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med människor!
Vi gör det möjligt.”
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Skam och skuld i norskt arkiv
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Sanningens tempel eller
terapi för sysslolösa?
Under rubriken Bilden av arkiven – Sanningens tempel eller terapi för sysslolösa,
höll John Chrispinsson ett föredrag på FALK:s konferens i Eskilstuna nu i maj
månad. Det är alltid spännande att få ta del av en användares syn på arkiven och
alltid mycket nyttigt.
Det är, antar jag, framförallt inom sitt författarskap som Chrispinsson har använt
arkiven. Under förra året kom Den glömda historien – Om svenska öden och äventyr
i öster under tusen år och ett par år dessförinnan innan skrev han om Reuterholm
i boken G. A. Reuterholm: den gråtande diktatorn. Johan Chrispinsson är journalist
och jag vill ge honom epitetet folkbildare.
Det var intressant att ta del av Chrispinssons tankar när det gäller bilden av arkiven
i det offentliga samtalet. Han menar att där framställs arkiven som döda ting, något
som är ad acta, det vill säga lagt till handlingarna och därmed inte längre intressant.
Chrispinsson pekar ut den svenska modernismen som orsak. Det går också att se ett
motsatsförhållande mellan de politiska systemens historia och individens historia.

Integrerad belysning
med automatisk tänd- och släckfuntion

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.
Belysningen uppföres i enlighet med RA-FS.
Belysningsstyrkans snitt en meter över golvnivå minimum 300 Lux.
Armaturens kapslingsklass är IP44.
Vi tillgodoser även övriga specifikationer.

Det ökade intresset för släktforskning med bland annat tv-program som Vem tror
du att du är? och Sveriges radios program Släktband är kanske inte enbart positiva
för bilden av arkiven. Hur är synen i vårt samhälle på släktforskning? Är det bara en
hobby för nördar? Tack vare att det blir allt enklare att hitta sina anor via söktjänster
på nätet hoppas jag att alltfler släktforskare når fram till andra källor. Tänk vilken
rikedom av information om lokalsamhället det finns i protokollen från kommunalstämmor, kommunalnämnder och fattigvårdsstyrelser från de gamla landskommunerna! Ännu mer spännande blir det när den kunskap, som denna forskning ger,
kan kopplas ihop med den regionala och nationella historieskrivningen.
Chrispinsson uttryckte sig så här: ”Arkiv är möten med människor!” Det har jag
tänkt mycket på sedan dess. I vardagsarbetet, när allt snurrar på, så är det lätt att
glömma det och vi som arbetar i professionen är ju inte alltid så nära handlingarna.
Men när vi diskuterar målen med vår verksamhet är detta värt att lyfta fram. Arkiv
är möten med människor! Vi gör det möjligt.
Chrispinssons slutsats är att arkiv är sanningens tempel även om vi bjuder på dåligt
kaffe i anslutning till våra forskarsalar.
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har både offentlighetsprincipen och dess andra
sida – sekretsslagstiftningen – på
ett tydligt sätt reglerat vad som har
gällt avseende bevarande av allmänna
handlingar. Men de har även fungerat
som ett skydd för känsliga uppgifter som naturligt förekommer inom
skolan. Men inom friskolorna kom
inga regler alls att finnas, det blev upp
till den egna skolan att bestämma hur
man skulle förhålla sig till dessa frågor.
Att många pedagoger har en bakgrund
inom offentlig sektor har troligtvis
ändå medfört att många har lagt sig i
närheten av de principer som har gällt i
offentliga skolor.
Av naturliga skäl har framförallt
betygen stått i fokus när man har
uppmärksammat detta. Det gäller både
behovet av att de bevaras och att tillgången säkras. I princip har en friskola
kunnat vägra en elev att både få se sitt
eget betyg och att få en kopia av det.
Men även om den forna eleven trots
allt har haft möjlighet få tag på sina,
har det i princip inte på laglig väg gått
att kontrollera exempelvis en påtänkt
anställds betyg.
INOM OFFENTLIG SEKTOR

De privata skolbetygen
och bevarandet
När verkligheten förändras måste lag
stiftningen hänga med. Det gäller inte minst
de privata skolor som genom friskolereformen
gick från att ha varit en i det närmaste
obefintlig företeelse, till att bli mycket vanliga.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

6

ARKIV 3/2012

den nya skollagen var en
tänkt möjlighet att innesluta friskolorna i offentlighetslagstiftningen för
dessa handlingar. Därmed skulle de
kommunala arkivmyndigheterna ges
ett tillsynsansvar över myndigheterna.
Detta var en möjlighet som bland annat Riksarkivet förordade.
Den andra modellen – som också
var den som valdes – medför att
huvudmannen för en fristående skola
är skyldig att lämna in slutbetyg och
motsvarande för gymnasieskolan till
den kommun där skolan är belägen.
Det intressanta med lösningen är att
det egentligen inte handlar om att omhänderta skolornas arkiv, eller delar av
det. I normalfallet finns ett undantag
för att kunna ta emot handlingar till
kommunarkiv utan att det därmed blir
en del av offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Detta fall utgör alltså
ett specialfall där egentligen proveniensen blir något otydlig – utifrån
lagstiftarnas utgångspunkt. Främst av
praktiska skäl – verkar det som – har
man valt att betygen skall överlämnas
till den kommun där aktuell skola är
belägen. Utifrån att det egentligen inte
är ett arkiv som överlämnas, utan ett
dokument som härrör till individen,
I SAMBAND MED

”Det intressanta med
lösningen är att det
egentligen inte handlar om
att omhänderta skolornas
arkiv, eller delar av det.”
skulle dock möjligen hemortskommun
vara en mer korrekt väg. För samtidigt
uppstår givetvis ett dilemma – om man
på skolan skulle vara intresserade av
att lämna över ett större arkivmaterial
till kommunen än bara slutbetyg eller
motsvarande, så kommer själva slutbetygen att lyda under offentlighetsprincipen men inte övriga handlingar som
överlämnas.
är att man
inte väljer att samordna detta med de
betygsuppgifter som insamlas av SCB
och eller Verket för högskolestudier.
Detta hade ju kunnat tyckas vara det
normala. Man skyller här på insamlingsprocedur och sekretessbestämmelser som anledning till att inte gå den
vägen. Det kan väl därför sägas vara
något oklart hur ett digitalt överlämnande skall se ut – utifrån lagstiftarens
perspektiv – för att uppfylla kraven.
Onekligen får man en känsla av att
man helst vill att överföringsformatet
skall vara i pappersform, om än inget
tycks hindra en helt digital lösning.
Pappersform och kopior av slutbetyg
och examensbevis är också det som
Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) skriver om i sitt cirkulär (12:9),
som ger rekommendationer för hur
processen skall gå till. Det är därför
intressant att Stockholms Stadsarkivet
valt att få inskannade kopior istället.
Det är hur som helst svårt att se att
detta skulle vara direkt fel, i alla fall
INTRESSANT I SAMMANHANGET

inte då man här har valt en ”halvdigital” lösning.
använder sig av –
och SKL rekommenderar – en klasslista
för att kunna stämma av leveransen.
Eftersom den får f unktionen av en avstämningsfil/lista måste den rimligen
också bli allmän handling. Samtidigt
förstås med reservationen att kommunen knappast, enligt lagen, kan
tvinga skolan att lämna ifrån sig den
informationen.
Av intresse kan vara att lagen inte
tycks gälla retroaktivt. Samtidigt anges
det inte någon gräns i förarbetena för
när handlingarna skall lämnas in till
arkivmyndigheten (kommunen). SKL
rekommenderar dock att det sker i
oktober eller senast i december det år
eleven lämnar skolan.
Det kan också påpekas att det inte
tycks finnas några direkta sanktioner
mot skolorna som inte följer detta. Det
kan heller knappast bli kommunernas
sak att kontrollera att friskolorna följer
lagen i detta avseende – i vilket fall är
det nog lätt att inse att tid inte kommer att finnas till detta. Risken är nog
att överlämnandet därför kommer att
fungera olika bra på olika håll i landet.
En rimlig gissning är nog att kommunerna kommer att behöva visst stöd
från den statliga tillsynsverksamheten
när det gäller friskolorna, för att detta
skall fungera i praktiken. 
STOCKHOLMS STADSARKIV
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Digitala betyg i
Stockholms stadsarkiv
Stockholm är med sina drygt hundra fristående
skolor, på såväl grundskole- som gymnasienivå,
den kommun i landet som har flest antal skolor
i denna form. Här kommer den nya skollagens
bestämmelse om överlämnande av betyg att
ställa extra stora krav på avsättande av resurser
från arkivmyndighetens sida.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

sig för årliga leveranser (under hösten) från alla de skolor i staden som
väljer att delta och hörsamma den nya
lagbestämmelsen. Det kommer nämligen inte att göras någon uppföljning
gentemot de som inte gör det. Det
som krävs från skolorna är en inskannad färgkopia av originalbetyget, med
rektors underskrift. Dessutom bör
betygskataloger medfölja i de fall där
sådana finns.
förteckning (i
excel-fil) över alla elever i avgångsklasserna ska också ingå i varje leverans.
I förteckningen ska även vissa andra
uppgifter (metadata) om eleverna
framgå. Det uppgivna elevantalet i
förteckningen möjliggör en kontroll
och avstämning mot det faktiska antalet levererade filer, det vill säga själva
betygen. Dessa skickas in som pdf-filer
(paketerade i en ZIP-fil) till en central
e-postlåda och ska vara namngivna efter elevernas personnummer. Leveranserna från varje skola, som på förhand
måste ha avtalats med stadsarkivet,
EN KOMPLETTERANDE

möta detta lagkrav har
stadsarkivet utvecklat en kreativ lösning: betygen kommer att överlämnas,
hanteras och lämnas ut helt i digital
form. De arbetsinsatser och kostnader
som detta innebär för de fristående
skolorna överträffas dock vida av den
vinst som i slutändan ändå kommer att
komma alla inblandade parter till del,
det vill säga både arkivinstitutionen och
skolorna, men inte minst eleverna själva.
FÖR ATT KUNNA

har förvarat
betyg från fristående skolor i flera år.
Dock på frivillig basis och i betydligt
mindre utsträckning. Hanteringen
har hittills skett i analog form. Att ta
emot årliga tilläggsleveranser av pappersbetyg från ett fåtal skolor har visat
sig vara fullt görligt, även om detta
leveranssätt per automatik medför
halvfulla boxar och ständiga omplaceringar på hyllorna. Dessutom har
betygens sorteringsordning inneburit
en komplikation (efter klass/program/
STOCKHOLMS STADSARKIV
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skola etcetera). Betyg kan också hamna
fel, försvinna eller glömmas bort i
leveranserna.
Med ett väsentligt högre antal
skolor inblandade blir situationen
naturligtvis en helt annan och ovanstående problem kommer att ställas på sin
spets. Då är den digitala hanteringen
klart överlägsen. Det finns helt enkelt
för många risker med den analoga pappershanteringen. Risker som är onödiga att ta när det gäller så avgörande
dokument i elevernas skolgång.
Stockholms stadsarkiv har bestämt

