ARKIV
4/2012

En tidskrift om arkivets alla aspekter

” Föreningen
nns till för er.”

Sid 3

Tema: e-tjänster

Säker
information
På spaning efter det e- arkiv som fl tt
1

Integrerad belysning
med automatisk tänd- och släckfuntion
Integrerad belysning
Integrerad
belysning
med automatisk tänd- och
släckfuntion
Belysning
monterad
i kompaktsystem
med automatisk tänd- och släckfunktion vilket innebär att endast armaturerna i
med
automatisk
tändoch släckfuntion
den gång som är öppen lyser. Detta spar båder energi och förbrukningskostnader.
Belysningen
uppföresi kompaktsystem
i enlighet med RA-FS.
Belysning
monterad
med automatisk tänd- och släckfunktion vilket innebär att endast armaturerna i
Belysningsstyrkans
snitt
en
meter
över
golvnivå energi
minimum
Lux.
den
gång som
är öppen
lyser. Detta spar
och300
förbrukningskostnader.
Belysning
monterad
i kompaktsystem
medbåder
automatisk tändoch släckfunktion vilket innebär att endast armaturerna i
Armaturens kapslingsklass
är IP44.
Belysningen
uppföres
i enlighet
medspar
RA-FS.
den gång som
är öppen
lyser. Detta
båder energi och förbrukningskostnader.
Vi
tillgodoser
även
övriga
specifikationer.
Belysningsstyrkans
snitt
en
meter
över
golvnivå
Belysningen uppföres i enlighet med RA-FS. minimum 300 Lux.
Armaturens
kapslingsklass
IP44.över golvnivå minimum 300 Lux.
Belysningsstyrkans
snitt en är
meter
Vi
tillgodoserkapslingsklass
även övriga specifikationer.
Armaturens
är IP44.
Vi tillgodoser även övriga specifikationer.
A Member of the
Constructor Group
A Member of the
Constructor Group
A Member of the
Constructor Group

www.constructor.se
www.constructor.se
www.constructor.se

Fokus: e-gallring
År 1986 utkom NLA:s populära handbok Gallra rätt, en bok där tio författare
behandlar olika aspekter av gallringsproblemet i analoga arkiv. Bokproduktioner
som denna är en stor angelägenhet för NLA. Föreningens verksamhet vilar på den
tradition av kunskapsförmedling som redan vid grundandet 1957 var den starkaste
drivkraften till föreningens uppkomst.
Mycket har hänt på de 26 år som har gått sedan dess och i dag hanteras mer och
mer information digitalt. Detta ställer mycket höga krav på informationsvärdering
samt strukturerad och genomtänkt gallring av e-handlingar som skapas och lagras
i system och databaser. Det är just därför den bok, som nu planeras av en projektgrupp inom NLA, är tänkt som något av en digital version av Gallra rätt.
Boken, som även genom sitt arbetsnamn, E-gallra rätt, knyter an till sin analoga
föregångare, kommer att behandla definiti ner och regelverk rörande gallring, generella krav på gallring i IT-system, gallringsstrategier och löpande arbete med
gallring. Vår förhoppning är att boken, på ett pedagogiskt sätt, ska kunna förklara
vad som menas med e-gallringen och hur man praktiskt löser gallringsproblematiken i system och databaser.

Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

Målet är att boken ska komma ut till Arkivveckan 2013, där ni kommer att få möjlighet att köpa den till ett fördelaktigt pris.
Avslutningsvis vill jag påminna er om att föreningen finns till för er. Tveka inte
att ta kontakt med NLA:s styrelse om ni har önskemål om specifika ämnen inom
informationshantering som vi kan skriva om eller ordna kurser kring.
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Vi säkerställer bevarandet
av er digitala information

FormPipe Long-Term Archive
-marknadens modernaste arkivsystem!
• 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
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E-arkivet som
Hur ska de myndigheter som inte har möjlighet att bygga ett eget e-arkiv lösa sin digitala
arkivering? Tidskriften Arkiv undersöker vilka
alternativ som nns idag.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

ALLA VET ATT det kostar mycket och
kräver en stor arbetsinsats av många
medarbetare att bygga, införa och
förvalta ett e-arkiv. Riksarkivet har på
senare år klargjort för myndigheter att
de inte längre godtar pappersutskrifter
från digitala system utan att information som skapas i en digital miljö också
ska bevaras digitalt. Under de senaste
åren har vi sett att det nästan bara är
de riktigt stora statliga myndigheterna
som har valt att bygga egna e-arkiv.
Samtidigt har många arkivarier på
landets myndigheter suttit och hoppats på att en gemensam lösning för
myndigheter som inte har resurser
att bygga ett eget e-arkiv snart ska
komma. Men vilka tänkbara alternativ
finns egentligen för den myndighet
som letar e-arkivlösningar?

2009 presenterade
E-delegationen sitt förslag till strategi för myndigheternas arbete med
e-förvaltning. Riksarkivet tog tidigt en
ledande roll i E-delegationens arbete.
Ryktena började genast surra i arkivvärlden om att gemensamt e-arkiv dit
statliga myndigheter kunde leverera
sitt digitala material snart skulle börja
ta form. På den kommunala sidan var
Stockholms stadsarkiv på god väg att
lansera sitt e-arkiv Stockholm. Och i
samband med att Björn Jordell under

UNDER HÖSTEN
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våren 2010 lämnade arbetet som stadsarkivarie för att istället blir riksarkivarie trodde många att samma lösning
skulle komma för den statliga sidan.
Men det stod snart klart att någon
gemensam e-arkivlösning liknande den
som Stockholms stad valt inte stod på
E-delegationens agenda.
GÖRAN KRISTIANSSON, projektledare sedan
sommaren 2011 för E-delegationens
projekt E-arkiv och e-diarium:
– Jag var ju inte med från start, men
utifrån vad jag har hört så pågick diskussionerna under våren 2010 om vilka
inriktningar i E-delegationens arbete
som skulle prioriteras. Av cirka 25
stycken alternativ skulle fem plockas
ut. Diskussionerna gick fram och tillbaka om vilka projekt arbetsgrupperna
skulle prioritera med resultatet att en
förstudie om e-arkiv och e-diarium
inleddes sommaren 2010. Tanken
på att bygga ett gemensamt e-arkiv
förkastades i förstudien då man ansåg
att ett stort gemensamt e-arkiv inte
var ändamålsenligt. Istället prioriterades bland annat att utveckla förvaltningsgemensamma specifikationer, så
kallade FGS:er, vilket innebär att en
gemensam vägledning om hur uttagen
till e-arkiv ska se ut och hur informationen ska paketeras. E-arkiven kan då
bygga på olika lösningar och se olika ut

försvann
men uttags- och återsökningsformatet
ska vara standardiserat. Gemensamma
standarder möjliggör då att informationen kan bli utbytbar mellan olika
verksamhetssystem och e-arkiv.
förklarar hur kravspecifikationerna fungerar i praktiken:
Informationen struktureras i ett
visst paket beroende på vilken typ av
information som hanteras. Leveranspaketen innehåller bland annat uppgifter om arkivbildaren, vilken information som ska skickas och den tekniska
strukturen, exempelvis XML-scheman
med mera.
Göran Kristiansson menar att
alla har någonting att vinna på att en
samordning sker kring gemensamma
FGS:er. Nya verksamhetssystem kan
anamma FGS:erna och kommersiella
aktörer kan skapa tjänster utifrån
FGS:er som myndigheterna i sin tur
kan använda sig av.
Ett standardiserat leveranspaket
som visar hur informationen ska struktureras vid leverans till e-arkiv är utan
tvekan en stor hjälp för de myndigheter som vill börja arkivera digitalt. Men
faktum kvarstår att de myndigheter
som inte har möjlighet att bygga egna
e-arkiv fortfarande inte vet hur de ska
lösa frågan kring förvaringsplats för
det digitala materialet.

