilden, säger Alexan
der Bengtsson.

foto mikael petterson

EN DAG I MITTEN AV

Alexander Bengtsson på Expo har utsetts
till årets folkbildare av Vuxenskolan.

ett resonemang om
risker med hatpropaganda och krigisk
retorik, eftersom det finns personer
som är villiga att omsätta retoriken i
praktiken. Som på Utøya. Alexander
Bengtsson betonar att gärningsman
nen ensam är skyldig till brottet, men
utan en miljö med personer som han
uppfattar som likasinnade, en idévärld
att hämta övertygelse från, skulle brot
ten kanske inte blivit begångna.
– Ett exempel är rörelsen Vitt ariskt
motstånd som på nittiotalet inspirera
VI KOMMER IN PÅ

des av nazisterna. Deras krigsretorik
utgick också från att läget var akut, att
de deltog i ett inbördeskrig. Det ledde
till handlingar som ibland utfördes av
medlemmar, ibland av sympatisörer
som hade ”inspirerats” av retoriken. På
så sätt fick vi förstörda moskéer, ned
brända flyktingförläggningar, attacker
på enskilda invandrare och mordet på
John Hron i Kungälv. Krigsretoriken
är farlig. Det är farligt när Jimmie
Åkesson säger att islam är det största
hotet mot Sverige sedan andra världs
kriget.
Vad ska man då göra?

– Till att börja med har vi en
bra utgångspunkt i Sverige. Här är
främlingsfientlighet inte norm idag.
Behring Breiviks inspirationskällor
var i första hand andra än svenska.
För att hindra att vi får en dansk eller
fransk situation skulle vi behöva något
slags ramverk för öppenhet och debatt,
en vaksamhet mot grumligheter och
våldsbejakande retorik. Ingen lagstift
ning, för guds skull, inga fler förbud,
men en slags överenskommelse mellan
dem som tror på demokrati och alla
människors lika värde. Ytterst är det

”De första
tusen s idorna
i Breiviks
manifest
handlar om
en världsbild
som han delar
med många
menings
fränder.”

en fråga om att sprida kunskaper, ta
de svåra debatterna, ständigt fånga
upp fakta och dela med sig av dem. Ja,
folkbildningsarbete helt enkelt, säger
Alexander Bengtsson, som just har
utsetts till årets folkbildare av Studie
förbundet Vuxenskolan.
– Svaret på främlingsfientligt våld
är ju inte ökad kontroll eller minskad
öppenhet – än mindre hämnd – utan
större öppenhet, fördjupad tolerans och
att stärka demokratin. I Kungälv har
man till exempel arbetat med ett lång

siktigt projekt där elever med extrema
åsikter har fått specialundervisning.
Trakten har en lång historia av nazism
och dessa värderingar lever kvar mer
eller mindre. Nu verkar det, säger
Alexander Bengtsson, som om det har
brutits och stödet för extrema åsikter
har minskat.
– Det är betydelsefullt att se till att
de som lämnar extrema rörelser får stöd
och hjälp, men det är ännu viktigare
och effektivare att fånga upp dem som
är på väg in. Exemplet Kungälv inger
hopp och det verkar också som om
ungdomsbrottsligheten sjunker, kanske
delvis till följd av insatserna mot extre
mism. Ungdomarna kan fångas upp,
föräldrarna är svårare att nå.
NÄR VI SES kommer Alexander Bengtson
just från ett förberedelsemöte för en
studieresa till Srebrenica dit han ska
åka för att undersöka hatretorikens
följder. Han betonar vikten av långsik
tighet:
– Jippon och manifestationer som
mest bottnar i något slags dåligt
samvete ger inte så mycket. Samarbete
med olika organisationer och folkrö
relser kan vara ett bra sätt att arbeta
långsiktigt, som vårt samarbete med
Hembygdsrörelsen.
Expo använder olika metoder i sitt
arbete med att granska värderings
förskjutningar i samhället och mot
arbeta negativa tendenser. Man ger ut
skrifter, böcker, rapporter och håller
föreläsningar. Man har också startat en
folkhögskolelinje. I ett projekt tillsam
mans med Hembygdsförbundet har
man undersökt bruk och missbruk
av historien, särskilt lokalt, och ställt
frågor som ”kan svenskheten ta slut?”
– Det kan den inte. Men den kan se
ut på många olika sätt, säger Alexan
der Bengtsson.

Och vad är arkivens roll i detta?

– Arkiven borde bli synligare och
bli bättre referenspunkter i arbetet
med att förstå historien. Där finns ofta
belägg och bevis för hur det faktiskt
var. Där finns viktiga fakta att hålla
fram när någon försöker skapa en falsk
historieskrivning. Arkiven ger ofta
möjligheter att leta fram lokalhistoria,
som ger kunskaper om de olika ideolo
gier som funnits i trakten. Och de nya
kursplanerna i historia betonar vikten
av att också studera det primärmaterial
som finns i arkiven. Där finns en stor
uppgift för arkiven. 
13

Möt den unga, radikala studentskan Hildur Sandberg, den
hängivna men något galna konstnären Carl-Fredrik Hill och
den stridande frälsningssoldaten Ellen Blomkvist. Alla tre
befann sig i Lund vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck
i arkiven. Kom de någonsin att träffas och vad talade de om?
Text Anna Ketola anna.ketola@skanearkiv.se

foto karin sjöberg

speglar människoöden och händelser
i historien. I En tid – tre liv fick elev
erna följa tre personöden från arkiven
som förenas i sökandet efter tillfred
ställelse genom kärlek, konst, politik
och religion. Eleverna fick även ta del
av källorna och lärde sig hur man kri
tiskt kan förhålla sig till dem. Enligt
nya kursplaner för historieämnet är
detta allt viktigare i både grundskola
och gymnasium.
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i historieundervisningen är att
skapa en historisk medvetenhet hos
eleverna om sambandet mellan dåtid,
nutid och framtid. Inom historiedi
daktiken betonas ofta att konstnärliga
uttrycksformer som film, litteratur
och teater skapar goda förutsättningar
för formandet av historiemedvetandet,
genom ett friare förhållningssätt till
verkligheten.
Projektnamnet refererar till så
kallad faction, en litterär genre där
fakta blandas med fiktion i syfte att
skapa spänning och underhållning.
Karakteristiskt för faction är att
utgå från en historisk verklighet som
förmedlas med berättartekniker och
konstnärliga bearbetningar. Gränsen
mellan vad som är sant eller påhit
tat kan vara svårt att urskilja vilket
kan skapa osäkerhet hos betraktaren
samtidigt som den ger upphov till
spänning och inspirerar till frågor.

ETT MÅL

projektet Satisfac
tion erbjuder Månteatern och Skånes
Arkivförbund teaterföreställningen
En tid – tre liv samt en workshop med
namnet Historiska källor.
Föreställningen skildrar tre Lun
dabors liv och starka vilja att förändra
världen. Men deras kamp och idéer
väckte rädsla och motstånd i det om
givande samhället. Varför?
Utvecklingsprojektet Satisfaction
är ett samarbete mellan Skånes Ar
kivförbund och den lokala teatergrup
pen Månteatern och har finansierats
med utvecklingsmedel från Region
Skåne. Projektet erbjöds till ett antal
rektorer, lärare och kulturombud i
Skåne under hösten och vintern 2010
och resultatet blev ett tjugotal före
ställningar och källkritiska workshops

INOM RAMEN FÖR
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”teater skapar
goda förutsättningar för
formandet av
historiemedvetandet”
i Skånes Arkivförbunds arkivlokaler
på Arkivcentrum Syd. Publiken var
huvudsakligen skolklasser från grund
skolans årskurs 9 och gymnasiet.
Tre personöden förenas i sökandet
efter tillfredställelse genom kärlek,
konst, politik och religion.
ett sådant projekt? I ar
kiven finns bevarade dokument som

MEN VARFÖR

INOM LITTERATURDIDAKTIKEN hävdas det
att genomslaget av faction är så pass
stort att det behövs diskussioner för
att forma ett kritiskt förhållningssätt
bland skolelever. Vad är sanning och
vad är verklighet? Vems verklighet
är det? Finns det fler berättelser och
fler perspektiv? Ur vilket samman

genomfördes
en källkritisk workshop. Eleverna
diskuterade frågor som: Hur vet man
att personerna har funnits på riktigt?
Träffades de i verkligheten? Är det
okej att blanda fakta och fiktion?
Eleverna delades in i grupper där
varje grupp fick arbeta med välgjorda
kopior av originalkällor som fotogra
fier, privata brev, tidningsartiklar och
offentliga handlingar. Arbetsuppgif
terna ställde frågor till arkivmaterialet
och eleverna fick jämföra källornas
innehåll med föreställningen. Även
om arbetsmaterialet var kopior fick
eleverna använda vita bomullshand
skar i syfte att förstärka känslan av
autenticitet och arkivforskning.