”Förslaget att tillämpa en
alltigenom digital hantering
ligger helt i linje med uppdra
get att underlätta tillgången
till arkivinformationen.”

granskas sedan, varefter en bekräftelse
skickas till skolan.
finnas tillgängliga
och sökbara i Stockholms stads e-arkiv.
Eftersom det rör sig om handlingar
som omfattas av personuppgiftslagen
och som därför inte får bli åtkomliga
genom e-arkivets webbaserade söktjänst kommer någon form av inloggning att krävas (med bank-ID eller
motsvarande). Detta gäller naturligtvis för de elever som direkt vill komma
BETYGEN KOMMER ATT

åt sina betyg. I övriga fall blir det även
fortsättningsvis ett handläggningsförfarande från stadsarkivets personal,
men ett betydligt snabbare sådant med
tillgång till digitala filer än till pappersbetyg i något av arkivets magasin.
– Förslaget att tillämpa en alltigenom digital hantering för betygen från
de fristående skolorna utgår från stadsarkivets medarbetares initiativkraft och
idérikedom och ligger helt i linje med
uppdraget att underlätta tillgången till
arkivinformationen. Vi vill kunna ge

även de elever som inte går i kommunala skolor bästa tänkbara service.
Det är ett rimligt förhållningssätt som
utgår från ambitionen att vi ska vara
tillgängliga på sätt som stämmer med
medborgarnas förväntningar och är
ett tydligt exempel på hur vi kan visa
oss som en resurs för samhället, säger
Lennart Ploom, stadsarkivarie. 

Om Joseph N. Niépce inte...
...hade dokumenterat hur han fick en bild att fastna på en yta kanske Milton H. Greene aldrig hade
blivit världskänd fotograf.
Vi kan inte veta idag vad, hur och varför någon
behöver dokumentera något, men Axiell Calm erbjuder ett flexibelt system som är anpassat efter
era behov.
Josephs arbete förändrar kanske inte att Marilyn
blev berömd eller att “en bild säger mer än tusen
ord” - men en smart bilddatabas kan göra ert arbete mycket enklare.
Vad skulle ett skräddarsytt system innebära för just
er? Hör av er till oss så berättar vi gärna mer.

!

Vi vill redan nu flagga upp för en heldag den
22/11 på Museum Gustavianum i Uppsala där
allt går i kulturens tecken. Vi diskuterar aktuella
ABM-samarbeten och framtiden. Gå gärna in på
www.axiell.se för mer information och anmälan.
Kontakta Bojana Šimšic på Axiell för mer information
tlf. 0739403557
bojana.simsic@axiell.com
Läs mer om Axiell Calm på www.axiell.se
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Så uppnås en lyckad
Tiden närmar sig årsskiftet och den tidpunkt då statliga myndigheter,
samt förvaltningar och bolag inom Stockholm stad ska vara färdiga med
sin processbaserade arkivredovisning. Eftersom många organisationer
ännu inte påbörjat arbetet med att processkartlägga verksamheten bad
vi verksamhetskonsulterna Stefan Sörman och Julia Norebring att dela
med sig av sina erfarenheter och tips.
Text Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

Vad bör man som arkivarie tänka
på innan arbetet med att kartlägga
verksamhetens processer inleds?

– Vår erfarenhet är att det inte finns
en universell nivå för processkartläggningar som passar alla myndigheter.
Storleken på myndigheten, verksamhetens komplexitet och kunskapsnivån
om processer inom organisationen är
faktorer som avgör hur omfattande
arbetet blir.
Den som ska utföra arbetet bör
inledningsvis fråga sin organisation
vilka grundläggande krav som ställs
på processkartläggningen och vilka
resurser som finns till förfogande för
arbetet. Ska den enbart användas för
återsökning av information? Eller vill
beslutsfattarna att processerna inte bara
ska kartläggas utan även etableras, det
vill säga förankras, förvaltas, följas upp
och kontinuerligt kommuniceras till
medarbetarna? Ska kartläggningen ingå
i ett mer omfattande kvalitetsarbete,
till exempel för att organisationen ska
kunna certifieras enligt olika ISO-stan-

Stefan Sörman
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Julia Norebring

darder eller för att hitta gemensamma
arbetssätt och utbilda medarbetarna?
– Rekommendationen från oss är
därför att inleda med en förstudie som
förankras i ledningsgruppen. I förstudien ska en intressent- och målanalys
ingå. Intressentanalys innebär helt
enkelt att man går varvet runt inom
organisationen för att fånga upp olika
medarbetare eller enheters önskemål
och attityder till arbetet. Därefter tas
beslut om vilka intressentbehov som
ska ingå i kartläggningen, hur noggrant
processerna ska beskrivas och vilka
resurser projektet ska få.
Om en intressentanalys inte görs är
risken att politik och ”maktpositionering” smyger sig in i kartläggningsarbetet och dolda konflikter kommer upp
till ytan. Exempelvis kan en högstatusgrupp få för mycket att säga till om,
vilket lätt kan leda till att beskrivningarna utgår från deras synsätt och arbetet
tappar fokus på organisationen i stort.
Chefer önskar i vissa fall att situationen
är bättre än vad den faktiskt är, det vill
säga att de snarare beskriver ett ”börläge” istället för nuläget. Det är därför
viktigt att arbetsgruppen representerar
hela verksamheten. Ytterligare fallgropar är att stödprocesser bli kärnprocesser för att tillgodose en viss grupps
behov av att synas i strukturen, eller att
processerna redovisas alltför detaljerat.
Arbetet kan också lättare bli ifrågasatt
om de grundläggande kraven inte tyd-

liggjorts från början.
Man bör även göra en målanalys
tillsammans med intressenterna. Vad
ska arbetet uppnå på kort och lång sikt?
Vilka mål ska prioriteras? Synliggör
inom vilka andra områden en processkartläggning kan vara användbar och
vilka andra medarbetare på myndigheten som skulle kunna ha nytta av att ett
kartläggningsarbete utförs.
Väljer beslutsfattarna i det läget
att tillgodose flera intressenters behov
bör man som arkivarie se till att man
får tillräckligt med resurser och tid
att utföra arbetet på bästa sätt. Det
kan exempelvis handla om att få ingå
i ett team tillsammans med verksamhetsutvecklare och företrädare från
andra intressentgrupper, få gå kurser i
modellering eller få tillåtelse att hålla

processkartläggning
workshops där många medarbetare får
lov att avsätta tid och träffas under flera
tillfällen.
Väljer beslutsfattarna att begränsa
projektets användningsområde till
enbart återsökning av information bör
man som arkivarie klargöra vad det
kommer att innebära för projektets
slutresultat. Arkivarien bör vara tydlig
med att ett arbete med färre resurser
och mindre tid inte kan bli för detaljerat och omfattande utan måste hamna
på en övergripande nivå. Risken finns
också att kartläggningen kan avvika
från, eller till och med konkurrera med,
andra processkartläggningar som pågår
på myndigheten.
Vad bör man tänka på under arbetets gång?

– Om tiden är knapp är det viktigt
att ta hänsyn till det så att inte ambitionsnivån blir orealistisk. Vi rekommenderar att man börjar på en övergri-

pande nivå och fördjupar efterhand om
behovet finns. Nivåerna behöver alltså
inte vara konsekventa utan verksamhetens behov ska styra om fördjupning
av någon processbeskrivning ska ske.
Under arbetets gång är det bra att lite
då och då gå tillbaka till förstudien och
fråga sig vad syftet med arbetet är och
vilka målgrupper man arbetar mot.
Det är även klokt att under ett tidigt
skede av arbetet bestämma prioritetsordning för processerna och därefter
göra processbeskrivningarna i den
ordning man kommit överens om. I takt
med att processbeskrivningarna görs ska
det stämmas av löpande inom verksamheten att de är läsbara och korrekta.
Det är också viktigt att under arbetets gång tänka framåt och inte beskriva processerna mer detaljerat än vad
myndigheten klarar av att underhålla
över tid. Väjer man att ta in konsulter i
processkartläggningsarbetet för exempelvis genomförande av modellering

Stefan Sörman
Utbildad systemvetare samt certifierad
verksamhetsanalytiker och modellerings
ledare enligt Astrakanmetoden.
Verksamhetskonsult på Atea.
Arbetar med att beskriva interna processer på Atea och processer hos kund.
Tio års erfarenhet av verksamhets
utveckling.
Julia Norebring
Utbildad arkivarie.
Verksamhetskonsult på Atea.
Arbetar med att beskriva interna processer på Atea och processer hos kund.
Tio års erfarenhet som arkivarie på
bland annat tillsynsavdelningen på
Stockholms stadsarkiv och som verks
arkivarie på Ekobrottsmyndigheten.