GÖRAN KRISTIANSSON

I E- DELEGATIONENS projekt har även
statliga myndigheter som har egna
e-arkiv deltagit. Tankar har funnits på
att några av dessa myndigheter skulle
kunna sälja tjänster såsom lagringsplats
i sina e-arkiv till andra statliga myndigheter. Då tidskriften Arkiv granskar saken närmare visar det sig att

7

LEDARE
KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

”Och v isst pågår ett bygge av
e-arkiv hos R iksarkivet, men det
kommer att a nvändas enbart
för i nternt bruk av tidigare
levererat digitalt material.”

ingen sådan tjänst finns tillgänglig på
marknaden idag och att någon sådan
lösning inte heller väntas komma inom
den närmsta tiden.
i oktober presenterade Charlotte Johansson-Ahlström,
avdelningschef på nystartade Statens
servicecenter, den nya myndigheten.
Presentationen efterföljdes av en diskussion bland konferensdeltagarna om
inte Statens servicecenter även skulle
kunna ta ett gemensamt grepp om de
statliga myndigheternas e-arkivering.
Charlotte Johansson-Ahlström berättade att diskussioner om en gemensam
e-arkivtjänst har förekommit på myndigheten, men om dessa diskussioner
verkligen kommer att bli verklighet
återstår att se. Och om ett e-arkiv
skulle byggas, skulle myndigheter i så
fall erbjudas långtidslagring av information utöver den som Servicecentret
arbetar med, det vill säga ekonomioch personalinformation?
Göran Kristiansson bekräftar också
att Rikarkivet kommer att ta kontakt
med Servicemyndigheten i Gävle för
att diskutera en e-tjänst för e-arkiv
med dem. Vad detta i praktiken kan
mynna ut i och när en lösning eventuellt skulle kunna finnas på plats är
dock oklart.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

PÅ AAS KONFERENS

den myndighet som letar
e-arkiv i dagsläget kan istället vara att
köpa plats i ett e-arkiv hos en kommersiell aktör. I Sverige erbjuder de flesta
företag inom området idag tjänster där
e-arkiv byggs enbart för den enskilde
kunden. Ett fåtal företag på marknaden erbjuder lagring i externt e-arkiv
med online-tjänst. Men dessa företag

EN LÖSNING FÖR
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är unga och ännu inte så beprövade,
vilket kan vara ett problem för de
myndigheter som inte vill vara först
ut som kund utan hellre väntar in ett
företag som kan visa på hur lösningen
fungerat för andra kunder.
För många myndigheter skulle ett
e-arkiv i Riksarkivets regi naturligtvis vara att föredra. Och visst pågår
ett bygge av e-arkiv hos Riksarkivet,
men det kommer att användas enbart
för internt bruk av tidigare levererat
digitalt material.
Riksarkivets egen e-arkivlösning för de leveranser som hittills har
tagits emot och för det material som
myndigheten själv har valt att digitalisera, såsom bildmaterial, analogt ljud
och videofi m.
– Tanken är att e-arkivet ska börja
tas i bruk i början av 2013, säger Mats
Berggren som är projektledare för
Riksarkivets e-arkivprojekt Radar, och
fortsätter:
– Det har figurerat idéer om att
Radar skulle ta emot online-leveranser
och tillhandahålla online-utlämnanden
till statliga myndigheter, men systemet
kommer att finnas i ett säkert nät på
Riksarkivet och enbart användas av vår
egen personal. Radar är inte tänkt att
vara ett e-arkiv för myndigheter som
vill ställa av information från verksamhetssystem. Det är därmed heller inte
tänkt att vara ett e-arkiv liknande det
som finns inom Stockholms stad eller
landstingen. Idag finns inga planer på
en central e-arkivtjänst på Riksarkivet.

RADAR ÄR

återstår för myndigheter som
inte vill bygga ett e-arkiv på egen hand?
Kommersiella aktörer är ett alterna-

SÅ VILKA VAL

tiv som nämnts. Likaså att hoppas på
att en lösning kan komma till snabbt
på den nya Servicemyndigheten.
Ett annat alternativ är att flera myndigheter slår sig samman och bygger
tillsammans. Det nationella projektet
SYLL (System långtidslagring) där
flera av landet lärosäten gemensamt
gått samman för att hitta en lösning
för ett bevarande av myndigheternas
digitala information är ett exempel på
detta.
ETT TREDJE tänkbart alternativ som
vissa myndigheter redan ägnat sig åt
under de senaste decennierna är en
aktiv migrering av informationen från
verksamhetssystem till verksamhetssystem. Så länge verksamhetssystemet
omges av samma format, rutiner och
kontroller som ett e-arkiv och kraven
i RA-FS 2009:1 och 2009:2 uppfylls
borde systemet kunna klassas som ett
e-arkiv. Det innebär naturligtvis att
systemen kan bli tunga eftersom ingen
bevarandeinformation kan plockas ur
systemet och det dessutom ska bestå av
utrymmeskrävande format. Men med
goda gallringsrutiner och väl tilltagna
lagringsutrymmen skulle myndigheterna kunna bana vägen för att skapa
e-arkiv av verksamhetssystem. Kanske
är framtidens lösning på e-arkivfrågan
helt enkelt inte ett system för avställning utan ett aktivt verksamhetssystem. 

Utbildningar vid Regionarkivet Göteborg 2013
Regionarkivet (arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad) kommer
under 2013 att ge flera utbildningar inom arkivsäkerhet, arkivjuridik och informationshantering.
I första hand är utbildningarna riktade till anställda i Västra Götalandsregionen och Göteborgs
Stad. Utbildningarna har fokus på rutiner och processer inom Regionarkivets ansvarsområde. I
mån av plats kommer även ett antal platser erbjudas övriga kommuner och landsting/regioner.
Datum och närmare information rörande kurserna kommer att publiceras på Regionarkivets hemsida i början av 2013. Varje kurs kommer att ges under både våren och hösten. Utbildningarna
ingår som ett led i det tillsynsarbete som Regionarkivet kommer att påbörja under 2013.

1) Tillsyn och arkivsäkerhet

3) Grundkurs i processer och kvalitet

2) Grundkurs i arkivkunskap

4) Upphovsrättliga riktlinjer
för ABM-institutioner

Kursen syftar till ökad förståelse för arkivmyndighetens
tillsyn av arkivlokaler, t.ex. vilka detaljer som uppmärksammas, samt hur inspektionsprotokollet är uppbyggt.
Deltagaren ska få tillräckligt goda kunskaper om arkivsäkerhet för att själv kunna granska statusen på den egna
myndighetens arkivlokaler. Andra halvan av utbildningen fokuserar på risktänkande, katastrofhanteringsplanering, förebyggande åtgärder, samt hur man bör agera vid
en olycka eller katastrof. Efter genomgången kurs ska
deltagaren kunna upprätta en katastrofhanteringsplan för
den egna verksamheten.

Kursen riktar sig till arkivansvariga och arkivredogörare
på en myndighet. Syftet är att deltagarna ska få en ökad
förståelse för arkivfunktionen inom en myndighet samt
kunskap om regelverket kring allmänna handlingar och
arkiv i offentlig verksamhet. Kursen tar upp relevant
lagstiftning, arkivteoretiska grunder samt de processer
som Regionarkivet arbetar med.

Kursen syftar till att gå igenom processbegreppet, samt
att titta på de kvalitetsaspekter som finns inom informationshantering och informationsförsörjning i en modern förvaltning. Kursen syftar inte till att förklara den
processorienterade arkivförteckningsteorin, utan lägger
grunden till hur man använder, skapar och arbetar med
processer som en del av kvalitetsarbetet inom organisationen. Målet är att deltagaren ska kunna skapa och
arbeta med processer och enklare kvalitetsverktyg med
inriktning på informationsflöden.

Kursen går igenom de nya regionala riktlinjerna för
hur ABM-institutioner ska hantera upphovsrättsfrågor.
Riktlinjerna är användbara även för institutioner med
annan huvudman än Västra Götalandsregionen. Målet är
att deltagaren ska kunna bedöma en handlings upphovsrättsliga status, veta var de juridiska gränserna för
mångfaldigande och tillgängliggörande går, samt ha
kunskap om fria licenser och om spridning av så kallade
föräldralösa verk.

Utbildningarna är kostnadsfria. Anmälan är bindande och den som uteblir utan avanmälan kommer
att debiteras en avgift om 500 kr. Antalet platser är begränsade, så anmäl i er i god tid.

www.arkivnamnden.se

Flera projekt, bland annat inom e-delegationen, bedrivs i syfte att skapa e-tjänster av olika slag. MoReq2010 kan tjäna
som en utgångspunkt för de mest grundläggande e-tjänsterna för a ll slags i nformation.
Text Roger Löfgren roger.lofgren@csn.se

MOREQ2010 ÄR en akronym för Modular
Requirements for Records Systems.
Den specificerar ett antal grundläggande relaterade e-tjänster som ska
kunna delas mellan olika aktörer
och ägare av information så att man
ska slippa att köpa in, utveckla och
driva egna fristående system där all
funktionalitet är integrerad. För att
tjänsterna ska hänga ihop och för att
det ska gå lätt att flytta information
mellan dem specificerar MoReq2010
ett antal baskrav på funktioner och
metadata. Kraven avser det mest nödvändiga och ska kunna kompletteras
utifrån specifika behov.
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ATT SKAPA
E-TJÄNSTER

NOTERAT M.M.