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

PROJEKTET VISAR att det finns nya möj
ligheter för att levandegöra original
källor. På Skånes Arkivförbund ser
man nu fram emot fortsatta gränsö
verskridande samarbeten och nya
utmaningar som utvecklar metoder
och modeller för ökad tillgänglighet,
intresse och användning av bevarade
arkiv och samlingar. 

Krönikan

innebär en möjlighet att få gnälla och det finns onekligen
ett och annat att förfasa sig över. Men nej, jag tänker inte beklaga att en
mikroskopiskt liten andel av undervisningstiden på dagens arkivutbildningar
ägnas åt enskilda arkiv, inte heller att många av dagens arkivstudenter tycks
omedvetna om nyttan av nätverk.

ATT SKRIVA KRÖNIKA

JAG VILL I STÄLLET ta tillfället i akt att reflektera över hur arkivutbildningarna
på senare år har förändrats, många gånger ifrån grunden, och betydelsen av
detta. Visst, det var oundvikligt att Bolognasystemet skulle påverka utbild
ningarnas upplägg och det var också
”Här måste det
självklart att Högskoleverkets stora ge
nomgång, där bland annat Stockholms
ha skett en allutbildningens examensrätt ifrågasattes,
varlig missuppskulle leda till stora förändringar.
fattning kring vad
Oavsett detta undrar jag dock
om
inte
strävan efter att teoretisera
som är professiooch akademisera har gått ut över det
nens kärna”
praktiska hantverket och det yrkeskun
nande som särskiljer oss arkivarier från
allmänhumanisten. På min arbetsplats
har vi ett bra samarbete med universite
ten i Stockholm och Uppsala samt med
Södertörns högskola och numera även
med ABM-utbildningen i Lund. Att
utbildningarna idag är så många be
tyder bland annat att en strid ström av
praktikanter flyter förbi hos oss, vilket
jag alltid har betraktat som viktigt och
positivt. Som arbetsgivare ger det mig
goda möjligheter att enkelt rekrytera framtida medarbetare utan komplice
rade rekryteringsprocesser. Det är också av yttersta vikt att studenter snabbt
får ett fotfäste i branschen och att de ges möjlighet att praktiskt validera om
yrkesvalet kan motsvara förväntningarna.
foto rita feldman

hang är berättelsen sprungen? Dessa
frågor har flera beröringspunkter med
spörsmål som man även ställer inom
historisk forskning och undervisning.
Med detta som utgångspunkt tog
projektet Satisfaction form.
Spelplatsen för Satisfaction –
arkivmagasinet – erbjöd nya intres
santa möjligheter jämfört med en
traditionell teaterscen. Arkivmiljön
blev en del av scenografin där elev
erna tillsammans med skådespelarna
vandrade runt under föreställningens
olika scener.
Under projektet pågick den ordi
narie verksamheten parallellt med
materialomflyttningar, framtagningar
och nya leveranser. Därför var det
mycket viktigt att informera om pro
jektet och i genomförandet ta hänsyn
till de verksamheter som inte ingick i
projektet men som ändå påverkades av
aktiviteterna.

TYVÄRR ÄR studenter idag, generellt sett, sämre förberedda på praktisk arkiv
verksamhet än tidigare. Utan att vara medvetet konservativ menar jag att det
är allvarligt att allt mindre utrymme ges åt konsten att ordna och förteckna
arkiv. Här måste det ha skett en allvarlig missuppfattning kring vad som är
professionens kärna. Staffan Smedbergs legendariska kompendium är i prin
cip den enda oumbärliga kurslitteraturen. Trots detta är jag osäker på om den
verkligen finns med på arkivkursernas litteraturlistor.
Kanske har den här förflackningen obemärkt pågått sedan länge. Inte för
att vara elak, men kollegor som har läst på ett av våra nordliga universitet
tycks ibland sakna grundläggande kunskaper både i proveniensprincipen, hur
man ska konstruera en arkivförteckning och hur man ska använda klassisk
arkivredovisning i det allmänna arkivschemat för att återsöka information.
Drillades de inte av Staffan Smedberg i olika handlingstyper? Saknar man
grundläggande förståelse för vilken information som olika ”records” innehål
ler blir det svårt att bli en framgångsrik arkivarie oavsett om man arbetar med
traditionella databärare eller om man petat dit prefixet ”IT-” på sitt visitkort
och föredrar att förteckna enligt ISAD (G).

Per-Ola Karlsson, ordförande för NAF och arkivchef på Centrum för näringslivshistoria
p-o.karlsson@naringslivshistoria.se
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Nya skollagen
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KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

– hur påverkar den arkivbranschen?

Inom informations- och dokumentationsbranschen är det en välkänd
sanning att allt som sker i samhället vad gäller nya regelverk, ny
lagstiftning och genomförda förändringar påverkar vardagen för
arkivmyndighetens tjänstemän. För en oinvigd kan detta te sig
märkligt eftersom sinnebilden av en arkivverksam är någon som
sysslar med ”avslutad” information. Så fel det kan bli.
Text Ulrika Gustafsson ulrika.gustafsson@vasteras.se

påverkar arkivbran
schen direkt och ett aktuellt exempel
på det är den så kallade vanvårdsutred
ningen. Utredningen och den mediala
uppmärksamheten kring denna har
fått till följd att efterfrågan på ut
lämnande av bland annat personakter
har ökat radikalt hos kommun- och
landstingsarkiv.
Även annan lagstiftning påver
kar direkt arkivariens sätt att arbeta
och vilket material som ska bevaras.
Beslutanderätten kring bevarande
och gallring ligger som bekant lokalt
på varje kommun och varje lands
ting. Även här råder det kommunala
självstyret. Utifrån rådande lagstift
ning beslutar man helt självständigt,
men ibland pekar dock lagstiftaren
ut en specifik handling eller typ av
handling som ska bevaras, gallras
eller hanteras på ett särskilt sätt. Ett
exempel på detta är bestämmelser i nya
skollagen, kapitel 29. I paragraf 18 står
det att slutbetyg eller andra betygsdo
kument som elever i fristående skolor
får i grund- och gymnasieskolan ska
lämnas till den kommun där skolan är
belägen. Detta väcker självklart frågor,
både från friskolan som ska överlämna
handlingarna och hos kommunen som
mottagare.