”Om en intressent
analys inte görs är
risken att politik och
maktpositionering
smyger sig in i kart
läggningsarbetet
och dolda konflikter
kommer upp till ytan.”
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är det viktigt att lyfta frågan om hur
förvaltningen av en process ska gå till
med konsulten. Vilka verktyg behöver
vi som myndighet för att kunna förvalta
ett processkartläggningsarbete? Krävs
ett speciellt modelleringsprogram och
behöver i så fall medarbetarna utbildas?
Det är även viktigt att tillsammans
med konsulterna i förväg standardisera
antalet processnivåer och vilka kriterier
som gäller för processerna inom en viss
nivå så att de blir jämförbara.
Processbeskrivningarna bör inte tas
fram av arkivarier på ”egen kammare”
utan i nära samarbete med representanter från olika delar av verksamheten
och gärna tillsammans med verksamhetsutvecklare. Det bästa resultatet får
man om arbetet inte delas upp på för
många smågrupper. Annars är risken
att åsikterna om vad det är man gör och
hur man gör det går isär och arkivarien
hamnar i någon sorts medlarroll mellan företrädare för olika synsätt. Stora
workshop där alla deltagarna sitter i
samma rum är därför att föredra. Ett
sådant arbetssätt brukar vara framgångsrikt för att nå ett enat synsätt
inom organisationen kring hur en
process ska beskrivas.
Många som arbetar med ett kartläggningsarbete tycker att i synnerhet processbeskrivningarna
kan vara lite knepiga. När är det
lämpligt att välja en grafisk beskrivning och när är en beskrivande text
att föredra?

– Vi rekommenderar oftast grafiska
processbeskrivningar då bilder är bättre
för att fånga komplexiteten i en process.
En text kan lätt bli för politisk eller
”flummig”. En grafisk beskrivning är
lite mer som matematik, den går inte
att polera upp så mycket och kan inte
gömmas i ord.
En beskrivande text är bra i de fall
då det snarare rör sig om ett arbetsflöde
än en process. Med arbetsflöde menar vi
ett arbetsmoment som skiljer sig åt från
gång till gång till skillnad från processen som utförs upprepat och på ett standardiserat sätt varje gång. Ett kreativt
arbete som till exempel forskning är ett
12 ARKIV 3/2012

”Det bästa resultatet får man
om arbetet inte delas upp på
för många smågrupper.”
arbetsflöde snarare än en process.
Är processlogiken mycket komplicerad och många val kan göras utifrån
olika regler som styr, exempelvis som
i ett pensionsberäkningsarbete, är vår
rekommendation att komplettera med
en beslutstabell där olika villkor kan
kombineras.
Hur förhindrar man att processkartläggningen blir en så kallad skrivbordsprodukt?

– I arkivsammanhang är det viktigt
att skilja på kartläggning och etablering.
Det svåra är inte att göra kartläggningen utan att få acceptans och nå efterlevnad. Förankra därför kartläggningsarbetet genom att ta med representanter
från olika intressentgrupper i arbetsprocessen. Redovisa resultatet löpande på
ledningsnivå, gärna i ledningsgruppen.
Se till att beslutsfattarna är medvetna
om skillnaden, och förväntar sig ett
resultat på rätt grunder.
Att processbeskrivningen är korrekt,
lagom detaljerad, förankrad och uppdaterad är en förutsättning för att den ska
användas i vardagen.
För att processbeskrivningen ska
leva behöver den normalt också publiceras i annan form än ett dokument.
Processerna kan exempelvis presenteras på en plansch på en vägg eller som
skrivbordsunderlägg. Att publicera
processerna på myndighetens intranät
är förstås än god idé men man bör
bevaka att de inte glöms bort under
någon flik, förlorar sin trovärdighet
och snabbt blir inaktuella. 

Nio konkreta tips från Stefan
och Julia för att nå en lyckad
processkartläggning
•G
 ör en förstudie som omfattar en
intressent- och målanalys.
•S
 e till att beslutsfattarna känner till
skillnaden mellan kartläggning och
etablering, liksom vad beskrivna processer kan bidra till i kvalitetsarbetet.
•D
 et går inte att göra kartläggningen
superenkel och uttömmande samtidigt! Välj en övergripande nivå och
fördjupa därefter om behov finns i
verksamheten.
•O
 m processkartläggningar gjorts
tidigare på myndigheten kan dessa
återanvändas för att spara tid och
nå en hög kvalitet.
•V
 älj en metod där flera grupper får
träffas samtidigt för att nå ett enat
synsätt inom organisationen kring
hur processerna ska beskrivas.

Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober i Stockholm

•A
 rbeta inte ensam utan tillsammans
med andra i en arbetsgrupp.

”Till säker källa – Från säker källa”

•E
 n processkartläggning har större
möjligheter att bli lyckad om processbeskrivningarna är etablerade, accepterade, publicerade och används
löpande.
•S
 e till att alla processbeskrivningar
har en processägare som ansvarar
för att beskrivningen hålls uppdaterad.
•V
 ar realistisk, lova inte ”guld och
gröna skogar” själv, se till att
beslutsfattarnas ambitioner följs av
rätt resurser både före, under och
efter arbetet. Din kompetens som
arkivarie är oumbärlig, men du kan
inte ta ansvar för hela myndighetens
kvalitetsarbete enbart genom att
kartlägga processer för arkivredovisningens syften.

En konferens av och för verksamma inom informationsförvaltning.
Ständigt lågt pris och hög kvalitet utan behov av boka tidigt rabatt.
Program och anmälan senast 12 oktober till föreningens webbplats www.arkivradet.se
AAS står bakom nätverket

Arkivveckan

Tidningen Arkiv

ARKIV

En tidskrift av och för
arkivarier och registratorer

www.sis.se/iforvaltning

www.arkivveckan.se

www.temaarkiv.se
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”Flera arbetsgivare tvekar
eller drar sig ur då det fram
kommer vad de verkliga
kostnaderna för att anställa
någon med hjälp av Kultur
arvslyftet blir.”
de som får jobben saknar relevant utbildning och att
det därför finns en risk för att arbetet
blir undermåligt utfört. Dessutom –
trots Riksantikvarieämbetets uttalade
ambition att det ska vara så enkelt som
möjligt att vara en aktör inom Kulturarvslyftet – kräver förfaringssättet när
det gäller att anställa flera kontakter
med både Arbetsförmedlingen och
Riksantikvarieämbetet. Arbetsgivaren/
anordnaren kontaktar arbetsförmedlingen och informerar om ett kommande projekt, varefter Arbetsförmedlingen utser arbetskraft som är lämplig
och som befinner sig inom målgruppen för åtgärden, det vill säga uppfyller
de krav som finns för anställning inom
Kulturarvslyftet. När Arbetsförmedlingen har meddelat arbetsgivaren att
lämpliga personer har utsetts, skickar
arbetsgivaren in en ansökan till Riksantikvarieämbetet. Förhandsbesked
lämnas därefter om huruvida projektet
kommer att godkännas eller ej. Ett
positivt förhandsbesked kan leda till
förberedande insatser under längst 3
månader, och till utvecklingsanställning, som anställningsformen kallas,
under längst ett år med möjlighet till
förlängning. Hela processen att handlägga en ansökan tar två månader.

NOTERAT M.M.

KRITIKERNA MENAR ATT

Skarp kritik har riktats
mot Kulturarvslyftet,
kritik som framförallt
rör bristande kompetens
och kortsiktigt tänkande.
Det finns redan ett
överskott av utbildade
kulturarbetare med
högre kompetens, som
i första hand borde
prioriteras, säger de
kritiska rösterna.
Text Soili-Maria Olli smo@faw.se

Kulturarvslyftet
14 ARKIV 3/2012

har fattats om att
projektet kan genomföras med stöd
av Kulturarvslyftet bestäms hur stort
ekonomiskt stöd arbetsgivaren får.
Bidragsnivån relateras till den arbetssökandes arbetsförmåga. Tillsättningen av varje person som får
anställning inom ramen för Kulturarvslyftet föregås av en individuell
prövning. Arbetsförmedlingen står då
för de lönekostnader som fastställs av
Riksantikvarieämbetet. Lönebidraget
uppgår vanligtvis till 75 procent av den
maximala bidragsgrundade lönenivån
EFTER ATT BESLUT

(16 700 kr). Arbetsgivaren står för den
resterande delen av den faktiska lönen.
Utöver lönebidraget får anordnaren
ett så kallat anordnarbidrag på 5 000
kr per månad och anställd, men det
täcker inte alltid kostnaderna för
anordnaren.
eller drar sig
ur då det framkommer vad de verkliga
kostnaderna för att anställa någon med
hjälp av Kulturarvslyftet blir. Många
arbetsgivare saknar de ekonomiska
förutsättningarna som krävs för att
anställa någon via Kulturarvslyftet.
FLERA ARBETSGIVARE TVEKAR

satsningen från regeringens sida och trots att ett behov av
arbetskraft uppenbarligen finns inom
kultursektorn verkar det inte gå att nå
de fastställda målen. Hittills har totalt
84 ansökningar (innefattande 339 anställningsmöjligheter) lämnats in och
samtliga ansökningar har godkänts
genom förhandsbesked. Av dessa har
30 anordnare kommit igång med sina
projekt och 62 personer har anställts
(38 stycken med utvecklingsanställning) eller är engagerade i förberedande insatser (24 stycken).
Breddade informationsinsatser
riktade mot nya potentiella anordnare
och överenskommelser med kommunerna förväntas nu ge möjlighet för
fler att delta i Kunskapslyftet. Brev till
ett antal berörda chefer inom kommunerna och till alla stift i Svenska
kyrkan skickades i maj månad. Inför
2013 uppmanas länsantikvarierna av
Riksantikvarieämbetet att prioritera
medel till projekt inom byggnadsvård
och kulturlandskap, som också kan få
bidrag från Kulturarvslyftet. 
TROTS DEN STORA