I MODELLEN framgår vilka tjänster
som alltid ska finnas vid hantering
av information oavsett typ av och
syfte med informationen. Tjänsterna
delas in i kärntjänster och modellerbara tjänster. De förra måste följa
specifikationens krav fullt ut medan
de senare inte kräver en fullständig
implementation. Utöver dessa tjänster
beskrivs i specifikationen ett antal alternativa sätt att lagra och klassificera
information, samt användargränssnitt.
RECORDS SERVICE utgör kärnan i informationshanteringen medan de andra
tjänsterna stödjer den. I Records
service ska det finnas möjlighet att
aggregera och skapa relationer
för information (records) för
att få bättre överblick och
sökningar i den. Det görs
till exempel genom att knyta
ihop information som relaterar till
samma objekt (efter person, period,
ärende etcetera). Knutet till tjänsten
finns själva lagringen av informatio-
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nen i databaser, filer med mera.
tjänsterna hanterar administration av användare (3), av roller
(4), klassificering av information för
att ge dem ett verksamhetssammanhang (5), skapande och underhåll av
metadatascheman (7), gallring och
bevarande (8 och 9), sökning- och
rapportgenerering (10) och export av
den information som hanteras i de
olika tjänsterna.
Inom tjänsterna hanteras olika
typer av ”entiteter”. Det finns sexton stycken som hör hemma i
olika tjänster. Till exempel hanteras
entiteterna ”Records” och ”Aggregations” i Records service och entiteten ”Class” i Classification service.
Krav finns på vilka funktioner som
ska kunna utföras på en viss typ av
entitet, till exempel att det ska gå att
skapa entiteter av typen records. Varje
entitet ska beskrivas genom standardiserade metadata, ha uppgifter om
vem som får göra vad på en entitet
(åtkomstlista) respektive uppgifter om
vem som har gjort vad på entiteten
(händelsehistorik). Vid behov får ytterligare metadata tas fram vid lokala
tillämpningar.
DE ANDRA

tio åren har OAISmodellen (ISO 14721:2003) varit
förhärskande vid framtagande av
e-arkiv i den vedertagna betydelsen av fristående och självständiga
arkivsystem. Modellen har tillämpats
utifrån ett konventionellt synsätt på
arkivering, som avställning eller leveranser från ett system till ett annat.
M
 oReq2010 bryter ut de funktioner
som behövs vid informationshantering
UNDER DE SENASTE

4. Model
Role
Service
3. User
and Group
Service

Interfaces

5.
Classification
Service

7. Model
Metadata
Service

6. Record
Service
Component
storage

8. Disposal
Scheduling
Service

11. Export
Service

10. Search
and Reporting
Service

9. Disposal
Holding
Service

Core service

Features (not services)

Model service

Supports plug-in modules

till mer fristående tjänster oavsett typ
av information och syfte med den.
Specifikationen bör därför även kunna
tillämpas på information med statusen arkiverat i betydelsen låst mot
förändring oavsett typ av information.
Lagringen av den kan ske i en eller
flera lagringstjänster, återsökningen
i andra och gallringen definieras och
skötas genom ytterligare andra. För
att komma till sådana tjänstebaserade
lösningar krävs emellertid inte bara
mycket arbete, samverkan och kompromisser, utan förmodligen också ett
delvis nytt synsätt på arkivering.

e-arkiv och e-diarium
(eARD), som bedrivs inom ramen för
e-delegationen med Riksarkivet som
färdledare, har MoReq2010 tjänat
som en utgångspunkt för delprojekt
5 (dp5) om e-tjänster och metadata
för e-diarium. Inom delprojektet togs
grundläggande nivåer och metadata
fram för ärendehantering genom en
tillämpning av kraven för Records
service. Vid en utökad tillämpning för
ärendehantering av MoReq2010 behöver även tillämpningar av de andra
tjänsterna utöver Records service ske.
Resultatet från dp5 kommer närmast
INOM PROJEKTET

att utgöra en utgångspunkt för en
förvaltningsgemensam specifikation
för leveranstypen ärendehanteringssystem som ska tas fram i eARD.
MoReq2010:s vidare användning inom
e-delegationen är under utredning. 

Länk till resultat från dp5 inom eARD med
beskrivning av MoReq2010.
http://tinyurl.com/arkiv4
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Arkivarie med

Svenska M issionskyrkans a rkivmaterial i nnehåller en a nsenlig mä ngd
material som ä r av b etydelse för en s tor skara mä nniskor, även g lobalt.
Några av de f rågor som a rkivarien p å SMK s tälls i nför rör problem m ed
tillgängliggörandet över n ationella g ränser o ch sekretessprövningar
med tung p olitisk v ikt.
Text Thérèse Steen therese.steen@stockholm.se
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globalt ansvar
SVENSKA MISSIONSKYRKAN (tidigare
Svenska Missionsförbundet) har en
lång historia både innanför och utanför
Sveriges gränser och har existerat som
egen rörelse sedan 1878. Samfundet har
bedrivit mission och biståndsprojekt i
flertalet länder, bland annat i Kongo,
Indien, Ryssland och Kina, men även i
Sverige. SMK har under årens lopp haft
eget bokförlag, tidningsutgivning, egna
skolor (folkhögskolor samt missionärsoch pastorsutbildningar), ungdoms- och
scoutverksamheter, samt har samarbetat
med flera andra kristna organisationer i
Sverige och i utlandet. SMK:s arkiv består av drygt en och en halv hyllkilometer handlingar, innefattande över 200
arkivbildare. Man har även ett bildarkiv
med över 30 000 fotografier, och utöver
detta finns det över 1000 minnesskrifter, cirka 8000 böcker och fler än 500
kartor och ritningar.

Svenska Missionsförbundet
ska ha en arkivfunktion kom redan
1915, och sedan dess har man alltid
haft en eller två personer anställda som
arkivansvariga. Med undantag av den
nuvarande arkivarien är det ingen av
de tidigare arkivföreståndarna som har
haft utbildning i yrket, utan det rörde
sig om missionärer, pastorer eller liknande ur samfundet. I viss mån kan det
dock sägas att arkivföreståndarnas avsaknad av specifik arkivariekompetens
har vägts upp av ett passionerat intresse
och stort kunnande för historia och för
Svenska Missionskyrkans verksamhet.

BESLUTET ATT

FRÅN TIDIGT 1980-tal började man deponera material till Riksarkivet, men man
gick varken efter serier eller kronologi,
utan verkar ha valt att leverera material

baserat på intresse. Även materialrepresentationen visar tydligt de tidigare
arkivföreståndarnas intresseinriktning,
då ett stort fokus ligger på Kongo och
material från dess olika missionsstationer – flera av arkivföreståndarna var
Kongomissionärer.
Det finns mycket värdefullt internationellt material i SMK:s arkiv. Både
uiguriskt och armeniskt material har
hög politisk relevans än idag och är
belagt med sekretess. Turkiet förnekar
till exempel fortfarande det armeniska
folkmordet, och när det gäller uigurer
kan det förekomma avslöjande personuppgifter om människor i ett område
där det är förknippat med livsfara att
erkänna sig som kristen. Också det
kongolesiska materialet har ett stort
värde. Som jämförelse kan nämnas att
Nationalmuseet i Kongo-Kinshasa har
ett bildarkiv över hela sitt land som är
mindre än SMK:s bildsamling över sina
missionsstationer i området.
LÄNDER SOM har varit koloniserade har
ofta problemet att mycket av deras
kulturarv har följt med kolonialstaterna
tillbaka, eller förstörts. Dessutom är
ju naturligtvis det material som finns
bevarat också en del av kolonialstatens
eget kulturarv. Så hur tillgängliggör
man det? Det är exempelvis mycket
svårt för afrikanska studenter eller
forskare att få visum till Sverige, och
att digitalisera ett material innebär
inte nödvändigtvis att brukare i andra
länder har den teknologi som krävs för
att ta del av det. Det kan också röra sig
om material på svenska som förutom
att digitaliseras och bevaras, även måste
översättas. SMK har tagit ett ansvar i
och med att mycket historiskt material

om missionsarbetet har översatts till
franska, som är de båda Kongostaternas
officiella språk, men ansvaret för
kolonialismens kulturarv är något som
kan sägas vara en västeuropeisk fråga,
med andra ord långt mycket större än
ett enskilt samfunds.
SMK HAR HAFT en mycket betydande roll
i många delar av det svenska samhället
och i världen, och arkivfunktionen har
växt från att vara en samlingspunkt för
verksamhetens egen historia till att inhysa delar av kulturarv från länder som
på grund av kolonialismen idag lider av
informationsbrist gällande sin historia.
Med detta följer ett ansvar – arkivarierollen sträcker sig utanför SMK:s
gränser, och ut mot världen. 