EN DEL HÄNDELSER

tillämpas på utbild
ning efter 1 juli 2011, är nästan dub
belt så omfattande som den gamla med
29 kapitel istället för 15. Fler bestäm
melser är samlade i lagen och en del
förordningar är ändrade till lag.
I flera avseenden har kraven på
dokumentation höjts i och med att det
nu finns ökade möjligheter att överkla
ga skolans beslut. Vårdnadshavare kan
SKOLLAGEN, SOM SKA
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överklaga beslut om åtgärdsprogram,
avstängning av elev (obligatoriska
skolformerna) och förvaltningsbe
svär vid beslut om skolskjuts. Även
beslut om nekad placering i en viss
kommunal skola kan överklagas då
beslutet hävdar betydande ekonomiska
eller organisatoriska svårigheter. Här
gäller alltså att skolverksamheten har
ordning på dokumentationen för att
kunna visa vad som ligger till grund
för de beslut som fattats och att ha
tillräcklig information kvar för att
kunna motivera dessa. En utredning
om särskilt stöd ska alltid avslutas med
ett beslut som går att överklaga. Det
kan antingen vara ett beslut om att
upprätta eller inte upprätta ett åtgärds
program. Att mängden dokumentation
ökar, dokumentation som i många fall
ska bevaras för all framtid, är självklart
och oundvikligt.
i en kommun
eller ett landsting som påverkar doku
mentationens utformning och omfatt
ning ska arkivmyndigheten tillfrågas
och därför blir självklart en förändrad
lag inom ett så pass omfattande områ
de som skolan något som påverkar även
arkivfunktionen. Men för att återgå till
kapitel 29 och betygsöverlämnandet
från friskola till kommun: Tyvärr sägs
inget i vare sig förarbeten, proposition,
bemyndigande eller genom föreskrift
från skolverket om hur själva över
lämnandet ska gå till. Till exempel
anges lägeskommunen som mottagare
av betygen men ingen särskild kom
munal myndighet inom kommunen
pekas ut. Inte heller anges om betygen
ska överlämnas omgående eller med
en tidsfrist. Lämpligen bör det kanske
NÄR PROCESSER FÖRÄNDRAS

gå en tid innan överlämnande sker
med tanke på eventuella prövningar
som kan påverka slutligt betyg. Andra
frågor rör vilket dokument som avses;
betygskatalog eller det enskilda betyget
och om man kan rekommendera hur
materialet ska struktureras på lämpligt
sätt för att vara sökbart.
För att reda ut vad som avses och
kunna ge rekommendationer i frågan
har kontakt tagits mellan SKL och
Friskolornas riksförbund. Avsikten är
att gemensamt, och i samverkan med
Skolverket, komma ut med råd kring
bästa hantering. Rekommendationerna
förväntas utkomma i våren 2012. 

Viktiga förändringar inom de
olika verksamhetsformerna
1. Förskolan blir en egen skolform.
2. Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor.
3. Alla elever har rätt att utvecklas så
långt som möjligt utifrån sina egna
förutsättningar.
4. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator,
studievägledning och skolbibliotek.
5. Fler beslut än i dag ska kunna
överklagas.
6. Lärares och rektorers allmänna
befogenheter förtydligas.
7. Utbildningen ska utformas så att
alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero.
8. I enstaka fall är det tillåtet att ta
ut frivilliga avgifter för skolresor och
liknande.
9. Skolinspektionen får möjlighet till
skarpare sanktioner mot de skolor som
missköter sig.

Dokumentinfo
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av e-Arkiv?
Klara fortsätter att utvecklas och nu kan vi erbjuda
en lösning för e-Arkivering. Verksamheten kan ställa
av sin information kontinuerligt genom vår e-Arkivlösning med Klara som spindeln i nätet
För mer information kontakta Claes Bengtsson
Know IT Karlstad AB, , claes.bengtsson@knowit.se.
tel 0722 - 31 69 00. knowit.se

Nya tider
Att arkivförhållandena i Västmanlands län är
splittrade och fragmenterade kunde konstateras
efter en djuplodande analys. Det har mynnat ut
i tre förslag till åtgärder som avser att förbättra
och modernisera ett län som har mycket
spännande material i sina arkiv.
Text Anastasia Pettersson anastasia.pettersson@skb.se

I VÄSTMANLAND pågår just nu ett arbete
med att utarbeta en regional kultur
plan. Som bakgrund till kulturplanen
beställdes därför i början av år 2011 en
arkivutredning av Västmanlands kom
muner och landsting, vilken skulle ge
en bild av de enskilda arkiven i länet
samt ge förslag på åtgärder för att få
en väl fungerande arkivsituation.
I den nya kulturpolitiken som
riksdagen antog i december 2009 och
i de förslag som Kultursamverkans
utredningen presenterade i början av
året kommer det att ske en decen
tralisering av beslut och resurser vad
gäller regional kulturpolitik. I höstens
budgetproposition utpekas ”regional
enskild arkivverksamhet” som en
av de kulturverksamheter som skall
erhålla statligt stöd enligt den nya
fördelningsmodellen.
EN UNDERSÖKNING av arkivsituationen
utfördes av Hallerby Information.
Resultatet av denna undersökning
analyserades och man konstaterade att
arkivförhållandena i länet var mycket
splittrade och att något radikalt måste
åstadkommas för att förbättra situa
tionen för de enskilda arkiven. Analy
sen resulterade i tre förslag, vilka dock
alla har en gemensam nämnare – att
föreningen Arkiv Västmanland, som
är en länstäckande medlemsorganisa
tion för länets enskilda arkiv - måste
förstärkas på flera sätt, beträffande
personal, arkivdepåer, synlighet samt
regelverk. Man ser också en klar för
del i att Arkiv Västmanland behåller
sin självständighet och inte slås sam
man med någon annan institution.

bygger på samarbete
med andra institutioner och bildar
en typ av arkivcentrum (ABM-sam
arbete). Dessa två gäller samarbete
och delvis samlokalisering, medan
det tredje är ett förslag om en egen
lokalisering.
I det första förslaget, som rekom
menderas av Hallerby information, ser
utredningen en samlokalisering med
Västerås stadsbibliotek som en möjlig
het. De båda institutionerna komplet
terar varandra med sina samlingar
och konkurrerar inte. I det andra
förslaget ser utredningen en samlo
kalisering med Västmanlands läns
museum som en möjlighet. De båda
institutionerna kompletterar varandra
med sina samlingar, men konkurrerar
i viss mån, genom museets hårdsats
ning på fotografiskt material samt
smärre arkiv. I det tredje förslaget
föreslås att Arkiv Västmanland flyt
tar till utkanten av Västerås och där
övertar Landstingsarkivets gamla
lokaler. I denna lokalisering blir
Arkiv Västmanland ensam institu
tion då något närmare samarbete med
det närliggande Landstingsarkivet
inte ses som realistiskt på grund av
sekretessfrågor.
Man föreslår också ett samarbete
med Arkivcentrum i Örebro län kring
en gemensam fjärrdepå i Arboga.
Arkiv Västmanland måste också
förstärkas personellt för att kunna
utföra sitt uppdrag som länstäckande
arkivorganisation. Även en länstäck
ande policy för offentliga institutio
ners mottagande och hanterande av
enskilda arkiv behöver fastställas.
TVÅ AV FÖRSLAGEN

på den första utred
ningen beställde Landstinget Väst
manland och Västerås stad även en
utredning angående en kulturarvspor
tal i Västmanland.
Utredningen föreslår att man
initialt skapar en enkel webbportal
som fungerar som en inkörsport till
andra webbplatser likt Kulturarv
Östergötland. Portalen skall vara ett
skyltfönster som skall göra människor
intresserade av Västmanlands historia.
Från portalen länkar man sedan till
de olika kulturarvsaktörerna i regio
nen. Förutom den tekniska driften
bygger webbportalen på nätverkande
och kontakter med kulturarvsaktö
rerna i regionen.
De både utredningarna är
överlämnade till beställarna och nu
tar den politiska processen vid. Till
vintern kommer man att kunna se
vilka åtgärder gällande de enskilda
arkiven kan bli verklighet och hur
Västmanland skall gå vidare med
kulturarvsportalen. 

SOM FORTSÄTTNING
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Med fokus på
informationen
Ett svep över Arkivrådet AAS konferens

Arkivrådets tvådagarskonferens 2011 i Stockholm hade stor uppslutning.
Att beskriva, styra och förvalta information var det övergripande
temat, med både teori och en rad praktikfall. Utvecklingen går dels
mot att arkivarier och registratorer får förändrade roller, dels att flera
yrkesgrupper måste samverka.

NOTERAT M.M.