Projektledare för kulturarvslyftet på Riksantikvarie
ämbetet är Marianne Lundberg.
Riksantikvarieämbetet publicerar fortlöpande
aktuell information om kulturarvslyftet på hemsidan
www.riksantikvarieambetet.se

Fakta
Kulturarvslyftet är en tillfällig särskild
arbetsmarknadspolitisk satsning från
regeringen, som uppgår till 800 miljoner kronor. Syftet är att under tidsperioden 2012-2014 erbjuda personer
med nedsatt arbetsförmåga, speciellt
svag förankring på arbetsmarknaden
eller som lämnat sjukförsäkringen, meningsfull sysselsättning. Det har även
skapats ett nytt stöd omfattande 270
miljoner kronor för att anställa kulturarbetare med relevant utbildning, som
ska fungera som arbetsledare för de
nytillkommande lönebidragsanställda
som får anställning via Kulturarvslyftet.
Riksantikvarieämbetet ska i samverkan
med Arbetsförmedlingen administrera
satsningen tillsammans med myndigheter och organisationer inom kulturarvsområdet. Det är första gången
Riksantikvarieämbetet samarbetar med
Arbetsförmedlingen.
Satsningen har tre huvudområden –
digitalisering, inventering och vård.
Avsikten är att skapa ny information,
vårda och tillgängliggöra kulturarv och
kulturmiljöer.
Genom satsningen beräknas totalt
4 400 personer få anställning med
lönebidrag under åren 2012–2014.
Exklusive arbetsledare och administration har regeringen bedömt att 1200
platser ska tillsättas under 2012 och
2014 och 2200 platser under 2013.
Det har tagit lite tid att komma igång
och de uppställda målen verkar inte
gå att uppnå.
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Ett lyckat exempel
Stora organisationer har ofta brister i sin arkive
ring och dokumenthantering. Så var också fallet
på Reumatikerförbundet – innan man bestämde
sig för att ta tag i sina rutiner. Urban Johansson,
som ledde arbetet med den nya dokumenthante
ringsplanen, berättar om arbetet.
Text Urban Johansson urbanjohansson78@gmail.com

bland arkivarier som
arbetar på de arkivinstitutioner som
tar emot handlingar från kommunala
och statliga myndigheter, föreningar
och organisationer är att struktur och
ordning i det levererade materialet
kan variera i mycket hög grad. Det är
inte heller ovanligt att gallringsbart
material följer med till arkivinstitutionen. Därför har arkivverksamheten
de senaste årtiondena omorganiserats
från att förteckna inkommande leveranser på institutionerna till att aktivt
arbeta ute på fältet hos myndigheterna med dokumenthanteringsplaner,
bevarande- och gallringsfrågor och
rutiner för diarieföring. Detta har
sannolikt bidragit till en högre kvalitet på leveranserna, vilket i sin tur har
bidragit till att materialet snabbare
kan tillhandahållas forskarna.
Detta förhållningssätt till arkivfrågorna har, enligt min bedömning,
inte slagit igenom på samma sätt i
våra större organisationer som inom
stat och kommun. Ett i mitt tycke
ovanligt lyckat exempel är det arbete
som har bedrivits inom Reumatikerförbundet.
ETT KÄNT FAKTUM

januari 2011 med
uppgiften att färdigställa en til�läggsleverans av handlingar till
Riksarkivet i Arninge. Ordningen i
förbundets källararkiv var i princip
PROJEKTET STARTADE I
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obefintlig. Osorterade handlingar
stod i hyllor, ofta i dubbla rader, i
flyttkartonger på golvet och i olika
arkivskåp. Vi bestämde i samråd med
förbundets ledningsgrupp att vi skulle
leverera handlingar fram till år 2000.
Därefter vidtog för mig och förbundskansliets vaktmästare, Filippa
Lorentzson, ett flera månader långt
sorteringsarbete där vi också sorterade
bort berg med gem och plastmappar,
övertaliga kopior, arbetsmaterial och
trycksaker. I september 2011 kunde vi
leverera cirka 35 hyllmeter handlingar
till Riksarkivet. Förteckningen för
den nya leveransen samordnades med
förteckningen för de redan levererade
handlingarna på Riksarkivet och
registrerades i Arkis.
I samband med detta arbete
började vi inom arkivgruppen, som
förutom jag själv bestod av Filippa
Lorentzson och den projektansvarige
Karin Bergström, diskutera vad som
skulle hända när leveransprojektet
var slutfört. Hur skulle vi kunna
motverka att inte samma kaotiska
situation uppstod igen efter 10-15
år? Vi landade i beslutet att se över
rutinerna för förbundets hela dokument- och arkivhantering. Ett första
steg skulle vara att jag tillsammans
med de anställda skulle utarbeta en
dokumenthanteringsplan med regler
för bevarande, gallring, arkivläggning

och diarieföring.
En projektplan formulerades och vi
började arbeta för att förankra denna
i förbundsstyrelsen. Där insåg man
värdet av att arbeta planmässigt och
långsiktigt med arkivfrågorna:
– Detta är ett av de viktigaste strategiska administrativa besluten som
vi har tagit i vår förbundsstyrelse. Jag
ser verkligen fram emot att vi nu på
ett enkelt sätt kan hitta såväl nya som
gamla handlingar utan att springa
runt som yra höns och leta. Jag är
oerhört tacksam för det arbete som
Urban, Karin och Filippa har lagt ned
för att vi skulle nå dit vi är idag. Nu är
det bara att hålla i – allt bygger på att
vi nu både förvaltar och utvecklar vår
dokumenthantering, säger förbundsordföranden Anne Carlsson som är
mycket positiv till projektet.
projektet var förankrat inom såväl ledningsgrupp som
förbundsstyrelse vidtog själva arbetet
med att informera personalen. Varje
arbetslag informerades var för sig om
vad arbetet med en dokumenthanteringsplan innebar, vad jag förväntade
mig för medverkan av dem och vad
en sådan plan skulle få för effekter på
förbundskansliets framtida dokumenthantering. Överlag var mottagandet positivt och förväntningarna
på många håll stora inför det förestående arbetet.
När planen, som är ett dokument på 16 sidor, var klar hade jag
genomfört 44 intervjuer och träffat
all berörd personal. I planen ingick
också en generell bevarandeplan för
förbundets projektarbeten och en
bilaga för gallring och bevarande av
handlingar i personalakter. Alla berörda fick således komma till tals med
synpunkter på gallring, bevarande och
övrig hantering. Den 20 februari 2012
kunde förbundsstyrelsen anta planen,
NÄR DET NYA

ge generalsekreteraren delegation på
framtida revideringar samt kansliet
i uppgift att utarbeta handfasta råd
för tillämpningen, rutiner för diarieföring, utbildning av personalen
och sist men inte minst, att utarbeta
en arkivorganisation där ansvar och
arbetsuppgifter definierades.
Ett bestående intryck från arbetet
är hur medvetenheten om arkivfrågornas vikt hela tiden ökade inom
förbundet. Medarbetare har idag tagit
itu med sina gamla ”surdegar” och har
rensat, gallrat och arkiverat efter det
fastställda regelverket. Det har gått så
långt att en del till och med tycker att
arkivering är roligt!
ett förslag till
arkivorganisation för förbundskansliet
som ledningsgruppen antog. Därmed
utsågs en arkivansvarig, en arkivredogörare och kontaktpersoner i arkivARKIVGRUPPEN UTARBETADE

frågor för de olika verksamheterna.
Den ansvarige ska bland annat bevaka
arkivfrågor vid omorganisationer och
förändringar i verksamheten, arkivredogöraren ansvarar för det praktiska
arbetet inom kansliet och kontaktpersonerna ska bland annat informera
alla nyanställda om dokumenthanteringen. Arkivredogöraren får också
tid avsatt för att verkligen hinna med
arkivfrågorna vid sidan av alla övriga
uppgifter inom kansliet.
All dokumentation om regelverket
för dokument- och arkivhantering
inom förbundskansliet kommer också
att finnas tillgänglig på förbundets
intranät.
Förutsättningarna för en effektiv
dokumenthantering är därmed
mycket goda inom Reumatikerförbundet. 

”Hur skulle vi kunna
motverka att inte samma
kaotiska situation uppstod
igen efter 10-15 år?”