Fakta
Svenska Missionskyrkan, Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan
i Sverige ingår sedan 2011 i en ny
kyrka med arbetsnamnet Gemensam
Framtid.
På grund av omorganisation tar
SMK:s arkiv inte emot forskarbesök i
dagsläget, men forskarförfrågningar
kan skickas till arkiv@gemensamframtid.se
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Standard

för kontroll och struktur
Ledningssystem för verksamhetsinformation ISO
30 3 00 – v ad k an ma n h a den t ill? T idskriften
Arkiv lät f yra a rkivarier re ektera över F
 orum
iFörvaltnings seminarium den 20 n
 ovember hos
SIS i S tockholm.
Text Petra Dornbusch petra.dornbusch@taby.se
ANLEDNINGEN TILL seminariet var att
standarden is o 30300, som har
f unnits i cirka ett år, nu finns översatt
till svenska. Programmet började
med en introduktion till standarden
av Elisabeth Klett från Stockholms
stadsarkiv, som är ordförande i den
tekniska kommitté som är ansvarig
för is o 30300 och 30301.
Anki Steen, som också har deltagit
i arbetet med standarden, fortsatte
sedan med att ge goda exempel på hur
hennes arbetsgivare, Luftfartsverket
(lf v), har arbetat med att implementera standarden i sin organisation.
Kristina Sandberg, verksamhetschef för verksamhetsområdet Ledningssystem och tf. verksamhetschef
för verksamhetsområdet Informationshantering vid si s, gav oss en
bakgrund om standardiseringsarbete
globalt, regionalt och lokalt.
I den avslutande paneldiskussionen, där utöver Elisabeth Klett och
Anki Steen även Katarina Ekelöf
(Post Nord) och Fredrik Samson (Ida
Infront) deltog, uppstod en spännande
dialog.

, kommunarkivarie
Täby kommun:
– Svaren var ganska entydiga:
marknadsför, välj ett område och låt
det bli det goda exemplet, i nödfall ta

PETRA DORNBUSCH
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fram de dåliga exemplen och beskriv
konkret vad som hände när kontrollen
över informationen brast, påtala att en
felaktig hantering är en kostnad, börja
med att läsa bilagorna till standarden
som är utformade som checklistor och
inte minst samarbeta med andra som
också har intressen i informationsförvaltningen.
Hur kan då en kommun dra nytta av
denna standard och hur når vi dit? Att
fortsätta samarbetet kring informationssäkerheten och kvalitetsarbetet
känns som rätt väg att gå, i alla fall
i Täby kommun. Kommuner och
landsting jämför sig ständigt med
varandra. Tänk så bra det vore om
införande av iso 30 300 skulle vara
något som användes i varumärket
eller för att framstå som en attraktiv
arbetsgivare.
, arkivarie på Statens
kriminaltekniska laboratorium - SKL:
– På min myndighet har vi ett
ledningssystem, men jag ser att
standarden kan hjälpa oss att tydligare och effektivare införa informationsstyrning för våra verksamheter.
Jag hoppas också att vi skall kunna
sammanföra regelverket för informationssäkerhet med ”mina” regler för
arkiv- och dokumenthantering och ge
förvaltningschefen stöd i tillsyn och
LENA ELFVING NIXON

revision. Jag tar med mig från seminariet hur standarden kan lyfta det
övergripande ansvaret för verksamhetsinformationen till en strategisk
nivå och att högsta ledningen bör ta
beslut om att man avser att följa standarderna. Ett sådant beslut behöver
inte betyda att man tänker certifiera
sig mot standarden!
, chefsarkivarie på
PostNord:
– På Posten finns ett integrerat
ledningssystem för miljö, kvalitet och
arbetsmiljö. Ett arbete pågår med att
översätta gemensamma processer till
danska och engelska eftersom Posten
sedan 2009 är en nordisk koncern PostNord. Fokus på gemensamma
processer, effektiv verksamhet och
efterlevnad av regulatoriska krav gör
det tydligt att det finns behov av ett
gemensamt ramverk för dokumenthantering och arkivering (hantering
av verksamhetsinformation).
Från seminariet tar jag med mig hur
standarden ska läsas och hur den
följer strukturen leda, planera, stödja,
genomföra, utvärdera och förbättra.
En utmaning blir att sätta dokumentationsmål som kan utvärderas. is o 30
301 innehåller en checklista för självutvärdering som kan ligga till grund
för en ga p-analys. Alla delar behöver
inte finnas på plats från början, det
viktiga är att ha en plan för fortsatt
arbete.

KATARINA EKELÖF

MARIA BJERSBY STENUDD, arkivarie, Landstinget i Uppsala län:
– Landstinget i Uppsala län har en
policy för informationssäkerhet och
ett ledningssystem för miljö certifie-

Krönikan

Mikael Dahlin, Petra Dornbusch och Anki
Steen bollar idéer efter seminariet.

rat enligt is o 14 001 som även styr
dokumenthanteringen. Ett pågående
projekt inom landstinget ska resultera
i införandet av ett landstingsgemensamt ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet som ska uppfylla
kraven i sosf s 2011:9. Det här innebär
att det finns goda förutsättningar att
säkerställa kvaliteten för valda delar
av landstingets verksamheter.
SEMINARIET HAR satt igång en tankeprocess - hur vill jag ha det i mitt
landsting? Ett scenario kan vara
enligt följande. Landstingsstyrelsen
ger landstingsdirektören i uppdrag att
införa och låta Ledningssystem för
verksamhetsinformation (lv i) bli ett
slags paraply som styr informationshanteringen i befintliga ledningssystem och övrig informationshantering.
Modellen kommer att tydliggöra
arkivmyndighetens uppdrag att styra
landstingets arkivbildning samtidigt
som landstingsarkivet får rollen att
utöva tillsyn över att verksamheterna
följer lv i.

mellan verksamheterna
och landstingsarkivet har sedan en tid
tillbaka tagits fram en processorienterad arkivredovisning vilken sedan kan
fasas in i lv i. Det kräver resurser, men
än mer resurskrävande är att inte ha
kontroll över arkivbildningen. 

I SAMARBETE

FOLKRÖRELSERNAS Arkivförbund (FA) har vid stämmor och höstmöten de senaste åren frågat sina medlemmar vad de tycker är viktigt att satsa på. Styrelsen
diskuterar nu resultatet för att definiera vad som kan och bör göras. Hur ser
FA:s roll ut i det nya arkivlandskapet?
FA:s medlemmar är antingen arkivinstitutioner eller folkrörelseorganisationer, vilket innebär att de antingen är arkivbildare eller arkivmottagare.
Organisationerna vill ha hjälp med sin arkivhantering och folkrörelsearkiven
vill ha en gemensam arena för att kunna diskutera arkivfrågor. Det fungerar
ofta bra att kombinera dessa intressen, men ibland kan det vara motiverat att
renodla verksamheterna som är riktade
”Beredskapen
till den ena eller andra kategorin, något
för långtidsbeva- som FA:s arbetsgrupper tar fasta på när
rande av digitala de utformar kommande års verksamheter. FA:s nya informationsbroschyr
dokument är dålig ställer frågan: ”Vem tar ansvar för dina
handlingar?”
och det finns en

risk att historia
går förlorad”

DEN NYA samverkansmodellen inom
den enskilda arkivsektorn gör att FA:s
relation till Riksarkivet blir en annan. Kulturrådet tillkommer som
samverkanspart och på regional nivå
ökar kontakter och samordning mellan kulturinstitutionerna, inte bara på
kulturarvsområdet.
De nya kursplanerna i historia för gymnasiet betonar den moderna historien
och demokratins framväxt och genombrott. Folkrörelsernas historia är här
en viktig del, och på folkrörelsearkiven
finns viktigt källmaterial från demokratins etablering i Sverige. Samverkan
med universitet, högskolor och gymnasielärare är viktig liksom arbetet med
Folk i rörelse, en webbsida för gymnasieskolan om demokratins framväxt.

och insamling från nya folkrörelser, invandrarföreningar och
aktionsgrupper bör ägnas mer uppmärksamhet. Beredskapen för långtidsbevarande av digitala dokument är dålig och det finns en risk att historia går förlorad
med varje kraschad hårddisk eller rensad dator inom föreningslivet. Detta är ett
viktigt område för medlemmarna och ett område där centrala insatser behövs.
Nu när strukturen för folkrörelsearkiv är utbyggd i hela landet diskuterar vi
hur utbildningarna ska kunna decentraliseras så att regionala arkiv kan ordna
utbildningar för såväl arkivanställda som arkivansvariga inom organisationerna. När det är klart kan FA koncentrera sig på utveckling av kurser och
seminarier på nya områden som efterfrågas.
ARKIVVÅRD INOM

arkivföreningarna är viktig och årets stämma i Lund
ordnades gemensamt mellan FA, Näringslivsarkivens Förening (NAF) och
Föreningen för Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Tillsammans har arkivföreningarna också tagit fram en gemensam ”roll-up” med ICA:s internationella deklaration om arkiv, som antogs av UNESCO 2011.