Text Jim Löfgren jim.lofgren@tam-arkiv.se Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

EN KARTLÄGGNING INOM offentlig och pri
vat sektor på uppdrag av Mittuniver
sitetet visar att mål och samsyn ofta
saknas i informationsförvaltningen.
Arkivarier kan tala om bristande re
surser och svagt stöd från ledningen,
och informationsarkitekter om inef
fektiva stuprörssystem.
Christer Nellborn, verksam
hetsarkitekt vid Arbetsförmedlingen,
undersökte metaforen ”arkitektur” och
visade humoristiska bilder på byggna
der där isolerade kortsiktiga byggpro
jekt gett inkonsekvent placerade föns
ter, dörrar och trappor. En enhetlig
informationsarkitektur har ritningar
på allt från begrepp till tjänster; ex
ternt, internt och i IT-systemen. Även
Malena Appell från Trafikverket
talade om arkitekturramverk. Med
ett ramverk analyserar man fogarna
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mellan affärsarkitektur, informations
arkitektur och IT-arkitektur.
Göran Samuelsson redogjorde
för det forskningsbaserade CEDIFprojektet vid Mittuniversitetet som
syftat till att utveckla modeller för
digital informationsförvaltning inom
framför allt offentlig sektor.
ATT GENOMFÖRA e-arkiv och verksam
hetsbaserad arkivredovisning inom
offentlig sektor är en erkänt komplex
uppgift. Flera myndigheter har nu
gått från teori till praktik. Marie
Hegge och Daniel Höffkert från Ar
betsförmedlingen och Mikael Dahlin
från Åklagarmyndigheten berättade
om hur arbetet har gått till. På Ar
betsförmedlingen har ett stort antal
verksamhetsrepresentanter medverkat
i kartläggningen. På Åklagarmyndig

heten beslutade man istället att foku
sera på det grundläggande behovet av
att strukturera och bevara informa
tion. Enbart två nivåer används för
att beskriva verksamhetsområden,
vilket bidrar till ett flexibelt system.
Arbetsförmedlingen har tagit fram en
klassifikationsstruktur som används
i hela informationshanteringen.
Klassningen styr redan registreringen.
Gemensamt är att man inte har velat
detaljstyra, utan göra klassifikationen
på rätt nivå.
Katalin Sztojka från Visuera
Integration konkretiserade hur man
kan arbeta med hållbar e-arkivering
utifrån tre stora projekt inom lands
ting och statlig sektor. En avgörande
faktor är att definiera roller och an
svar, där informationsägarens roll är
central. Därpå demonstrerades gräns

snittet för Transportstyrelsens nya
e-arkivsystem, vilket gav konferens
deltagarna något av en aha-upplevelse.
En både regional och nationell
koppling gav Kenneth Härnström,
landsarkivarie i Härnösand. Han be
rättade om Arkivlänet Västernorrland,
där Riksarkivet, Mittuniversitetet och
länets myndigheter tillsammans tar
fram piloter för gemensamt e-arkiv
och e-diarium, inom det nationella
uppdragsprojektet som är initierat av
E-delegationen.

”Att genomföra e-arkiv och
verksamhetsbaserad arkivredovisning inom offentlig sektor är en erkänt komplex uppgift. Flera myndigheter har
nu gått från teori till praktik.”

gallringen av informa
tion var ett annat grundtema. Rätt
genomförd gallring kan även medföra
ökad informationskvalitet. Då skiftar
fokus från gallring till bevarande.
”Big Buckets” är ett begrepp som
introducerades i Sverige på Astra
Zeneca. Enkelt handlar det om att
rationalisera klassningen av gallrings
bar information i IT-system. Martin
Olsson från Acando öppnade för
bäring på offentliga organisationer.
Magnus Wåhlberg från TAM-Arkiv
och Niklas Norée från Skatteverket
visade i teori och praktik hur man
kan formalisera gallringsregler för
IT-system.

DEN NÖDVÄNDIGA

UNDER KONFERENSEN gavs flera exempel
på de vinster som vi som arbetar med
arkiv och information kan göra ge
nom att gå ihop och samarbeta. Årets
studiebesök på Nationalmuseums ar
kiv på Skeppsholmen gav ett exempel
på detta. Tidigare låg arkivet i samma
hus som museet och blev i det sam
manhanget en något mer bortglömd
enhet i skuggan av den stora utställ
ningsverksamheten. Idag har istället
arkivet förenats med Konstbiblioteket,
Fotoarkivet, Svenska Porträttarkivet
och avdelningen för forskning. För
den konstintresserade besökaren har
det inneburit att en guldgruva nu
finns samlad under samma tak bara ett
stenkast från museet. Antalet förfråg
ningar till arkivet har ökat med 200
procent och ett tätt samarbete sker
numera mellan personalen på de olika
enheterna. Öppettiderna har kunnat
utökas då arkiv- och biblioteksmaterial
nu beställs från samma disk och enhe
terna har gemensamma läsesalar.
Pia Leminen och Sofia Coyne
från Finansinspektionen belyste ännu
ett lyckat samarbete, mellan arkivarier
och registratorer, som annars ofta
arbetar åtskilda på myndigheter. På

Marie Morner Jansson från InfoGain prtade om hur hållbar informationsförvaltningen är.
Lennart Ploom, stadsarkivarie, var konferensens moderator.

FI arbetar sex registratorer, en arkiva
rie och en enhetschef som ett sam
mansvetsat lag mot ett gemensamt
mål - en effektiv diarieföring i en
inspirerande och trivsam arbetsmiljö.
Med hjälp av standardiserade ärende
meningar, tydliga rutinbeskrivningar
och långa diskussioner om arbetssätt
har FI kommit en god bit på väg.
VI FICK ÄVEN goda exempel på hur arkiv
kan användas. Eva Ersson Åbom
från CfN berättade om ”History
Marketing” med hjälp av arkiv och
näringslivets nyvaknade intresse för
sin historia.
Jim Hedlund och Eva Tegnhed,
arkivpedagoger från Jämtlands län,
berättade entusiasmerande om ett tätt
samarbete med skolorna för att föra in
ursprungskällorna i undervisningen.
Genom spännande stadsvandringar
och bilhistoria har man lyckats nå
fram till elever som tidigare har varit
ointresserade av historieämnet.

KONFERENSENS MODERATOR Lennart
Ploom, stadsarkivarie i Stockholm,
sammanfattade de två dagarna med
att konstatera att vi ser en yrkesroll i
förändring. Från att ”bara” ha beskri
vit informationen i en verksamhet är
dagens arkivarier aktiva i skapandet
och organiserandet av den redan från
början. Även registratorernas roll har
förändrats. Man blir mer av adminis
tratörer där det handlar om att bevaka
att handlingar blir rätt registrerade i
systemen och att utbilda användare.
Ännu en förändring kan skönjas
genom nya samordnade förvalt
ningsmodeller inom offentlig sektor.
Informationen spelar här en central
roll med frågor som inte sällan ägs av
arkivarien och arkivverksamheten.
Ytterst handlar kraven på god
hantering av information om våra
erfarenheter, vår historia och framtid.
Och det finns mycket kvar att göra, så
framtiden för yrkesrollen ser ljus ut. 
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Centrumbildningar
i arkivvärlden
Inom den akademiska världen har det sedan länge funnits
centrumbildningar av olika slag, där forskning kring specifika
ämnen har sammanförts från olika discipliner. Under det
senaste decenniet har en rad arkivcentra och arkivförbund
bildats även inom arkivvärlden. Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