Arkivgruppen.
Från vänster: Filippa Lorentzson,
Urban Johansson och Karin Bergström.
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Att bevara ljud
När en generation instrument och instruktioner inte längre till
verkas, börjar gå sönder eller när kunskapen om hur de fungerar går
förlorad, då krävs insatser för att hålla ljudupptagningarna vid liv.
Ljuden måste migreras till en ny plattform.
Text David Tibblin david.tibblin@stockholmvatten.se

att inspelningarna ska
bevaras för alltid, säger Mathias
Boström, forskningsarkivarie och
ansvarig för ljudsamlingarna vid
Svenskt visarkiv. Vad ”för alltid”
innebär i praktiken är att samlingarna
ska bevaras till nästa generation av
medarbetare eller nästa generation av
teknik. Hur dessa kommer att se ut är
i båda fallen okänt.
– VÅRT MÅL ÄR

ett statligt svenskt
arkiv som arbetar med bevarande av
äldre visor, instrumentell folkmusik,
svensk jazz och äldre populärmusik.
Svenskt visarkiv arbetar med att ta
sina ljudupptagningar från en generations tekniska verktyg till nästa.
Ljudupptagningarna överförs från
analoga format till digitala filer, men
originalinspelningarna gallras inte
eftersom man inte enbart vill förlita
sig på den senaste generationens
teknik. De digitala filerna sparas både
i en digital arkivlösning och på lösa
hårddiskar. Man förlitar sig inte heller
bara på inspelningar utan bevarar
även noter. Inte i backupsyfte utan för
att inspelningar och notation dokumenterar ljud på olika sätt.
– Fonogramupptagning och notation av en visa är två skilda representationsformer, med sina respektive
för- och nackdelar. Not- och bokstavsskriften återspeglar vanligtvis
visan på ett begränsat sätt, där fokus
ligger på strukturering av ord, tonhöjder och rytm, medan klangfärg,
SVENSKT VISARKIV ÄR
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variationer och annat musikaliskt
finlir är svårare att notera. Ifall man
trots allt försöker göra detta finns
det risk att notationen blir överlastad
och därmed svårläst, säger Mathias
Boström.
lyder inte bara
under olika tekniska cykler utan även
under olika juridiska förutsättningar
trots att båda har funktionen att förse
instrument med instruktioner om hur
ljud ska återskapas.   
– Upphovsrättslagstiftningen
förhindrar oss från att tillgängliggöra våra inspelningar via webben
utan tillstånd från de som framträder
på inspelningarna. Här finns en stor
skillnad gentemot motsvarande material i handskrift, där varken den som
spelade eller den som upptecknade
traditionella låtar kan hävda samma
upphovsrätt, säger Mathias Boström.
Ett liknande migreringsarbete som
det som pågår på Svenskt visarkiv har
skett på Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (ARAB) i samarbete med
Kungliga biblioteket (KB). Stora delar
av ljudmaterialet hos ARAB hotade
att förstöras genom slitage och avmagnetisering. Ett annat problem var
att kunskapen hade försvunnit om hur
äldre typer av utrustning och band
fungerar. De analoga ljudupptagningarna låg på många olika databärare
som till exempel, ljudtråd, olika sorters rullband och diktafonkasseter.
– Vi har väldigt många olika
NOTER OCH INSPELNINGAR

format som vi var tvungna att hitta
lämplig utrustning för att överhuvudtaget kunna digitalisera. För vissa
format fanns det ingen originalutrustning för att kunna lyssna och
digitalisera inspelningarna. Nya och
annorlunda lösningar har utvecklats
för att kunna digitalisera även dessa
inspelningar. Detta gjordes i samarbete med KB och ljudtekniker som
anställts specifikt för digitaliseringsprojektet, säger Catalina Benavente
som arbetade som projektledare för
digitaliseringsprojektet på ARAB.
behövde plockas
isär för att kunna spelas upp via uppspelningsutrustning som de egentligen inte var kompatibla med. Vissa
skivor var tvungna att spelas upp på
en skivspelare med en extra tillagd
tyngd eftersom de annars inte gav
ifrån sig ljud. Tack vare all uppfinningsrikedom kunde ljud spelas upp
med instrument som de egentligen
inte var ämnade för och kunde därmed migreras till en digital plattform.
Materialet som har digitaliserats är
främst upptagningar från kongresser,
möten och debatter från olika fackförbund och politiska partier. Det finns
intervjuer med personer som arbetade
som hembiträden och städare men
också intervjuer med företrädare för
fackföreningsrörelsen. Många ljudupptagningar kommer från personarkiven. Där finns bland annat inspelningar från tidigare statsministrar
SKADADE DIKTAFONBAND

”Där finns bland annat inspelningar från
tidigare statsministrar som Tage Erlander,
Olof Palme och Ingvar Carlsson”
som Tage Erlander, Olof Palme och
Ingvar Carlsson: allt ifrån inspelade
minnesanteckningar till anföranden i
offentliga sammanhang.
inspelningarna finns återgivna i textform som utskrifter av tal
eller protokoll. Inspelning och utskrift
kan då samspela för att ge en samlad
bild av ett sammanhang. Ibland kan
det vara svårt att höra vad som sägs på
inspelningen men då kan utskriften
fylla i orden. Utskriften saknar emellertid betoningar och tonlägen. Det
är även vanligt att protokoll inte ger
hela bakgrunden till varför ett beslut
togs. Inspelningen kan ge en helt annan bild av hur diskussionerna gick,
en mer dokumentär prägel utan det
tillrättalagda tilltal som ofta kännetecknar formell skrift.
ARAB förde inte bara över ljud
från ett analogt format till ett digitalt
för att hålla ljuden vid liv utan såg
EN DEL AV

även potentialen i att göra ljuden mer
tillgängliga.
– Vi ansåg att detta var en viktig
del i projektet. Det var viktigt för
oss att inte bara digitalisera ljudupptagningarna utan att de även blev
sökbara på ett bra sätt för forskare och
allmänhet. En stor del av projektet
ägnades åt att komplettera ljudupptagningarna med relevant metadata.
Man kan i många fall i registret söka
på exempelvis ett enskilt tal eller
händelse eller eventuell person. Vi
har skapat ett register där det går att
söka och på en gång trycka fram och
lyssna på önskad inspelning. Registret/inspelningarna finns tillgängligt
i ARAB:s forskarexpedition. En stor
del av det digitaliserade materialet är
även sökbart i Svensk Mediedatabas
och kan även avlyssnas på Avdelningen för audiovisuella medier på KB,
säger Catalina Benavente. 
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En av de mer uppmärksammade rättegångarna efter kriget
var den mot gestapoagenten Henry Rinnan och hans nätverk.
Här en bild som visar några av de åtalade i januari 1946.
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En introduktion till
Landssvikarkivet i Norge:

Bland agenter, angiv are och vanligt folk
Intresset för det andra världskriget är större
än någonsin. En del av sökarljuset riktas mot
arkiven och det de kan berätta, inte minst

i 
Norge där många vill veta mer om de om
fattande rättsprocesserna efter kriget.
Text Andreas Wallgård andreas@wallgard.se
Foto Trøndelag Folkemuseum, Schrödersamlingen

fredag i maj med smak av
högsommar i luften och vi är många
som trängs i solgasset framför Oslo
domkyrka. Högvakten från slottet
står uppställd medan kungafamilj,
regeringsrepresentanter, ambassadpersonal och försvarsledning passerar.
Det arv från krigsåren som Sverige
saknar blir väldigt påtagligt vid den
högtidliga statsbegravningen av Gunnar Sønsteby (f 1918), en av landets
mest kända och mest medaljbehängda
motståndsmän.
DET ÄR EN

hjältar firas i offentligheten och i populärkulturen
(ni har väl inte missat filmen om Max
Manus?) så har det varit mer tyst om
alla dem som valde annorlunda under
kriget. De män och kvinnor som till
skillnad från Sønsteby och majoriOM HJEMMEFRONTENS
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teten av den norska befolkningen på
olika vis gav sitt stöd till Quisling och
den tyska ockupationen.
Efterkrigsnorge tog sig an arbetet
att lagföra medlöpare grundligt och
uppgiften kom nästan att bli staten
övermäktig. Trots att den rättsliga
processen förenklades pågick arbetet
intensivt under flera år efter krigsslutet, i enstaka fall sattes inte punkt
förrän decennier senare. Över 91 000
personer ställdes till svars och närmare 49 000 av dessa blev dömda.
Utredningarna växte runt om i
landet efter freden och i rättsuppgörelsens spår följde en debatt. Var
den väg att göra upp med krigsåren
som Norge hade valt verkligen rättvis
för de inblandade? Stortinget beslutade på 1950-talet om en utredning
i frågan. För att göra arbetet möjligt

valde man att de berörda arkiven
skulle samlas till en och samma plats.
Arkiven återfördes sedan aldrig utan
blev kvar hos Oslopolisen och blev
liggande i ett tiotal år på vinden till
Victoria Terrassen (Gestapos ökända
högkvarter under kriget). Diskussioner om leverans till norska Riksarkivet fördes men platsbrist (denna
arkivverksamhetens återkommande
huvudvärk) gjorde att det så kallade
Landssvikarkivet först på nyåret 1972
kunde överföras dit.
tal kallas för Landssvikarkivet består av ca 1,2 hyll
kilometer handlingar som i formell
mening kan uppdelas i över 50 olika
arkiv, huvudsakligen från landets
politikamrar. Olika sätt att organisera
verksamheten och lokala registreringsprinciper gör att delarna kan
skilja sig åt en del, men innehållet är
det samma: personakter. Ett övergripande register hade förmodligen
saknats om det inte var för frågan om
skadestånd. Förtjänster som gjorts
tack vare ockupationen eller Quislings parti Nasjonal Samling (NS)
skulle regleras. Samtliga ärenden
prövades av ett särskilt organ kallat
DET SOM I DAGLIGT