SAMVERKAN MELLAN

Torgny Larsson, ordförande, Folkrörelsernas arkivförbund
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Porträttet

Ann Hörsell
– Flyttande krigsarkivarie

Efter R iksarkivets omorganisation ä r A nn Hörsell nytillträdd
krigsarkivarie. På själva K rigsarkivet ä r hon dock i nte ny, utan
snarare nygammal; det var där hennes första steg i a rkivyrket togs.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net Illustration William Haddock williamhaddock@hotmail.com

urskilja en röd tråd i vår
nya krigsarkivaries karriär så är det alla
arkivfl ttar som hon har fått ta tag i.
Redan på Krigsarkivet 1984-1996, fi k
hon, förutom sedvanligt arkivarbete,
vara med om att administrera fl tten av
depån i Solvalla till Frihamnen.
Därefter kom Ann att bosätta sig
norröver, som landstingsarkivarie i
Norrbotten (1996-2001). Uppgiften
blev även där att ägna sig åt arkivfl tt.
Politikerna hade nämligen bestämt att
sjukhusen i Boden och Luleå skulle
läggas ned och ett nytt sjukhus skulle
byggas. Huruvida sjukhuset skulle
läggas i Boden eller Luleå orsakade
en politisk oenighet. Lösningen blev
ett sjukhus i Sunderbyn, mittemellan städerna. Där var också målet
att skapa ett nytt digitalt system för
att hantera all patient- och vårddokumentation. Tanken var att hela
sjukhuset skulle vara helt digitaliserat
från början.
OM MAN KAN

EFTER TIDEN i Norrbotten återvände
hon till Stockholm och började på
Riksantikvarieämbetet som chef för
Antikvarisk-Topografiska a kivet, ATA
(2001-2007). Även där blev det dags
att ta tag i en fl tt när arkivdelen skulle
fl ttas till Östra stallet.
– Det hela blev väldigt lyckat tack
vare ett gott samarbete från alla håll.
Men när vi byggde kontorslandskapet var det en utmaning att få våra
inredningsdesigners att förstå att det
behövs plats för mer än fyra hyllmeter
vid arbetsplatsen när man skall arbeta
med arkiv!
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Ann Hörsell till
Riksarkivet. Där blev hon 2007 chef
för Avdelningen för enskilda arkiv.
– Det var ett oerhört intressant
och spännande jobb att arbeta med
de enskilda arkiven på nationell basis
i enlighet med Riksarkivets uppdrag.
Jag jobbade mycket med att förbättra
kontakterna med folkrörelse-, förenings- och näringslivsarkiven. Jag anser
att det är oerhört viktigt att man hela
tiden har en pågående dialog med dem
som arbetar inom sektorn och att alla
som jobbar med enskilda arkiv ges
möjlighet att träffas

DÄREFTER ÅTERVÄNDE

omorganisationen vid Riksarkivet under sommaren 2007 kom
Avdelningen för enskilda arkiv att
upphöra, och Ann blev erbjuden att
återvända till Krigsarkivet som chef.
– Det är väldigt spännande att
få återvända hit. Men det är både en
välkänd och en ny miljö – inte samma
arbetsplats som det var för 15 år sedan.
Men man behöver i alla fall inte börja
på nytt med att lära sig arkivmaterialet.

I OCH MED

Är det viktigt att chefen för en
arkivinstitution är arkivarie?
– Förhållningssättet är viktigt, och
en beståndskunskap gör det lättare att
förhålla sig till det som medarbetarna
håller på med. Om man inte har en
grundläggande kunskap kan det vara
svårt att fatta de bästa besluten. Jag
tycker jag ser på de yngre arkivarierna
som ofta varit runt på en del ställen att
det går ganska snabbt att sätta sig in i
ett nytt bestånd.

ANN TYCKER också att det är kul med
Facebook:
– Att sitta med i Riksarkivets Facebookredaktion lyser upp chefsmörkret
med budget, personalärenden, ekonomi
och allt annat som ingår i chefstjänsten. Via Facebook har man en unik
möjlighet att presentera berättelserna
från arkiven på en plats där dagens
människor finns o h är aktiva. Man
kan förhoppningsvis också få fler att
forska på plats i våra arkiv och inte
bara digitalt.

minskning av antalet
besökare har hon inte sett att den
utökade digitaliseringen har inneburit.
Tvärtom pekar hon på att forskarna
ofta går vidare till mer avancerat material. Och även om det alltid går att
digitalisera mer så tror hon inte att
Krigsarkivet kommer att få pengar
till att digitalisera alla sina hyllmeter.
Därför är det viktigt, påpekar hon,
att sökingångarna till arkiven finns
digitalt.

NÅGON DIREKT

utmaningar i sin nya roll,
berättar Ann Hörsell om ett kommande arbete inom Riksarkivet i Stockholm inför en planerad samordning av
verksamheten till färre fysiska platser.
Arkivmaterialets placering måste ses
över och forskarsalarna måste anpassas
till de krav som dagens forskare ställer.
Arkivfl ttar tycks alltså ständigt vara
på agendan i Ann Hörsells yrkesliv. 

NÄR DET GÄLLER

Ann Hörsell
Födelseort: Katrineholm
Familj: Sambo och en son
Utbildning: Disputerad i Uppsala i
historia, arkivkursen i Stockholm
Gör: Krigsarkivarie
Intressen: Renovera familjens gård
i Norrland och att skriva. Senast en
artikel i Piteås museums årsbok om
rättegången i Arvidsjaur 1682 mot
en kvinna som blev den näst sista som
brändes som häxa i Sverige.
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Säkert?

Kvaliteten på information i arkiv och system
är en sak, men är vi alltid så säkra på var
i nformationen egentligen nns, eller vem som
ser den? Informationssäkerhet var ett tema för
Arkivrådet AAS välbesökta konferens 2012.
Text Jim Löfgren jim.lofgren@tam- arkiv.se Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

FIA EWALD, senior advisor på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättade om det standardiserade
ramverk för informationssäkerhet som
tagits fram till stöd för organisationer
som vill arbeta med detta. I resultatet
som man kan ta del av på Informationssäkerhet.se, konstaterar hon att området
ofta är eftersatt inom offentlig verksamhet. En grundprincip bör till exempel
vara att klassad information inom en
verksamhet inte ska vara tillgänglig för
andra än de som omedelbart arbetar
med den eller behöver den.
I MSB:s modell tas ett helhetsperspektiv. Verksamhetsprocesser, informationshantering och IT-stöd analyseras i relation till inblandade aktörer.
Information värderas och klassas och
därefter görs en riskanalys. Säkerhetsåtgärder tas slutligen fram för att bland
annat styra behörighet och incidenthantering.

ett ensidigt IT-perspektiv. Budskapet
till arkivarier var att ta en aktiv roll i
arbetet, något som också redan sker,
sammanfattade moderator Lennart
Ploom.

BJÖRN PETTERSSON, säkerhetsstrateg på
Arbetsförmedlingen, berättade om
hur man arbetar med säkerhetskrav i
praktiken. För dem har det handlat
mycket om hur integritetskänsliga
personuppgifter hanteras men även om
att förhindra att information försvinner.
I säkerhetsarbetet, där medarbetarna
involveras aktivt, identifierar och klassar man skyddsvärd information, gör en
risk- och sårbarhetsanalys och fastslår
en grundnivå för IT-säkerhet. Skyddsåtgärderna handlar bland annat om
kontinuitetsplanering: hur man gör när
ett system går ned och vem som ansvarar för krishantering och reservrutiner.
Efter konferensens första dag kunde
konstateras att informationssäkerhet
handlar om något i grunden annat än

EFTER EN TID av dagliga besök och samtal
med de anställda på kommunhuset
hade Citron fått en känsla för vilka
kommunpolitiker som borde granskas
närmare. Hon beslöt sig för att djupdyka i kommunens ekonomiredovisning
och titta lite extra på kommunpolitikern Sölve Konradssons transaktioner.
Citron beskrev målande det tillfälle då
hon för första gången skulle begära ut
information från kommunens ekonomihandläggare. Handläggarna verkade
nervösa och ängsliga då hon klev in

som belyste ämnet källor
i allra högsta grad var journalisten
och författare Britt-Marie Citron som
föreläste under konferensens andra
dag. Hennes spännande historia om då
hon avslöjade korruptionsskandalen i
Motala kommunhus lämnade knappast
någon av konferensdeltagarna oberörd.
1995 var Citron nyanställd reporter
på Motala Tidning. I likhet med sina
journalistkollegor gick hon den sedvanliga kommunrundan varje dag för
att leta nyheter i kommunens diarier.
Att ha en god relation med kommunens registratorer och arkivarier var en
viktig del av journalistens jobb, beskrev
Citron.