CENTRUMBILDNINGARNAS geografiska
gränser är vanligtvis ett län, ibland en
större region. I Sverige finns det idag
23 så kallade länsarkiv, varav mer
parten idag ingår i ett arkivcentrum.
Flera av dessa har ursprungligen
bildats som folkrörelsearkiv och har
därefter utvidgat sin verksamhet till
att omfatta olika typer av arkiv. En
gemensam nämnare är att länsarki
ven ofta tillhör den enskilda sektorn.
Blekingearkivet för folkrörelse- och
lokalhistoria tillkom till exempel som
ett folkrörelsearkiv, men förvaltar
idag både föreningars, företags, går
dars, byars och privatpersoners arkiv.
Arkiv Västmanland inbegriper på
liknande sätt alla typer av arkiv som
rör den enskilda sektorn. En vanlig
sammanslagningsform är folkrörel
searkiv och företagsarkiv, som finns
bland annat i Arkivcentrum i Örebro
och Arkiv Gävleborg
Landstingsarkiven och kommunar
kiven ingår vanligtvis som självklara

medlemmar i ett arkivcentrum till
sammans med enskilda arkiv. Undan
taget är Arkivcentrum Gotland som
däremot enbart består av ett landsar
kiv och ett kommunarkiv.
syftar mer på
samlokalisering och samverkan, med
an Arkivförbund är ett mer abstrakt,
övergripande begrepp. Båda kan dock
fungera som paraplyorganisationer.
Kalmar läns arkivförbund är ett ex
empel på detta för de enskilda arkiven
i länet, liksom Hallands arkivförbund
och Östergötlands arkivförbund. Den
vanligaste förekommande organisa
tionsformen för landets arkivcentra
är ideell förening, men andra for
mer förekommer också. Det relativt
nybildade Arkivcentrum i Dalarna är
en ekonomisk förening, där tre arkiv
finns samlokaliserade – Arkivcen
trum i Dalarna som samtidigt är ett
näringslivsarkiv, (ekonomisk fören
ing) Dalarnas Folkrörelsearkiv (ideell

BEGREPPET ARKIVCENTRUM

”Synergieffekter som kan uppnås är gemensamma, utåt
riktade, publika aktiviteter
och gemensamma projekt…”
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förening) och Falu kommuns arkiv
(myndighet).
”Arkivcentrum” används
inte alltid även om det är det som av
ses. ”Norrlands minne” är ett exempel
på ett länsomfattande arkivcentrum,
där flera arkiv ingår. Ibland kan även
andra kulturinstitutioners arkiv –
främst museers arkiv, referensbibliotek
och samlingar av olika slag ingå i
en centrumbildning. Arkivcentrum
Värmland inrymmer således folkrö
relse- och föreningsarkiv, företagsarkiv
och landstingsarkiv, kommunarkiv och
ett emigrantregister. Arkivcentrum
Nord och Arkivcentrum Syd omfattar
båda en rad olika typer av både arkiv
och andra organisationers material.
SJÄLVA NAMNET

DE INGÅENDE ARKIVEN i sammanslutning
arna har oftast behållit sin ursprung
liga organisationsform. Därigenom
bevaras arkivens självstyre och dess
egen profil. Samverkansavtal mellan
de ingående arkiven reglerar hur de
olika arkiven förhåller sig till varandra
vad gäller administration, förfogande
över lokaler, gemensam forskarsal och
personalresurser.
Vilken är då nyttan av att bilda ett
arkivcentrum eller ett arkivförbund?
– Vi har inte sett annat än fördelar

– Ordning och
reda i arkivet
spar pengar!

Rätt ordning och reda
- bland ekonomihandlingar
Nytt kurstillfälle
21 februari 2012

Läs mer på www.sipu.se
Det kommer att bli fler sammanslagningar i framtiden, tror
Yvonne Bergman som är arkivchef på ArkivCentrum Örebro.

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Norrtullsgatan 6, Sthlm

Mariebergs Arkivbyrå är ett

Box 15107

företag som specialiserat

167 15 Bromma

sig på arkiv- och dokument-

Tfn: 08-698 06 03

hanteringsfrågor. Vi erbjuder

www.sipu.se

kurser, anpassad utbildning,

marieberg@sipu.se

konsulttjänster och

Orgnr: 556111-9099

med ArkivCentrum Örebro, säger
Yvonne Bergman som är arkivchef
där. Vi har nu en stor slagkraftig
styrelse med egna nätverk i regionen
och samarbetet har varit berikande
och problemfritt. Forskarna och andra
besökare har vunnit på att vi finns i
samma lokaler och att det finns per
sonal som behärskar hela den enskilda
sektorn. De sammantagna besöksta
len ökade kraftigt när arkiven flyttade
samman.
Andra synergieffekter som kan
uppnås är gemensamma, utåtriktade,
publika aktiviteter och gemensamma
projekt och arkivpedagogiska insat
ser riktade mot barn, skolelever och
studenter. Det kan också bli mera
kostnadseffektivt att samverka.
HUR KOMMER centrumbildningen inom
arkivväsendet att utvecklas i framti
den? I den relativt nybildade Kultur
parken i Småland har en gemensam
kulturarvsinstitution bildats, som
består av en sammanslagning av
länsmuseet och den regionala arkivin
stitutionen. Kommer vi att få se mera
av den här typen av institutionsöver
skridande nytänkande i framtiden?
Och kommer det överhuvudtaget att
bli vanligare med centrumbildningar?
Det återstår att se. 

entreprenader.

SAAB BOFORS SUPPORT AB
DOKUMENTHANTERING

”Håller ordning på allt
utom ditt skrivbord”
Få en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar
dokumenthantering. Vi håller ordning på dina
handlingar och skapar en enklare vardag för
ditt företag. Vi garanterar säker arkivering på
ett och samma ställe, eller om du hellre vill
anlita oss för konsultation om hur du bäst
bevarar dina handlingar i egen regi.
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med
dokumenthantering? Kontakta Lars Viitanen
telefon 0586-825 52 eller maila till
lars.viitanen@boforssupport.saab.se så berättar
han mer.
www.sbsupport.se/dokumenthantering
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FALK 2011
– konferens…
Hur blir det nu? Det undrade många i FALK:s styrelse och lät därför
samma fras bli rubrik när man satte samman programutbudet som
ersatte den inställda Arkivveckan. Syftet var inte främst att presentera
färdiga svar utan minst lika mycket att ge plats för utbyte av erfarenheter.
Text Tomas Carlberg tomas.carlberg@eskilstuna.se Foto Maria Bjersby Stenudd

EN HEL DEL aktuella frågor och fun
deringar på temat förändring hann
belysas av ett flertal välmeriterade
talare under årets konferens för arkiv
verksamma i landsting och kommu
ner, som hölls i Uppsala Konsert &
Kongress den 20-21 september.
Arrangörsföreningens ordförande
Eva Karlsson hälsade ett hundratal
deltagare välkomna tillsammans med
Erik Weiman, ordförande i lands
tingsstyrelsen för Uppsala län, och
Eva Edwardsson, ordförande i kultur
nämnden för Uppsala kommun. Den
sistnämnda påpekade i inledningsan
förandet som ett faktum att arkivarier
inom offentlig sektor numera faktiskt
har möjlighet att styra utvecklingen
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inom arkivbildning och att man bör
använda denna möjlighet efter bästa
förmåga ”med väl underbyggda, sak
liga argument”.
Som nyheter från Samrådsgrup
pen för kommunala arkivfrågor
informerade Ulrika Gustafsson om
de publikationer med gallringsråd
och annat som tillkommit sedan förra
årets konferens. Ulrika tog upp frågan
om det inte snart vore lämpligt med
en gemensam klassificeringsstruktur
för stödprocesser i hela offentliga
sektorn. Samrådsgruppen har också
uppmärksammat Skolverket på den
nya skollagens oklarheter (se separat
artikel på sidan 16).