Erstatningsdirektoratet. Ett resultat
av direktoratets arbete blev ett kartotek som omfattar samtliga utredda
personer, något som norska arkivariekollegor haft anledning att vara
tacksamma för.
intresset för Landssvikarkivet framförallt kommit
från tre håll: Myndigheter har sökt
information för beslut om krigspensioner (en dömd person saknar rätt
till en sådan ersättning). De dömda
själva och deras närmsta anhöriga är en
annan återkommande grupp. En tredje
kategori är de forskare, framförallt historiker. En akademisk examen på masternivå har normalt varit ett grundkrav
för att få tillgång till arkivet.
Vad kan man då finna i de anklagades akter? Det stora flertalet innehåller ganska få handlingar, några nedslag i mappen efter en kvinna (drygt
en tredjedel av de dömda var kvinnor)
GENOM ÅREN HAR

som vi kan kalla Tuva får ge en fingervisning. Här finns en beskrivning av
åtalspunkter (medlemskap i NS), personuppgiftsblankett, ett kort polisförhör och vittnesmål. Man hittar också
en partibok (Tuva värvades av sin man
i januari 1943) och korrespondens
som visar att hon under en period vikarierat som ledare för NS kvinnoförening i trakten. Hennes ekonomiska
förhållanden redovisas och här finns
också ett strafföreläggande som visar
att Tuva erkänt brottet och har betalat
sin bot till staten på 500 kr.
möjlighet att idag ta del av
informationen i Landssviksarkivet?
Under lång tid var tillgängligheten
starkt begränsad. Den norska lagstiftningen föreskriver att sekretess
ska tillämpas på känsliga uppgifter
och sätter en tidsgräns på 60 år. En
stor del av de enklare rättsfallen har
därmed kunnat släppas fria under de
VEM HAR DÅ

”Var den väg att göra upp med
krigsåren som Norge valt verk
ligen rättvis för de inblandade?”

senaste åren. För upplysningar av mer
allvarlig karaktär finns möjlighet för
Riksarkivet att förlänga sekretessen i
ytterligare 20 år. Detta tillämpas på
såväl på enskilda uppgifter som på
hela akter.
har frågan om släktingars medlemskap i NS och rättegången
efter kriget varit ett tabubelagt ämne
som man helst har undvikit. Tidens
gång gör att det idag ofta är tredje och
fjärde generationen som bär på familjehemligheten, och nyfikenhet på fakta
har då en tendens att överskugga gamla
tabun. Genom Landssvikarkivet har de
en möjlighet att kunna få en liten pusselbit på plats, hitta svar men också nya
frågor. Det är ju så det är med arkiv. 
I MÅNGA FAMILJER

Vidare läsning
1. Norska riksarkivets tidskrift Arkivmagasinet, nr 3, 2009, innehåller
flera artiklar på temat landssveksuppgörelsen.
2. Ove Kolsruds En arkivpenn som har
satt spor, 2011, (utgiven av Norska
riksarkivet) innehåller flera texter om
Landsviksarkivet.
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Klara för e-Arkiv
verksamhetssystem

klara

arkivredovisning
processchema
dokumentplan

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

e-Arkiv

livscykelhantering rm
kontroll
konvertering
komplettering

data hantering
bevarandeplanering

Är ni Klara
för införande
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

Presentationspaket
dip

Mentorskap
Arkivsamfundets mentorprogram har nu funnits i sex år.
Carina Sjögren, en av initiativtagarna, berättar hur arbetet
går till och vilka resultat satsningen har givit.
Text Carina Sjögren sjogren.carina@gmail.com
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”Samtalen har mer rört
förhållningssätt och
strategier än sakfrågor.”

”Man sätter ord på saker
som hittills bara har suttit
i ryggmärgen.”

”Min chef ger mig nu mer bekräftelse
på min arkivarieutveckling.”

”Min chef vet inte vad en a
 rkivarie gör.
Nu kan jag samtala med en arkivarie som vet.”
”Jag kände mig inte alltid som
mentor – fick så mycket av
adepten, och vi bytte roll ibland.”

”Jag hade vaga föreställningar om vad som
förväntades av mig. Det var befriande att min
adept visste så väl vad hon ville.”
2012, i ett annex till
Landstingshuset på Kungsholmen i
Stockholm, sjösatte Svenska Arkivsamfundet den sjunde adept-mentorgruppen
sedan starten 2006. Av 20 antagna
adepter och mentorer kunde 16 närvara.
Tillsammans med arbetsgruppen lotsade vår erfarna mentorkonsult Bente
Kaj Henriksson deltagarna genom
ett program som berörde möjligheter,
utmaningar, fallgropar och vars och ens
egna mål.
Dessförinnan hade arbetsgruppen bestående av undertecknad, Sten
Leander, Camilla Vaara, Inger Mattsson, Ann-Sofie Arvidsson samt Sara
Naeslund-Lems gjort ett styvt arbete
med matchning av de tio adeptkandidaterna.
EN FÖRSOMMARDAG

webbplats finns en
mall till ett ansökningsbrev. Med detta
får kandidaten presentera sig själv, sitt
mål med ett mentorskap och en beskrivning av vilken typ av mentor som
önskas. Framgången i matchningen underlättas av adeptens beskrivning av sina
önskemål, men också av gruppmedlemmarnas kännedom och bekantskap med
kollegor över landet. De första tre åren
var det bara kvinnliga arkivarier som
ansökte, men därefter har herrarna
börjat öka i antal.
I år är det tre män
och sju kvinnor
bland adepterna.
Bland mentorerna
är det ofta 50/50.
Carina Sjögren
När vi letar
PÅ ARKIVSAMFUNDETS

24 ARKIV 3/2012

”Energin – t illskottet för mig
började märkas på min 
egen arbetsplats.”
efter en mentor till en adept sneglar vi
gärna på arkivsektorer – kommunal,
statlig eller enskild verksamhet. Att få
en mentor från samma sektor som man
själv arbetar i kan underlätta i samtalen.
Vidare tittar vi på ålder, antal år i yrket,
geografi naturligtvis. Därtill kommer uttryckta önskemål, till exempel
att man vill diskutera digitalisering,
eller kanske att man vill ha en mentor
som kan mycket om historiska dokument, eller få inspiration i arbetet med
dokumenthanteringsplaner. Vanligt
nuförtiden är önskemål om kunskaper i
processkartläggning och digitaliseringsfrågor.
är mycket tydliga och
specifika, och ibland har vi en person
som har fått ett nytt jobb och med det
en stor kravlista. Med denna utmaning
framför sig skissar kandidaten fram en
önskad mentor. Andra som söker en
mentor har en allmänt hållen ansökan, de betonar generellt att de vill få
tillgång till en mer erfaren arkivariekollega.
Det är framförallt ”utåtriktade”
arkivarier som tillfrågas att bli mentorer
eftersom de är lättare att upptäcka än
sina mer tillbakadragna kollegor. Men
vi söker också bland arkivarier som visar
att de gärna förmedlar något i sitt yrke.
EN DEL KANDIDATER

Det händer att vi blir kontaktade av
en erfaren arkivarie, som gärna ställer
sig till förfogande som mentor. Har vi
då tur, så dyker det upp en passande
adeptansökan!
Syftet med mentorbanken är i första
hand att vi, i Svenska Arkivsamfundet,
vill förmedla kontakt mellan yngre,
mindre erfarna kollegor och äldre, mer
erfarna yrkeskollegor. Under de 39 år
som högskoleutbildningen har existerat har flera praktiska övningsmoment
gradvis försvunnit från kursplanerna
i takt med att arkivutbildningarna
har teoretiserats. När arbetsfältet för
arkivarier breder ut sig till nya områden
får man inte självklart tillgång till den
träning som förr erbjöds på riks- och
landsarkiven. Vidare har yrkets komplexitet ökat, och det är idag betydligt
mer mångskiftande. Det märks även på
ansökningarna att specialiseringen ökar.
sett lite olika ut under
dessa sex år, men har hela tiden haft
fyra till sex medlemmar. Hittills har
deltagande varit kostnadsfritt. För
mentorer är detta självklart eftersom
de ger av sin tid och sin erfarenhet.
När det gäller adepter har vi börjat
fundera kring behov och möjlighet av
att ta ut en avgift. Några gruppmedlemmar har välvilliga arbetsgivare,
ARBETSGRUPPEN HAR

men det gäller inte alltid, och vi träffas
helst före eller efter jobbet. Under ett
par år kunde Ingvar Anderssons fond
bidra med bland annat lönemedel, men
nu sköts arbetsinsatserna helt ideellt.
Den tyngsta perioden inträffar när
ansökningarna har inkommit, och vi
genomför matchningsarbetet. Det går
åt många träffar, telefonsamtal, och mejl
inom arbetsgruppen.
Det är ovanligt att en arkivarie som
blir tillfrågad om att bli mentor tackar
nej. Man känner sig smickrad av att ens
erfarenheter efterfrågas. Vi undviker att
tillfråga samma arkivarie två år i rad.
Oftast avslutas inte heller mentoråret
exakt efter 12 månader, och cirka hälften av alla mentorskap fortsätter ett tag
på egen hand.
Gradvis har vi skärpt kraven på
adepter och mentorer. De förväntas
idag sätta ihop ett enkelt kontrakt,
som innehåller de viktigaste aspekterna i mentorskapet; hur regelbundet
man tänker träffas, vilka mål adepten
har och att båda två förbinder sig att
meddela varandra om man vill avsluta
mentorskapet av något skäl. Det har
nämligen faktiskt inträffat att deltagare
slutar att höra av sig i sin adept-och
mentorsrelation, utan att meddela att
man vill lämna Mentorbanken. Sakta
men säkert utvecklas Mentorbanken
mot lite mer styrning, för att förmedla
en ram i mentorsrelationen.
matchning, det vill
säga att föra samman två personer som
oftast inte är bekanta för varandra,
är ett stort ansvar. Adepten får namn
ATT GENOMFÖRA EN