EN FÖRELÄSARE

på deras tjänsterum. Hon bad att få
ut kommunens samtliga fakturor med
underlag från 1995 och efter en stunds
tystnad nästan viskade en av handläggarna: ”Vill du inte ha ut dem från 1994
också?”. Det blev början till en lång rad
avslöjanden om hur Sölve Konradsson och andra högt uppsatta politiker i
kommunen använt kommunens kontokort till privata inköp såsom resor, dyra
middagar, kläder, bilar och presenter
till sina fruar och älskarinnor. Priset för
Sölvesson blev två års fängelse för grov
trolöshet mot huvudman.
visar på ett tydlig sätt
hur mycket intressant information och
stoff ill nyheter som finns i förvaltningarnas arkiv för den som bara har
tiden och tålamodet att leta.
Offentlighetsprincipen som stöd
för transparens i samhället fungerar
bättre om handlingar verkligen också
är tillgängliga utan svårigheter, det är
en viktig aspekt av informationssäkerhet. 

CITRONS HISTORIA

”Handläggarna verkade
nervösa o ch ä ngsliga d å hon
klev i n p å deras tjänsterum.”
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Anden
i kapseln
Det här är berättelsen om min forskning
kring Hildur Ottelin,
och om ”Anden i kapseln”. Hon var en aktiv
nykterhetskämpe och
tidig medlem av Socialdemokratiska kvinnoklubben. ”Anden” är
den kraft som bor i alla
arkivkapslar och som,
när det minst väntas
och bäst behövs, ger
en hjälpande hand.

NOTERAT M.M.

Text Kerstin E Wallin ke_wallin@telia.com

AB Rickomberga egnahem av Hildur Ottelin på mark som
hon hade köpt. Hon blev kommunal
bostadsinspektris 1908, ledamot av
egnahemsstyrelsen 1911, den första och
i sju år den enda kvinnan i stadsfullmäktige 1912 och i drätselkammaren
1915. Hon hade kvar uppdragen vid sin
död 1927. I sanning en pionjär. Men
vem var hon och varför gjorde hon
detta? Eftersom ingen visste ”adopterade” jag henne och började släktforska.
1904 STARTADES

1866 i Gamla Karleby
i Finland och var dotter till Albert
Ferdinand Ottelin (borgmästare
i Gamla Karleby) och Helena
Wilhelmina Gellerstedt från Sverige.
Hit kom hon 1868 med sin mor och
lillebror Odal efter att pappan hade
avlidit i tyfus. Snart dog även mamman, morföräldrarna och en moster.
Barnen flyttade med den sista mostern
och hennes man till Piteå, där de växte
upp. Med Piteå som medelpunkt – en
tidningskrönika (1946) visade att staden
inte var någon avkrok. Här fanns både
en nykterhetsloge (IOGT) och en
Arbetare-R ing, och intresserade fruntimmer bjöds in till gymnastikövningar.
Morbrodern satt i både stadsfullmäktige och landstinget och mostern var med
i Fruntimmersföreningen som bildades
1876. Det fanns en flickskola och ett
småskoleseminarium, men arkiven är
borta. Kanske gick Hildur där, eller så
undervisades hon av morbrodern som
var lärare. Efter konfi mationen 1882
upphör alla spår i Piteå.

HILDUR FÖDDES

JAG VISSTE dock att hon 1893 hade utexaminerats som gymnastikdirektör från
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI)
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i Stockholm och flyttade efterforskningarna dit. Bingo! Hon var elev på
Åhlinska skolans ettåriga fortsättningskurs år 1888. Hildur började på
GCI 1891 men Riksarkivet har tyvärr
gallrat ut elevhandlingarna från skolan.
Bibliotekarien på Idrottshögskolan
berättade emellertid att Hildur Ottelins
klass, som utexaminerades 1893, höll
kontakt genom vandringsböcker som
de skickade mellan sig i 50 år! Gymnastikdirektör Olle Halldén hade nyligen
skrivit en bok om dem och de fanns
kvar på Idrottshögskolan! Detta var
Andens första bidrag.
låna böckerna, men
stadsarkivet i Uppsala hjälpte till så jag
kunde skriva av först Hildurs 15 brev
och sedan alla de övriga 478 - en kvinnoskatt med mängder av foton! I breven
berättar Hildur om sitt arbete som
gymnastiklärare och sjukgymnast och
om sitt sociala engagemang. Marken i
Rickomberga köptes på impuls, ”för att
hindra tomtjobbare”. AB Rickomberga
Egna hems handlingar hos Stadsarkivet
gav en lustig bild av dåtidens passfråga.
Det upptäcktes att Hildur Ottelin var
invandrare och alltså inte utan regeringens tillstånd fick äga egendom eller sitta
i en bolagsstyrelse, men det hade förstås
inte hindrat Länsstyrelsen i Uppsala
från att utfärda svenska passhandlingar
för henne både 1894 och 1897. Hildur
skrev till Kungen och blev svenska 1905.
Breven var ett oerhört glädjande fynd,
men sedan var det stopp igen. Alf W
Axelsons bok om Piteås historia gäller 1900-1950, då Hildur redan hade
flyttat, men kanske hade han stött på
henne? Nej, tyvärr, men han hänvisade
till Thord Carlsson i Piteå (”Ring så

JAG FICK INTE

Ett ott porträtt av Hildur Ottelin som
Kerstin Wallin ck från Hildurs lillebrors
dotterdotter i Mexiko.

Hildur älskade Norrland - ”magerlandet
- f agerlandet” sa hon (efter Elf Norrbo,
alias J A Törnblom 1909).

”Att öppna en k apsel och försjunka
i innehållet är obetalbart.”
spelar vi”). Nytt bidrag från Anden:
Hildur Ottelins båda brorsdöttrar var
mycket musikintresserade och hade
brevväxlat med Thord Carlsson – och
breven fanns kvar! Jag fick kopior som
berättade om Odal och Hildurs föräldrar och om en dotterdotter som jag inte
kände till. Kanske hade hon hört något
om sin mors faster? Det gällde bara att
hitta henne...
släktforskarmetoderna. Via
en efterlysning i nättidningen Rötter hittade jag en person som har känt
Odals döttrar och som – Anden igen,
jag är övertygad! - hade en e-postadress
till denna dotterdotter som bodde i
ÅTER TILL

Mexiko! Hon visste tyvärr inte mycket
men hade foton som jag fick låna. Ett av
dem visade en ung Hildur och en okänd
kvinna. Via släktforskarkontakter identifierades hon som Elma Wästerberg, en
barndomsvän från Piteå som i många år
bodde hos Hildur i Uppsala. Elma var
rörelsehindrad - kanske hade det bidragit till Hildurs sjukgymnastikintresse.
färdig gjorde Anden
ytterligare en insats. På Carolinas
handskriftsavdelning hade man några
kartonger osorterade brev som Odal
Ottelins döttrar hade skickat in. Av en
slump tog jag upp ett litet blått kuvert.
Det innehöll några brev från Hildur

INNAN JAG VAR

till Odal som bland annat handlade om
hans skilsmässa och om barnen! Hennes
politiska engagemang förklarades när
hon berättade att hon hört Erik Hedén
hålla föredrag om den socialistiska
staten: ”Eja vore vi där!” skriver hon.
JAG ÄLSKAR ARKIV och är mycket tacksam
för den alltid lika kunniga som hjälpsamma personalen. Att öppna en kapsel
och försjunka i innehållet är obetalbart
– och jag är inte den enda som har fått
hjälp av Anden i kapseln! 
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KLIMATFÖRÄNDRING
2012 års internationella arkivkongress hölls den 20-24 augusti i Brisbane.
För första gången ck ett land på det södra halvklotet stå som värd för
evenemanget, och Australien g jorde det på ett mycket förtjänstfullt sätt.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

deltagarantalet betydligt
lägre än vid föregående kongresser,
till följd av det långa avståndet, men
trots detta infann sig ändå fler än 1000
personer från totalt 95 länder. Ett
femtontal av besökarna var svenskar.
En av dessa var jag själv. Min resa
möjliggjordes genom ett stipendium
från Arkivrådet AAS (Leif Paulsens
stipendiefond). Jag deltog vid kongressen i egenskap av reporter för ICA.
Det kändes naturligt att turen att få
arrangera en ICA-kongress någon gång
skulle komma till Australien. Landet
har sedan länge legat långt i framkant
i arkivvärlden och har utmärkt sig på
en rad områden, inte minst beträffande digitalt bevarande och intressanta
lösningar för att tillgängliggöra arkiv
information. I fjol fick australiensiska
Riksarkivet ett pris från Unesco för sina
insatser på förstnämnda område.
SOM VÄNTAT BLEV