Björn Jordell berättade
om sitt sätt att leda förändringsarbe
tet inom Riksarkivet, en organisation
som har förändrats i enlighet med re
geringens nya förvaltningsdoktrin och
därmed fått ett mer samlat grepp över
statens arkivresurser. Inriktningen är
att Riksarkivet, med i runda tal 650
anställda, mer och mer ska styras med
fokus på uppdrag och användarper
spektiv. ”Kontinuitet och förändring i
balans” var den övergripande rubriken
på föredraget, som betonade värdet av
att etablera ”ett sammanhållet Riks
arkiv” och till och med ”ett samlat
svenskt arkivväsende”.
Mats O Karlsson, landstingsråd (s)
i Uppsala län 1988-2006, presente
rade en rad exempel på verksamheter
i olika driftsformer som han har stött
på och analyserat, först som verksam
och på senare år som arkivforskare.
Bland annat berättade han om model
len med olika myndigheter för bestäl
lare och utförare som har tillämpats
i Uppsala alltsedan första halvan av
1990-talet. Där kom man tidigt över
ens över den politiska blockgränsen
men hade olika syn på vad som var
bra med modellen.
Konsult och utbildare Per Matsson
fortsatte på temat förändrade drifts
former och tog upp några praktiska
juridiska aspekter.
Ann-Marie Alfredsson, arkivarie
i Norrtälje, gav därefter en intres
sant inblick i samarbetet mellan

RIKSARKIVARIEN

Stockholms landsting och Norrtälje
kommun i det speciella projektet
TioHundra AB. Där handlar det om
storskaligt samarbete inom vård och
omsorg, i första hand inom formen
gemensam nämnd. Projektet som ur
sprungligen sträckte sig över perioden
2006-2010 har förlängts till och med
sista december 2012.
Per Eliasson, som
ingår i ledningen för arbetet med
nya läroplaner för historieämnet,
gick igenom vilka förändringar som
gjorts och vad det nya regelverket
innebär för skolornas intresse av arkiv.
Eftersom källor och arkivmaterial
numera uttryckligen ingår i undervis
ningens centrala innehåll, i samtliga
årskurser, torde ett ökat användande
av lokala arkiv inte bara vara en from
förhoppning. Från arkivens sida borde
man titta närmare på hur källorna
kan göras mer lättanvända, gärna i
lyhört samarbete med historielärarna,
menade föredragshållaren.

UNIVERSITETSLEKTOR

andra dag fort
satte programinslagen med juridiska
aspekter med föredrag av landstings
jurist Mats Holmberg och stadsjurist
Jens Larsson. Först handlade det åter
om nya samverkansformer och olika
reflektioner kring dessa. I det andra
föredraget gjorde Uppsalas stadsjurist
en snabb guidad tur genom den bitvis
svåra terräng som information på
sociala medier utgör. Att kommuner
och enskilda tjänstemän har egna
sidor på Facebook är inte oproblema
tiskt och Jens Larsson rekommende
rade kommuner i allmänhet att anta
praktiska riktlinjer för användandet
av sociala medier. Att inte alls tillåta
användande skulle däremot knappast
låta sig göras, konstaterade stadsju
risten.

… och årsmöte
I samband med FALK:s konferens på Uppsala
konsert & kongress den 20-21 september höll
föreningen sitt årsmöte. Text Eva Karlsson eva.karlsson@alingsas.se

UNDER KONFERENSENS

hade anlitats två arki
varier. Cristina Wahlström, Uppsala
kommuns första och mångåriga stads
arkivarie, berättade en del av historien
om sin egen verksamhetstid och de
förändringar som ständigt har präglat
arkivarieyrket. Bodil Fredriksson,
arkivarie i Västra Götalandsregionen,
beskrev utförligt hur man arbetar med
EU-projekt utifrån de regler som gäl
ler för dokumentation av dessa, något
som kan vara avgörande för såväl
finansiering som möjlighet att genom
föra framtida projekt. 

SOM SISTA TALARE

FÖRENINGENS ORDFÖRANDE öppnade
mötet och hälsade årsmötesdeltagarna
välkomna. Till årsmötesordförande
valdes Rolf Sjögren, Stadsarkivet i
Norrköping och till sekreterare utsågs
Gunnel Andersson, Region- och
stadsarkivet i Göteborg.

•Verksamhetsberättelsen för 2010
antogs och styrelsen beviljades an
svarsfrihet. Antalet medlemmar vid
årsskiftet var 317.

står Göran Dolff (revisor) och Bo
Johansson (suppleant) sedan förra
årsmötet. Till valberedning på ett år
valdes Hans Ramstedt, Landstinget
i Värmland, Katarina Lennartsson,
Region- och stadsarkivet i Göteborg
och Malin Hedström, Nora kommun.
• Ordföranden avslutade årsmötet ,
tackade först årsmötesfunktionärerna
och presenterade därefter Eskilstuna
som nästa konferensstad. 

•Medlemsavgiften behålls oföränd
rad, vilket innebär 250 kr och 100 kr
för studenter.
•Till ledamöter i styrelsen på två år
omvaldes Maria Bjersby Stenudd,
landstingsarkivet i Uppsala och Pet
ra Dornbusch, Täby kommunarkiv.
Kvar i styrelsen sedan förra årsmötet
är Torgny Fransson, Helsingborgs
stadsarkiv, Krister Källén, Avesta
kommunarkiv, Birgitta Torgén, Öre
bro läns landsting och Iréne Wrete
mo, Gävle stadsarkiv. Eva Karlsson,
Alingsås kommunarkiv omvaldes till
ordförande på två år.
• Sofia Särdqvist och Agneta Sund
strand valdes till revisor respektive
revisorsuppleant på två år. Här kvar

Lena Jonsson, fiol, spelar i samband
med kvällens buffé.
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Ny deklaration för
arkivbranschen
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

International Council
of Archives har gett
ut en internationell
arkivdeklaration som
har översatts till
svenska.

Vissa delar av deklarationen är kanske
inte så viktiga i den svenska debat
ten medan andra är väldigt centrala.
Arkivsamfundet samarbetar med
övriga svenska arkivföreningar för att
komma fram till hur deklarationen
ska användas i ett svenskt samman
hang.

MED ANLEDNING AV detta valde tidskrif
ten Arkiv att ställa några frågor till
Arkivsamfundets ordförande Sara
Lems Naeslund.

Hur kan den användas av a
 rkivarier
för att stärka oss i y
 rkesrollen?

Vad är syftet med
arkivdeklarationen?

– Syftet med deklarationen är att
utgöra en grundsten i ICA:s opini
onsbildning och marknadsföring av
arkiven och arkivarieyrket. Doku
mentet är därför tänkt att vända sig
till en bred publik - samhället i stort,
arbetsgivare, beslutsfattare etc. Tan
ken är att kärnfullt beskriva arkivens
unika karaktärsdrag och vad som
krävs för att informationen ska kunna
vara tillgänglig så länge den behövs.
Varför har arkivsamfundet valt
att göra en översättning?

– Deklarationer av det här slaget blir
lätt lite pompösa. Enda sättet att gå
från vackra ord till praktisk verklighet
är att göra dokumentet till sitt eget.
Första steget är att ge alla en chans att
ta del av dokumentet på sitt moders
mål. Hur bra man än är på ICA:s
huvudspråk engelska och franska så är
det svårt att fånga alla nyanser på ett
annat språk. Först nu när dokumentet
finns på svenska kan vi börja göra det
till vårt eget även innehållsmässigt.
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– Deklarationer förändrar inte värl
den. Men från deklarationen kan vi
hämta inspiration och argument till
exempel i samhällsdebatten, eller när
vi som kår vill berätta vad vi bidrar
med i samhället och vilka frågor som
är viktiga för oss. Men den kan också
användas gentemot arbetsgivaren,
när man behöver argumentera för
mer resurser. En möjlighet, avslutar
Sara med, är också i rent i rent sociala
sammanhang, när man ska berätta
vad man arbetar med. Det sistnämnda
kanske inte låter så storslaget, men
hur många av oss har inte dragit sig
för att berätta vad vi jobbar med på en
fest eller släktmiddag? När man kän
ner på sig att ”Jag jobbar som arki
varie” antingen kommer att mötas av
total oförståelse eller fördomar kanske
man inte orkar ta den diskussionen
utan istället säger ”jag jobbar med
administration på en myndighet”. Då
kan det vara ganska bra att ha några
kärnfulla meningar ur deklarationen
som hjälp för att förklara vad man
gör och varför. För det är ju så att för
varje gång man lyckas få ytterligare en
person att veta lite mer om arkiv och
arkivarier så är det en vinst för hela
yrkeskåren. 