och kontaktuppgift till den föreslagna
mentorn för kontakt och vi rekommenderar att man anslår de första två
till tre träffarna till att bekanta sig med
varandra och först därefter fatta beslut
om att inleda ett mentorskap.
Mentorbanken ansvarar för kvaliteten på matchningen. Under åren som
gått har endast ett fåtal mentorskap
avslutat i förväg. I något fall har man
uppgivit att målet nåtts, men vanligast
är nog att matchningen inte har motsvarat behov eller förväntningar. Eller
så har personkemin inte fungerat.
När cirka tio månader har gått av
mentoråret anordnas en avslutningskonferens. Den brukar äga rum under
vårvintern, och har kommit till för att
samla upp tankar, reflexioner, erfarenheter och även rekommendationer till
arbetsgruppen. Det är en spännande
sittning där adepter och mentorer som
deltar delar med sig av hur de praktiserat mentorskapet. Från upptaktskonferensen har deltagarna fått en hel del
goda råd från Bente Kaj Henriksson–
både under konferensdagen men också
genom hennes och Gro Laupsa Holms
bok, Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet.
ta del av deltagarnas erfarenheter är kommentarerna över lag
positiva, ibland översvallande, ofta lätt
förvånade – inte minst från mentorernas sida: ”Att det var så här roligt
och nyttigt, det hade jag inte föreställt
mig!” är en kommentar som återkommer från mentorerna. Formerna för
mentorskapets praktiska sida skiftar en
NÄR VI FÅR

del. Det gäller också hur mycket av den
privata delen som läggs in. Några håller
sig strikt till yrkesfrågor, medan andra
hittar beröringspunkter i gemensamma
intressen utöver arkivfrågorna.
NÄR MAN SOM jag varit verksam under 35
år som arkivarie, och sett kollegor avsluta sitt arbetsliv och gå i pension, och
jämsides ser nya årgångar arkivarier ta
vid, då är det lätt att betrakta arkivyrket
lite från avstånd. Yrket har ju mycket
gamla anor och traditioner. Till en del
har det varit kungar och andra mäktiga
personer som hållit sig med en arkivarie. Hur långt eller kort tillbaka jag än
vill gå, så kan jag konstatera att yrket
innehåller en hel del know-how och
förhållningssätt till arkiven som inte
kan läras ut i böcker, utan behöver föras
vidare från människa till människa.
När jag reflekterar över vilka
förhållningssätt vi tillämpar idag, och
vilka som våra föregångare i tusen och
tusen år har använt sig av, då känns det
väldigt spännande och ansvarsfullt att
få vara med som en länk i en mycket
lång kedja.

av länkar ser jag Mentorbankens uppgift i Svenska Arkivsamfundet. Men varför göra halt vid
detta samfund? Det finns ju fler goda
arkivföreningar som enrollerar arkivarier i ett tidlöst värv. Varför inte utvidga
Mentorbankens uppdrag till föreningarna AAS, FALK, FA och MABBAS? 
SOM ETT SMIDE
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Intensiva och intressanta veckor i Härnösand
Under två intressanta veckor träffades arkiv
studenter och lärare från Belgien, Finland,
Holland, Norge, Storbritannien, Sverige och
Tyskland för att lära sig mer om appraisal, ett
begrepp som på svenska brukar översättas
med bevarandevärdering. Ann-Sofie Klareld
fick som årets enda svenska studerande möjlig
heten att delta.

ARCHIDIS står för Archives and
Records Challenges in the Digital
Information Society och är ett unikt
Erasmusfinansierat intensivprogram
som har tillkommit som resultat av ett
flerårigt samarbete mellan olika europeiska universitet.
ARCHIDIS finansieras av EU som en
del av LLP, Lifelong Learning Programme, vars mål är att främja mobilitet,
internationellt utbyte och samarbete
inom utbildning. Kursen innefattar två
veckors heltidsstudier på plats samt
förberedande arbete innan och en
avslutande skriftlig uppgift efteråt.
ARCHIDIS ges på avancerad nivå vid
Mittuniversitetet och ger sammanlagt
7,5 högskolepoäng. Programansvarig
är professor Karen Anderson.

Text Ann-Sofie Klareld ann-sofie.klareld@malmo.se
Foto Svein Amund Skara

upplagt som en sommarkurs som ges under sammanlagt tre
år och har tillkommit på initiativ av
NAET, the Network of North-Western European Archival Educators.
Syftet med programmet är att möta
utmaningarna som vi står inför när
det gäller att skapa, fånga, hantera
och bevara samhällets gemensamma
minne i den digitala miljön. Genom
att delta i föreläsningar, seminarier
och grupparbeten ska studenterna utveckla sin förståelse för och förmåga
att förhindra den ”digitala minnesförlust” som kan bli följden av att
elektroniska arkivhandlingar hanteras
fel. Förra årets ARCHIDIS genomfördes i Marburg i Tyskland och nästa
år har turen kommit till Dundee i
Skottland.
ARCHIDIS ÄR

välja ut vilka handlingar som ska bevaras och vilka som
kan gallras har traditionellt gjorts i
slutet av arkiveringsprocessen men
allt eftersom tekniken utvecklas är det
nu nödvändigt att redan från början
tillfoga metadata som anger gallringsfrist, åtkomst etcetera. Under kursens
gång diskuterades olika aspekter på
detta arbete: etiska frågor, kulturarvsperspektiv, processkartläggning och
ATT VÄRDERA OCH
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skillnader i metoder mellan de olika
länderna var några av de ämnen som
avhandlades.
Alla kursdeltagare bodde på
Härnösands folkhögskola i enkla
och trevliga rum. De flesta studenter delade rum två och två men det
fanns även möjlighet att lägga till en
slant för att få ett enkelrum. Dagarna
startade med frukost i Folkhögskolans
restaurang där även lunchen serverades. Kursen innehöll både teori och
praktik. Föreläsningar och seminarier varvades med grupparbeten och
studiebesök. Trots ett innehållsrikt
schema fanns det även tid att umgås
utanför studierna. Lärare och studenter bodde tillsammans på folkhögskolan, vilket gjorde stämningen
informell och avslappnad. Kursen var
mycket välorganiserad och innehöll
ett späckat program med flera aktiviteter även utanför föreläsningssalen,
såsom studiebesök på Murbergets

Årets kurs ägde rum online och i
Härnösand mellan den 30 juli och den
10 augusti. Deltog gjorde 28 studenter
från 11 universitet i sju europeiska
länder.
Varje student betalade 160 euro
(1440 kr) för luncherna, övriga kostnader täcktes av EU.
Nästa ARCHIDIS äger rum i Dundee
om lite mindre än ett år, den 29 juli
till 9 augusti 2013. För ytterligare
information om kursen, se: www.
archidis-naet.eu/
eller kontakta professor Karen Anderson karen.anderson@miun.se eller
telefon +46 771 975 000 (växel).
Deltagarna kom från sju europeiska länder och elva universitet. Ann-Sofie Klareld
(nummer tre från höger, andra raden) var där som ensam student från Sverige.

museum, Hemsö fort och Arkivcentrum Nord, en dagsutflykt till Ulvön
och en middagskryssning till Höga
kusten-bron och tillbaka.
INNAN VI TRÄFFADES i Härnösand hade
vi delats in i fem grupper efter
vilket tema vi hade valt (offentliga
arkiv, privata arkiv, arkivariens roll

”Det finns också skillnader,
exempelvis när det gäller lag
stiftning, arbetssätt och synen
på arkivariens yrkesroll.”

i bevarandeurvalet, politik, minne
och bevarandeurval samt bevarandeurvalsmetoder i Europa). Den första
uppgiften var att presentera oss på
lärplattformen och att läsa in obligatorisk litteratur samt reflektera kring
temat i en mindre uppsats. Att diskussionen kom igång online innan vi
sågs var väldigt bra. Dels eftersom det
gav en bra förberedelse inför kursen,
dels för att man lärde känna varandra
lite grann. Under de två veckorna
i Härnösand studerade grupperna
ämnet ur respektive perspektiv, vilket
resulterade i fem intressanta presentationer i slutet av kursen som visade
att det både finns utmaningar och

möjligheter för arkivarier i framtiden.
Bland annat pekade en grupp på att
arkivarien behöver inta en mer aktiv
roll redan när handlingar skapas, och
vara mer tekniskt kunnig.
kursinnehållet som erbjöd nya kunskaper och perspektiv på
ämnet arkiv- och informationsvetenskap, gav kursen värdefulla kontakter
med arkivstudenter och lärare runt
om i Europa och insyn i hur det är att
läsa arkivvetenskap och att arbeta som
arkivarie i andra europeiska länder.
Vi har mycket gemensamt men det
finns också skillnader, exempelvis när
det gäller lagstiftning, arbetssätt och
UTÖVER SJÄLVA

synen på arkivariens yrkesroll.
Sammanfattningsvis får jag säga
att det var mycket intressanta och
givande två veckor. Jag kan verkligen
rekommendera alla som är intresserade av arkiv och internationellt utbyte
att ta chansen att söka till nästa år! 
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Recensioner
Brink
–DEN SVENSKE SLAVKAPTENEN
ANNE AGARDH, ATLANTIS

Var och en som
har tillbringat
dagar eller år
åt att leta i arkiv
och som sedan
har hittat det
där dokumentet,
eller – ännu
bättre – andra
oväntade
brev, kontrakt
eller anteckningar, kan känna igen sig i
Anne Agardhs bok. Här redovisar hon
förtjust sina besök på tretton olika arkivinstitutioner och bibliotek, i Sverige och
utomlands. Med hjälp av det hon hittar
försöker hon skildra den svenske kaptenen
Abraham Brinks liv.
Brink seglade under svensk flagg
från Amsterdam till Afrikas västkust och
sedan vidare mot Amerika. Han lämnade
Västafrika i slutet av november 1796 och
ankrade utanför Surinamns kust den 18
januari 1797. Uppdraget var att köpa slavar i Västafrika och om möjligt sälja dem
för 200 riksdaler per huvud någonstans
i Amerika. I hans detaljerade kaptensinstruktioner står det att han ska höra sig
för om Surinam fortfarande är holländskt
och i så fall sälja sin last där. Annars ska