som lyftes fram på kongressen är det faktum att vi inom arkivväsendet lever i en epok av stora förändringar, vilket också synliggjordes redan
i temarubriken, A Climate of Change.
Tre parallella huvudspår löpte genom
de tre konferensdagarna: ”förtroende,
identitet och hållbarhet”. Varje konferensdag inleddes med anföranden av ett
par ”keynote speakers”, varav den mest
prominente var David Ferriero, USA:s
riksarkivarie. Han behandlade ämnet
arkiv och sociala medier. Dagarna
innehöll en stor mängd presentationer
av föredragshållare från världen
över. Presentationerna omfattade
ämnensom arkivredovisning, e-arkiv,
digitaliseringsprojekt, olika sätt för att
tillgängliggöra arkivmaterial, arkiv
utbildning, arkivlagstiftning, arkiv och
ETT BUDSKAP
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 arginaliserade samhällsgrupper samt
m
mycket annat.
, riksarkivarie i Skottland, tog avstamp i en rapport som nyligen utkommit över tidigare vanvård av
barn i Skottland. Rapporten visade på
ett uppenbart samband mellan barnens
utsatthet och frånvaron av goda dokumenthanteringsrutiner. Mycket har
emellertid hänt i Skottland på sistone,
och landet har fått en lagstiftning som
ställer långtgående krav på myndigheternas arkivvård. Föredraget var intressant ur flera synvinklar. Bland annat
eftersom det så tydligt lyfte fram vilken
roll arkiven och deras information
kan spela för människor som av olika
anledningar hamnat i ett utanförskap
i samhället samt i processen för dessa
människor när det gäller att få gehör
för sina rättigheter. George MacKenzie
pekade också på att missförhållanden
av denna art kan vara betydelsefulla för
arkiven, eftersom de är anledningar till
att yrka på förändringar. En god informationshantering är a och o.

GEORGE MACKENZIE

fängslande föredrag, som på
sätt och vis fick representera hela den
australiensiska arkivtraditionen med
alla dess fördelar, hölls av Zoe D’Arcy
från Riksarkivet i Canberra. Hon berättade om hur man genom intressanta
webblösningar aktivt interagerar med
användarna och låter dem bli delaktiga
i tillgängliggörandearbetet genom eget
registrerande et cetera. Arkiven, som
tidigare var de som kunde bestämma
villkoren för användandet, har nu trätt i
bakgrunden och istället fått ett uppdrag
att verka för en förenklad direktrelation
mellan användarna och arkivinforma-

ETT ANNAT

tionen. Föredraget var givande eftersom
det visade på nya vägar för att skapa
intresse för arkiv hos allmänheten.
Det uppmärksammade att det faktiskt
är fullt rimligt att arkiven, med sina
breda informationskällor, bör kunna
engagera långt fler människor än vad
fallet är idag.
Förutom att ICA-kongresserna
erbjuder världens arkivarier möjlighet
att ses och att genom föreläsningar förkovra sig inom en rad ämnen, innehåller
de också många tillställningar i ICA:s
egen regi. Det kan röra sig om möten
eller föredrag, öppna för alla eller bara
för särskilt inbjudna, och detta utgjorde
det fjärde spåret under kongressen. Ett
av alla dessa inslag var ett arbetsmöte
med redaktionsgruppen för Comma,
ICA:s tidskrift, som jag nyligen utsetts
till ledamot i.
ICA KAN förefalla vara en något sluten
och elitistisk organisation som känns
ganska avlägsen här i Sverige. Det är
en organisation som fortfarande präglas
av byråkratiska strukturer och en viss
tungroddhet, som en följd av alla de
nationaliteter den har att företräda.
Detta kunde tydligt iakttas vid ICA:s
årsmöte. Men det finns tecken på att
ICA sakta men säkert börjar öppna
sig och anta mer moderna arbetssätt,
vilket kommer till uttryck. i dess stora
satsningar på unga arkivarier eller på
utvecklingsprojekt i Tredje världen. Det
känns viktigt att ICA blir en organisation som känns angelägen för fler
svenska arkivarier, och därför är det av
vikt att fler på hemmaplan engagerar sig
i dess arbete. Det finns många sätt man
kan göra det på.

” Arkivbranschen s tår i nför en s tor
rad förändringar, och detta gäller
världen över. Det k an h andla om
ökad d igitalisering, större a nvändande av sociala medier… ”

Brisbane ligger på östkusten och kännetecknas av en intressant blandning av
gammalt och nytt; kolonialbyggnader samsas här med skyskrapor.

DAGARNA I Brisbane kantades också av
många workshops, studiebesök och
sociala aktiviteter. Reportergruppen
Flying Reporters berättade om alla
dessa händelser på sin webbplats,
http://flyingreporters.ica.org/brisbane2012
Jag hade själv nöjet att få tillhöra denna
grupp, som totalt utgjordes av tio unga
arkivarier från världens alla hörn. Samtliga kontinenter var representerade, och
vi hade medlemmar från exempelvis
Kina, Ghana, Mexiko, Australien,
Kanada och Tonga. På vår blogg publicerade vi referat från kongressens olika
föredrag samt intervjuer med kongressdeltagare. Artiklarna översattes sedan
till ett flertal språk. Konceptet med flygande reportrar har funnits sedan 2008.
Reportrarnas arbete är ett sätt att sprida
information om ICA:s konferenser till

arkivarier i olika länder, vilka själva inte
har möjlighet att närvara och att hålla
dem uppdaterade på det som sägs. Det
var fantastiskt stimulerande att på detta
sätt få skapa nya kontakter med yrkesverksamma från hela världen.
står inför en stor rad
förändringar, och detta gäller världen
över. Det kan handla om ökad digitalisering, större användande av sociala
medier, nya sätt att klassificera informationen samt behov av lagstiftningsändringar. I detta sammanhang fyller
ICA-kongresserna en utomordentligt
viktig funktion, eftersom de ger tillfällen att mötas och att dela med sig av
erfarenheter. Nästa gång, 2016, är det
Sydkoreas tur att vara värdland. 

ICA
International Council on Archives har
sedan sin tillkomst år 1948 varit en
intresseorganisation för arkivarier
världen över. Den har sitt säte i Paris
och har drygt 1400 medlemmar i
olika kategorier, såväl institutioner som
enskilda individer. ICA:s högste chef
heter Martin Berendse, riksarkivarie i
Nederländerna, och dess generalsekreterare David Leitch.

ARKIVBRANSCHEN

Den imposanta kongressbyggnaden
”Brisbane Convention and Exhibition
Centre” gav en värdig inramning till evenemanget. Huvudsponsor var Ancestry.
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Företagsarkivet
– där gammalt blir som nytt
Det ä r över en o ch en h alv k ilometer
långt och v äxer hela t iden: Företagsarkivet i V ästerbotten – v år gemensamma minnesbank.
Text Åke Lundgren
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”I dag nns det mesta i
Företagsarkivet. A llt f rån
företag med övertydliga
namn som A B E lektriskt
ljus ti ll mera k ryptiska A B
Sångfågeln i Skellefteå.”

MEN VARFÖR minnas företag? Varför
minnas jobbet? Varför inte helt enkelt
gå vidare i det som är och komma skall
och glömma det som varit? Jo, för att
utan historien saknar vi en viktig bit:
kunskaper och erfarenheter som hjälper
oss vidare.
En gång fanns de inte alls, dessa
företag. Men när människor slöt sig
samman i byar, samhälle och städer
föddes också det vi kallar företag. Där
är vi i dag. De föds och dör, förvandlas
och utvecklas. Det som är eller har varit
dokumenteras och bevaras. Förhoppningsvis. Ibland går det förlorat.
Det vill vi motverka! säger Gunilla
Wikström, arkivarie och platschef i
Skellefteå, en av fyra anställda med
uppgift att ta hand om företagsarkiven,
bevara dem och göra dem tillgängliga
för forskare och allmänhet.