Fakta
Internationella arkivrådet, ICA, är en
ickestatlig organisation som grundades 1948 med säte i Paris. Inom
ICA förenas de nationella arkiven
(Riksarkiven), regionala statliga arkiv,
kommunala arkiv, privata arkiv, yrkesorganisationer och andra organisationer. I dagsläget har ICA cirka 1400
medlemmar från 190 länder. ICA har
en decentraliserad organisation med
regionala enheter samt olika sektioner
och arbetsgrupper som berör arkivväsendets alla områden från dokumenthantering till utbildning.
Källa: Wikipedia

”Deklarationer förändrar
inte världen.
Men från deklarationen
kan vi hämta
inspiration
och argument
till exempel i
samhällsdebatten”

Kåseri

Vad man
inte lärde sig
en skillnad mellan det
man lär sig under en utbildning och
det man sedan behöver i sin prak
tiska yrkesutövning. Måhända är det
ofrånkomligt i ett yrke som arkiva
riens. Som sådan skall man – brukar
det ju sägas – kunna lite av varje. Ofta
har man budgetansvar och kanske
personalansvar. En arkivarie skall helt
enkelt vara en god ledare. Det kan
man ju tycka vad man vill om. Men
det finns ju betydligt viktigare saker
man borde ha fått lära sig. Det vikti
gaste är kanske hur man blir bjuden
på gratisluncher.

DET FINNS ALLTID

DET FINNS NÅGRA väsentliga knep för att
få till detta. Tack och lov hade jag
fördelen att på min första arbetsplats
få träffa på ett formidabelt proffs i
detta avseende. Han lyckades ordna
med gratisluncher en gång i veckan
i ett år, utan att projektet ledde fram
ens till något uppdrag! Hur gör man
då? För det första bör man se till att
alla möten läggs omkring 10.30 – då
blir det naturligt för kunden att bjuda
på lunch efteråt. För det andra, måste
man se till att möten alltid förläggs
hos kunden – det gillar kunderna och
det blir naturligt för dem att bjuda på
lunch. För det tredje måste man då ha
en bra strategi så att mötet inte riktigt
är klart när klockan börjar närma sig
12. Det senare säkerställer att mötet
går över i en affärslunch.
Visst, jag är medveten om att alla
inte har kundkontakter. Och att det
förstås kan vara känsligt med luncher
om nu mötet sker med en myndighet
som man har tillsyn över. Men det
finns ju alltid forskare som man kan
få att komma med tårta.
Men det finns ju andra väsentliga
kunskaper som man naturligtvis
skulle kunna behöva lära sig också.
Som att hur man överlever när arkivet
välter. En slags kurs i överlevnad i

arkivet vore alltså inte fel. Detta är ju
något som alla arkivarier (som över
levt) kan berätta om. Hur plötsligt
arkivhyllorna ger vika från väggen
och hyllorna vänder sig mot en. Själv
har jag klarat mig lindrigt undan,
men exemplen från arkivens värld är
många!
DET TREDJE och kanske viktigaste är
arkivariens profilering. Vi har ju inga
eleganta uniformer som flygkaptener
eller militärer. Möjligen då arkiv
rocken och de vita handskarna. Men
det finns ju en viktigare profilering,
en särskild klädsel och en specifik
stil – som tyvärr mest passar in på

män – den något nergångna kavajen
och pipan. Vill man bli borträknad
från den operativa verksamheten för
att i lugn och ro få sitta i källaren på
den stora myndigheten och syssla med
sina historiska handlingar i fullkom
lig tystnad och inte störas av digitala
projekt och dokumenthanteringspro
blem, då är det så man ska klä sig.
Tja, det kräver en särskild klädsel och
en specifik stil. Det är bra synd att
man inte får lära sig det på arkivut
bildningarna! 
Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net
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Ritningar hos Stockholms stadsarkiv blir världsminne
FN-organet Unesco beslutade i slutet
av maj att föra in Stockholms stadsplanearkiv, som förvaras hos Stockholms
stadsarkiv, på sin lista över världsminnen.
På listan finns förutom stadsplanearkivet
bland annat Silverbibeln, The Book of
Kells från Irland, arkiv om Berlinmuren,
Leo Tolstojs arkiv med flera. Mer information finns på www.unesco.se.
Stockholms stadsplanearkiv innehåller
ritningar över alla byggnader som behövt
bygglov i Stockholm sedan år 1713. Ett
unikt tidspann som gör det möjligt att
mycket nära följa stadens framväxt och
framförallt hur inomhusmiljön förändrats
genom århundradena. Totalt omfattar
samlingen ungefär 2,5 miljoner ritningar.
Lennart Ploom, stadsarkivarie i
Stockholm, är stolt över utmärkelsen och
menar att den stärker bilden av arkivverksamheternas stora betydelse, inte bara
för stockholmarna utan för hela mänskligheten. Utmärkelsen innebär också ett
positivt ökat tryck på att förvalta samlingarna och bibehålla världsminnesstatusen

Ökat krav på
samtycke vid
utlämnade av
hälsouppgifter
Sedan 1 juli gäller nya regler i försäkringsavtalslagen (2005:104). Försäkringsbolag får numera enbart begära
samtycke om det behövs för det enskilda
försäkringsfallet och samtycket ska lämnas
på särskild handling där det ska framgå
att det är begränsat och enbart gäller i
samband med den aktuella ansökan eller
regleringen av en viss skada. Försäkringsbolagen är även skyldiga att informera
om vad det innebär att lämna samtycke.

Rättelse
Bilden på sidan 26 i förra numret av Arkiv
visar inte ”den numera pensionerade
snurran” som bildtexten utlovar. Det finns
inga kända bilder på den. ”Konstigt nog
tänkte ingen på att fotografera snurran”,
som Hermodsson skriver.
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foto stockholms stadsarkiv

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
NOTERAT M.M.

Noterat

samt att öka tillgängligheten till ritningarna och hitta nya användargrupper
och användningsmöjligheter. Merparten
av samlingen är idag digitaliserad och

ritningar fram till och med cirka 1860 är
tillgängliga via stadsarkivets webb. Inom
överskådlig tid ska samtliga ritningar finnas tillgängliga via Internet.

Den 1 juli 2010 avskaffades den
allmänna värnplikten i fredstid.
Det är därför hög tid att dokumentera minnen från Sveriges
110 år långa historia av allmän
värnplikt. Armémuseum vänder sig nu till alla generationer
av tidigare värnpliktiga för att
samla in minnen från lumpen.
Andra världskriget
på Twitter
”Luftwaffe bombade Shetlandsöarna
idag – de första tyska bomberna på
brittisk jord. Inga militära mål träffade,
bara två döda kaniner.” Så kan det låta
när fantastiska RealTimeWWII twittrar om
dagens händelser från andra världskriget,
fast 72 år för sent.

foto: jens gustavsson/kungliga biblioteket

Gårdagens
nyheter
Kungliga biblioteket (KB) lanserar
digidailybloggen, en projektblogg om
utvecklingsprojektet Digidaily som tar fram
rutiner och modeller för hur en storskalig
digitalisering av svenska dagstidningar
ska kunna ske i framtiden.
– I bloggen kommer vi att berätta om
hur projektet fortskrider, om vilka problem
vi stöter på och hur de kan lösas, berättar
Heidi Rosen som är Kungliga bibliotekets
projektledare i Digidailyprojektet. Det kan
till exempel handla om hur vi gör om en
tidningssida är trasig, eller om det fattas
sidor.
Digidailyprojektet är ett samarbete
mellan KB och Riksarkivet och har pågått
sedan 2010. Fram till 2013 kommer
man att ha digitaliserat hela upplagan
av Aftonbladet från 1830 till 2010 och
Svenska Dagbladet från 1884 till 2010.
Sammanlagt kommer projektet att digitalisera mellan två och tre miljoner dagstidningssidor ur de två tidningarna.
– I bloggen kommer vi också att
berätta mer om våra samlingar, säger
Heidi Rosen, totalt har vi 122 miljoner
dagstidningar i KB:s samlingar som skulle
behöva digitaliseras. Vi har redan fått stor
respons från forskare som är mycket intresserade av digitalisering av dagstidningar,
både från akademiskt håll men också från
släktforskare.

liksom förväntningarna på omkringliggande banors kapacitet. Att Banverket
självt upptäckte flera fel kort efter beslutet tyder på att bättre kvalitetssäkring
hade kunnat ge ett mer rättvisande underlag. I granskningen framgår även att
problem med kvalitetssäkringen fortfarande finns kvar i Trafikverket idag.