En medeltida storstad
– HISTORIEN OM SÖDERKÖPING
DICK HARRISON, NORSTEDTS

Lite allmänt
känt är nog
att idyllen
Söderköping,
med tidens
mått, en gång
var en medeltida storstad
som blommade
innan både
Norrköping och
Stockholm växte fram. Ett Söderköping
som dock brändes ner år 1567 och aldrig kom att återfå sin storhet som handelsstad vid Östersjön. Men genom speciellt
gynnsamma förhållanden för arkeologin
har tidigare kulturlager och föremål bevarats på ett unikt sätt, så att vi kan lära oss
28 ARKIV 3/2012

Arkivimpulser!
han fortsätta till de holländska kolonierna
Berbice och Demerara, men om även
de erövrats av fransmän eller engelsmän
i det pågående kriget, ska han sälja i
Cayenne.
Så blev det inte. Skeppet kapades av
engelsmän och fördes till Grenada. Tack
vare domstolsförhandlingar i Grenadas
huvudstad Saint George, vet vi en hel del
om vad som hände. Säga vad man vill
om engelsmännens framfart i olika delar
av världen, men arkivera, det kunde de.
Abraham Brinks skepp beslagtogs och
såldes. Brink återvände till Europa för att
överklaga domen i London. När ingenting hände med detta ärende och inte
heller med något av de andra liknande
fallen, återkallade Sverige i protest sitt
sändebud i London, Per-Olof von Asp.
Där lämnar Anne Agardh Brink åt sitt
öde. Som den uppfinningsrika släktforskare hon verkar vara, vore det säkert möjligt
att hitta någon anteckning om honom i
kyrkböcker eller på annat håll, men jag
får en känsla av att hon har tröttnat lite på
sin slavkapten. Det kommer fram ett och
annat under förhören i Saint George som
får henne att undra vad han har haft för
sig. Han var nog en mer rutinerad slavhandlare än man först kunde tro. Anne
Agardh ”vill inte ens tänka på det och
magmusklerna drar ihop sig i protest”.
Synd, för det är intressanta arkivhand-

lingar som Agardh har hittat om ett föga
belyst stycke svensk historia. Det hade
varit givande för boken som helhet om
en del av bakgrundsbeskrivningarna
och de tidiga släktförhållandena hade
strukits. Det är sådant som är bra att veta
för en författare, men som inte nödvändigtvis måste redovisas för läsarna. I
stället kunde vi ha fått ta del av lite mer
om det som titeln utlovar, själva slavhandeln. Handlingen utspelar sig samtidigt
som diskussionerna om slavhandeln var
som intensivast. Den engelska kaptenen
Collingwood dömdes 1783 för massakern på Zong – han slängde helt enkelt
slavarna överbord för att få försäkringspengar – och slavhandeln förbjöds i det
brittiska imperiet 1807.
Det skulle också ha varit intressant
med lite mer information om de olika
opublicerade dokumenten. Litteraturlistan
är utförlig, men för det opublicerade materialet finns ingen motsvarande lista, bara
en förteckning över de arkiv och bibliotek
som Agardh besökt.
Men trots det är det en läsvärd bok.
Den väcker frågor och lust att lära mer
om ämnet. Och hon är en oförskräckt
och tålmodig arkivdetektiv, Anne Agardh.

mycket om en svensk medeltida stad.
Med hjälp av rapporter från senare
års utgrävningar uppdaterar den populäre
historieprofessorn Dick Harrison Söderköpings tidiga historia – men han vill också
ge en ny bild av stadens betydelse och
framväxt. Hans teori är att 1200-talets
svenska kungar och lokala stormän högst
medvetet anlade och befäste denna för
handeln betydande stad, snarare än att
tyska köpmän skulle ha anlagt den.
En helhetsbild fås genom en omfattande syntes av arkeologiska rön, historiska
dokument och tidigare kunskap och
forskning. Människor och verksamheter i
staden träder fram. Verket är ett exempel
på tillämpad så kallad mikrohistoria, som
utgår från det lokala. Det riktar sig till en
bred målgrupp.
En gedigen käll- och litteraturförteckning ges. Medeltida dokument redovisas

via akademiska skriftserier där de sammanställts, arkivkällor anges ej direkt.
Stilen är lättläst, framställningen är
faktisk och redovisande, men i partier
kanske alltför uppräknande. Jag saknar
den gestaltning som en författare brukar
kunna ge. Jag finner inte heller riktigt den
entusiasmerande ådra som Dick Harrison
är känd för i sina framträdanden. Detta
till trots lärde jag mig mycket om både
Söderköping och svensk medeltidshistoria.

Under denna rubrik höll FALK sin senaste
konferens i Eskilstuna 8-10 maj. Programmet
var blandat och meningen var att föredragen skulle ge inspiration till arbetet hemmavid. Tisdagskvällen ägnades åt Eskilstuna
då vi vandrade bland Rademachersmedjorna och besökte stadsmuseet och Ölkultur.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Mona Kanaan invigde konferensen. Först
fick vi information från Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor av Ulrika Gustafsson och därefter invigdes vi i upphand-

lingens underbara värld av Eva Sveman
från SKL. Caspar Almalander pratade om
e-arkiv, e-förvaltningens grundpelare.
Ett annorlunda föredrag om arkiv och
jämställdhet av Getrud Åström avslutade
första dagen. Kvällens middag med underhållning hölls på Munktellmuseet. Morgon som följde inledde William Försth
med att prata om verksamhetsutveckling
från ett kundperspektiv. Därefter fick vi ta
del av en digital kommungemensam arkiveringsplan som Örebro stadsarkiv har ar-

– Ordning och
reda i arkivet
spar pengar!

Har du rätt dokumentation i din
upphandlingsprocess?

Rätt ordning och reda
- bland upphandlingsdokumentation

Jim Löfgren

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Box 15107
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företag som specialiserat
sig på arkiv- och dokument-

Tfn: 08-698 06 03

hanteringsfrågor. Vi erbjuder

www.sipu.se

kurser, anpassad utbildning,

Orgnr: 556111-9099

DOKUMENTHANTERING

”Håller ordning på allt
utom ditt skrivbord”

Mariebergs Arkivbyrå är ett

167 15 Bromma

marieberg@sipu.se

SAAB BOFORS SUPPORT AB

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.sipu.se

Norrtullsgatan 6, Sthlm

Eva Karlsson

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.

Kurs den 25 okt 2012

Karin Englund

betat fram. Värdarna, Eskilstuna kommun,
berättade om skapandet av Eskilskällan.
Programpunkten Nyfiken på, där Birgitta
Torgén intervjuade Elisabeth Siltberg och
Anja Helldal, avslutade konferensen.
Därefter deltog flera i studiebesöken på
Eskilskällan och Barnbildarkivet.
På årsmötet avtackades Birgitta Torgén, som varit medlem av styrelsen sedan
2006 och vice ordförande sedan 2007.
Tomy Eklöv är ny ledamot av styrelsen.

www.sbsupport.se/dokumenthantering

konsulttjänster och
entreprenader.
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Arkivarie

till kommunstyrelseförvaltningen
Sista ansökningsdag 2012-10-01

Läs mer på hemsidan under Lediga jobb

www.solleftea.se
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Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

Vi säkerställer bevarandet
av er digitala information

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

EU – projekt Digidaily

– digitaliserade historiska dagstidningar

ett utvecklingsprojekt hos Riksarkivet
www.riksarkivet.se

MKC - Mediakonverteringscentrum

Marknadens modernaste system för bevarande
finns att avropa från ramavtal!
• Systemet kan hantera handlingar och
metadata i olika format oavsett verksamhetssystem.

• Systemet gör kontinuerliga kontroller
av de elektroniska handlingarna för att
säkerställa att de inte skadats.

• Systemet tillåter migrering och export
oberoende av leverantör.

• Systemet är framtaget i nära dialog
med Riksarkivet och är baserat på
OAIS-modellen (ISO 14721:2003).

• Den öppna datalagringen kan även
anpassas till valfri struktur eller till
etablerade standarder som Moreq2
och Dublin Core.

• Fullt integrerat mot FormPipe Platina
och FormPipe W3D3

Vi hjälper er att effektivt lösa bevarandet av er information

Kontakta oss för mer information:
Telefon: +46 8 555 290 60
E-post: info@formpipe.com

Posttidning B
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Sveavägen 62
111 34 Stockholm
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Processbeskrivningarna kan du utarbeta direkt
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VisAlfa.
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Processbasera med VisAlfa Dokplan

Arkivförteckna med Visual Arkiv

När du väl fått in processbeskrivningarna i
Lär dig processbaserad informationsredovisning
Lär dig arkivförteckningsprogrammet fullt ut
VisAlfa beskriver du de handlingstyper som
Processbaserad
informationsredovisning
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process
och
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Läs mer och boka på www.visalfa.se
Den processbaserade
dokumenthanteringsplan
som du nu får fram kan du sedan presentera
– i form av processkartor och i tabellform på verksamhetens intranät.

Genom att klicka på en handlingstyp i processkartan kan du ta dig till den plats där den finns
förtecknad eller beskriven. Har du ett e-arkiv
med webbgränssnitt så kan
du även ta dig till de
www.visalfa.se
aktuella handlingarna.

Stockholm den 25 oktober
Läs mer och boka på www.visualarkiv.se

En praktiskt inriktad kurs där vi går på djupet
när det gäller vad processbaserad informationsredovisning är och vad det innebär i praktiken.
Den största delen av kursen används till att
beskriva det arbete som ska till för ett lyckat
införande. Du får hjälp med att utifrån din egen
situation planera både vilka aktiviteter som
www.visualarkiv.se
krävs och vilka personer du behöver involvera.

www.visalfa.se