Riksrevisionen kritiserar Trafikverket (Banverket) för arkiveringsbrister
Riksrevisionen kritiserar i rapporten
”Botniabanan och järnvägen längs
Norrlandskusten” (RiR 2011:22) Trafik
verket (Banverket) för att de inte arkiverat
relevanta beslutsunderlag som rör Botniabanan. Bristen har gjort det svårt att följa
upp och utvärdera ett av Sveriges största
infrastrukturprojekt. Detta är särskilt graverande med tanke på att kostnaden för
att få banan att fungera som tänkt slutar
på 26 miljarder istället för de 11 miljarder
som beräknades gå åt när beslutet om
satsningen togs.

Säkerställ att dokumentation bevaras
Trafikverket bör säkerställa att beslutsunderlag till infrastrukturinvesteringar
bevaras för att uppföljningar ska kunna göras. Banverket har inte arkiverat
allt relevant underlag som rör Botniabanan, trots att det finns en skyldighet
att göra detta. Det här försvårar uppföljningen av ett av Sveriges största
infrastrukturprojekt.

8.7.2 Till regeringen
Utveckla direktiven i åtgärdsplaneringen
I direktiven till åtgärdsplaneringen bör regeringen fastställa att definition och
avgränsning av infrastrukturprojekt görs på ett enhetligt sätt så att även den
totala kostnaden för att uppnå ändamålen framgår tydligt. Regeringen bör
därutöver ge direktiv om att analyser av infrastrukturutbyggnad utifrån ett
systemperspektiv ska utvecklas.

Från rapporten ”Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten” (RiR 2011:22)

Bristfälligt och icke transparent underlag försvårar för regeringen
och riksdagen att fatta beslut om infrastrukturprojekt utifrån en
samhällsekonomisk grund.
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Recensioner
De Aderton
SVENSKA AKADEMIENS LEDAMÖTER UNDER
225 ÅR, BO SVENSÉN, NORDSTEDTS

Boken, som har ett
förord av Peter Englund, innehåller en
kortare inledningsdel, en omfattande
biografidel och ett
register.
Inledningsdelen
är en bakgrundsteckning som tar
upp ledamöternas rekryteringsbas, socialgruppstillhörighet, inbördes släktskap
och yrkestillhörighet. Åtta av akademiens
186 ledamöter har varit kvinnor. Selma
Lagerlöf invaldes som första kvinna år
1914. Därefter dröjde det 30 år innan
Elin Wägner invaldes och ytterligare
30 år innan den tredje kvinnan, Kerstin
Ekman, invaldes.
Fördelningen mellan olika yrkesgrupper varierar över tid. Författarna har
inte alltid varit den mest dominerande
yrkesgruppen inom akademien, speciellt inte i början. Övriga yrkesgrupper
som finns representerade är konstnärer,
tonsättare, språkforskare, litteraturvetare,

historiker, präster, religionsvetare, politiker,
ämbetsmän, diplomater och militärer.
Antalet präster var högst under det första
århundradet och har därefter sjunkit
radikalt. Under 1900-talet har religionsvetarna fått inträde.
Ledamöterna presenteras utförligt i
biografidelen – stol för stol – i kronologisk
ordning inom ramen för varje stol. I en
allmän del presenteras grundläggande
personalia med yrkeskarriär och skrifter i
urval. I en separat del redogör Svensén
för ledamotens verksamhet inom akademien. Varje presentation avslutas med
information om den tidpunkt då personen
i fråga invaldes i akademien, om priser
och utmärkelser tilldelade av akademien och eventuella minnesanteckning i
Svenska Akademiens handlingar.
Översikten av akademiens sammansättning vart femtionde år speglar
förändringar inom akademien och det
omgivande samhället. Analysen av detta
återstår dock för läsaren att göra själv.
Boken är rent deskriptiv och har som
syfte att tjäna som en sammanställning av
uppgifter om ledamöterna.
Soili-Maria Olli

Skolväsendets källor
LARS WICKSTRÖM, RIKSARKIVET

På Riksarkivets
kan man forska
om skolpolitik och
skolväsendets
framväxt eller söka
efter personer eller
skolor. Som ingång
till dessa arkiv som
rör skolväsendet
kan den här boken vara till god hjälp.
Lars Wickström är förste arkivarie vid
Riksarkivet och beskriver hur skolväsendet
har varit organiserat, vilka olika myndigheter som har ansvarat för skolfrågorna
och vilka arkiv som berörs. Man får veta
hur man söker i olika handlingar, som
ritningar över skolhus, räkenskaper och
statistik över utbildningar.
Som arkivarie vid TAM-Arkiv vill jag
gärna lyfta fram lärarorganisationernas
rika arkivbildning. Webbplatsen Lärarnas
historia bygger på dessa arkiv, som omfattar lärarföreningar och fackförbund på
riksnivå från 1850-talet och fram till idag.
Skolväsendets källor blir en mycket god
referens att lägga till för våra forskare.
Jim Löfgren

NOTERAT M.M.

Om samtidshistoria och våldets rötter
I Frihetsparken, mitt i staden, har man
byggt en festlig tältstad där mässan hålls.
Det är uppläsningar, workshops och
diskussioner under fyra intensiva dagar i
september. Ett tema som återkommer ofta
i diskussionerna är eftervalsvåldet. Valresultatet i december 2007 ledde till en
våg av våld då över tusen personer miste
livet och många fördrevs från sina hem.
I seminarier om ”storytelling” får vi
berättelser om hur det var att befinna sig
på flykt undan våldet, vecka efter vecka
utan att veta riktigt vem som var vän eller
fiende.
Under mässans sista session diskuterades våldets rötter och samhällets
brutalisering på femtiotalet, då människovärdet devalverades genom britternas
krig mot terrorism. Engelsmännens svar på
Mau-Mau-upprorets grymheter blev en
oproportionerlig reaktion för att skydda
de vita farmare och landägare som slagit
30 ARKIV 4/2011

There is no purity in my people
I come from everywherae
You tell me I must hate and kill
Must I cut off my tongue?
Then tell me this,
How do I mutilate my soul?
Ur diktsamlingen Must I cut off my tongue? av
poeten Sitawa Namwali (Storymoja förlag).

sig ner på Kenyas bördigaste marker.
Trettiotvå farmare dödades av Mau-Mau.
Hundratusentals kenyaner förflyttades –
fördrevs – från sina hem, mer än tolv tusen
kenyaner dödades och över tusen kenyaner hängdes. I förlängningen fanns planer
på ett segregerat samhälle, som i andra
länder med trevligt klimat och bördig jord,
Sydafrika och Rhodesia, där apartheid
genomfördes. I Kenya lanserade den brittiska administrationen ”separate development” som en bra idé.
Historikern David Andersson har gått
igenom de tusentals akter som finns

omsorgsfullt bevarade av den brittiska
kolonialadministrationen och som nu
förvaras i Kenyas riksarkiv. Ur dem växer
berättelserna fram om en rättslös tid med
en välfungerande administration, i våldets
och förtryckets tjänst. Han skriver om
forskningsresultaten i boken ”History of the
Hanged” (Phoenix förlag).
”Vi måste börja tala mer om vad som
hände då”, säger Muthoni Garland, en
av bokmässans arrangörer, ”det finns
så mycket man tigit om, all brutalitet mot
kvinnorna, all förnedring som varit för
skambelagd. Nu börjar berättelserna
komma. De finns som en bakgrund, vi behöver den delen av vår samtidshistoria för
att förstå idag bättre. Men vi måste inse
att det är historia. Nu kan vi inte skylla allt
på kolonialismen, nu är det vi själva som
måste ta itu med våra problem.”
Karin Englund

EU – projekt Digidaily

– digitaliserade historiska dagstidningar

ett utvecklingsprojekt hos Riksarkivet
www.riksarkivet.se

MKC - Mediakonverteringscentrum

Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

Som komplement till inskanning av microfiche/dokument
använder du med fördel våra tjänster för arkivering,
dokumenthantering och ärendehantering.

Kontakta oss för mer information.
MicroData Skandinavien AB · Klostergatan 3 · Box 466 · 701 49 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu
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