1987. Företagsarkivet i Västerbottens bildades med kansli på Nordanå i Skellefteå och med arkiv både på
Brännan i Skellefteå och i Umedalen,
ett för norra länsdelen och ett för södra.
I dag ett arkiv på totalt nästan 2 000
hyllmeter! Det är en hel del och här
finns det mesta, från små företag till
de riktigt stora. Här samlas ölutkörare
och skräddarmästare med hädangångna
jättar som Scharins.
Ett herrelöst företag som redan
lockat många forskare, berättar Gunilla
Wikström. Bäst är att det från början
inte alls fanns någon avsikt att spara
allt detta. Därmed har det inte heller
gallrats eller tillrättalagts. Företaget
gick i konkurs och materialet lagrades
i lador i Klemensnäs. Peter Gustavsson
på Folkrörelsearkivet fick höra talas om
saken, lånade släp och fraktade allt till

ALLT BÖRJADE

Nordanå. När Företagsarkivet bildades
hamnade materialet hos oss. 110 hyllmeter material!
I DAG FINNS det mesta i Företagsarkivet. Allt från företag med övertydliga
namn som AB Elektriskt ljus till mera
kryptiska AB Sångfågeln i Skellefteå.
Somliga företag är, mer eller mindre,
gåtor. En del lär förbli mysterier.
Men spännande är det! Hos Företagsarkivet finns en stor del av de
västerbottniska företagens historia
samlad. Det är dit forskare söker sig, för
att utreda ett enskilt företags historia,
eller för att kartlägga historien i stort.
Svaren på frågorna finns i protokoll,
brev, ekonomiska redogörelser, foton,
reklammaterial …

det hänt mycket genom tiderna. År 1936 var cirka 9 500 personer
sysselsatta inom hantverk och industri
i Västerbottens län och trettio år senare
handlade det om mer än det dubbla.
Tar man exemplet Norsjö socken för en
period av fem år (1951-1956) ser man att
antalet företag höll sig ganska konstant
- ett hundratal – medan antalet anställda ökade från 317 till 365 personer.
Företag inom branscher som metall,
jord- och sten, trä, livsmedel, textil- och
tvätt, läder- skinn och gummivaror,
byggnad och olika former av service.
Det allra första företag som hamnade
i hyllorna hos Företagsarkivet var för
övrigt Bäcklunds Metallvarufabrik,
grundad redan 1860. I dag utgör det
samlade materialet 4,15 hyllmeter.

OCH NOG HAR

är inte detsamma
som att vara konservativ och bakåtsträvande. Det kan handla om igenkän-

ATT VARA NOSTALGISK

nandets glädje, men även nyupptäckarglädje. Plötsligt blir det ”gamla” nytt
igen, fast på ett annat sätt. Att upptäcka
historien kan vara ett sätt att ge nytt liv
åt företaget.
Ett företag börjar med en idé. Någon
kommer på något som ingen har tänkt
på förut, samtidigt som man skapar
möjlighet att försörja sig själv och
andra. Företagsarkivet rymmer i dag
mängder av sådana exempel: bagerier,
ångsågar, tidningar, tegelbruk – för att
inte tala om det omfattande skjutsväsendet.
Vem minns inte hur man stått med
tindrande barnaögon i en affär och
fascinerats av allt det märkliga? Vem
minns inte hur man första gången
besökt ett riktigt stort företag och känt
förundran över att något sådant kunde
finnas? Kanske är det så man måste se
det, med barnaögon …
VI LEVER I en tid av ständiga och snabba
förändringar. Då kan det vara skönt
att vila i det bekanta, det som en gång
skänkte trygghet. Fler och fler företag
har upptäckt det: Genom att lyfta fram
den egna historien – i böcker, utställningar, eller på annat vis – har de väckt
större nyfikenhet för det som händer
i dag. Därför är det förstås viktigt att
företagens historia tas tillvara medan
tid är. Det som en gång gått förlorat är
för alltid borta.
VÅR UPPGIFT är att ta hand om, bevara
och ordna material som förvaras eller
doneras, säger Gunilla Wikström. Det
är viktigt för själva företagen, men
även för många andra och för hela vårt
gemensamma minne. 
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Kåseri

Att ytta ett arkiv
Lördagen den 10 november 2012 i nvigdes A rbetarrörelsens a rkiv o ch biblioteks nya lokaler i F lemingsberg söder om S tockholm. Vägen d it var hektisk.
Text Ulf Jönson ulf.jonson@arbark.se

SOMMAREN 2011 meddelades att institutionen måste lämna sina gamla lokaler
vid Norra Bantorget senast den 30
september 2012. Institutionens medarbetare letade lokaler under hösten,
laborerade med sex, sju lokalalternativ under vintermånaderna för att
slutligen skriva kontrakt på Flemingsbergslokalen i början av mars.
Våren 2012 ägnades åt upphandling av hyllsystem och byggförberedelser, sommaren åt byggnadsarbetena. Bygginsatser pågick fortfarande
när flyttlassen började gå i september.
Möblerna flyttades först, sedan
bestånden och slutligen tömdes källarna på de gamla hyllsystemen. Med
en månads försening var ar a b redo
att lämna ifrån sig nycklarna till de
gamla lokalerna. Vad har vi lärt oss av
detta år?
TILL ATT BÖRJA med att konsulter är
dyra. Ibland förundras man dessutom
över vissa summors relation till vissa
upplevda resultat eller arbetsinsatser.
Det kan också bli dyrt att avstå: en
bra konsult har tillgång till kompetens som man själv saknar, inte minst
juridisk. För vår del hade vi inte haft
lokalerna i Flemingsberg utan hjälp
från våra konsulter som gjorde avgörande insatser i förhandlingarna med
hyresvärden.

med yrkesfolk
är genomgående. Till exempel fick
jag den hårda vägen reda på att det är
skillnad på dörrmåttet, det vill säga
bredden på den öppning som togs upp
i väggen, och ”dagermåttet”, storleken
på den öppning som jag ville kunna
passera igenom.

KOMMUNIKATIONSPROBLEM
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Och det är ingen hejd på hur
många olika saker som finns att upphandla när man inte vill att obehöriga
skall komma in i ens lokaler: först en
låscylinder som man stoppar nyckeln
i, sedan magnetlås och motorlås ibland båda - och så kortläsare och
larmledningar som ansluts till den
larmcentral som tar emot larmet och
förmedlar det vidare till bevakningsbolaget som gör utryckningen. För att
förstå detta är man ofta beroende av
information från den som skall lämna
offert på jobbet.
alltså inte att inte förstå,
det värsta är att inte förstå att man
inte förstår. Om man inte har tänkt
på precis allt, och det har man aldrig,
så kan man räkna med överraskningar. Ytterligare ett tips är att inte göra
komplicerade upphandlingar mitt
under semesterperioden, och att inte
vara ensam när anbuden skall jämföras och besluten fattas.

DET VÄRSTA ÄR

till den som vill
flytta en arkivinstitution är att inte
behöva arbeta under tidspress, att inte
ha för bråttom helt enkelt. Men nu är
det ju så att man inte alltid kan välja
vare sig tidpunkt eller tempo själv.
Resultatet blev för vår del gott. Kom
och se själv! 

DET VIKTIGASTE RÅDET

”Det värsta ä r
alltså i nte att
inte förstå,
det värsta ä r
att i nte förstå
att m an i nte
förstår”

SAAB BOFORS SUPPORT AB

Vill du synas i Arkiv? Kontakta Alfred Pucek
a.pucek@akessoncurry.com eller 08-402 41 58.

DOKUMENTHANTERING

”Håller ordning på allt
utom ditt skrivbord”

Arkivmaterial !
Vi tillverkar anpassade material för
effektiv & användarvänlig arkivhantering tex.
Arkivlådor
Arkivboxar
Arkivfickor

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.

Minitray International AB
S-835 95 Nälden
070 - 669 69 29 minitray@telia.com

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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Är ni Klara
för införande
av e-Arkiv?

hanteringsanvisningar

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

livscykelhantering
kontroll

konvertering

komplettering
data hantering

bevarandeplanering

e-arkiv

Presentationspaket
dip

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 information kontakta Claes Bengtsson,
Knowit Karlstad, tel 0722-31 69 00,
claes.bengtsson@knowit.se knowit.se
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ORGANISATIONERNA I FOKUS
Folkrörelsernas Arkivförbunds konferens 10 –20 november
När Folkrörelsernas Arkivförbund höll konferens den 10-20 november var den röda tråden organisationernas och arkivens förhållande
till varandra. Men också forskningen inom dessa ämnesområden.
Årets konferens ägde rum på Riksarkivet i
Stockholm och riksarkivarien Björn Jordell
presenterade det förändringsarbete som har
pågått i samråd med medarbetarna sedan
2010. Förutom en vision och en precisering
av uppdraget fastställdes flera strategiska
mål från början; bland annat ökad användning, effektiv handläggning och ett rationellt
bevarande. Nu när det är sjösatt finns
Riksarkivet med sina 600 anställda utplacerade på flera platser i landet, och det är
därför det står Riksarkivet på bland annat
landsarkivets vägg i Göteborg! Björn Jordell
betonade att oavsett institutionstillhörighet är
vi alla kolleger som skall verka i tiden samt
vårda det förflutna inför framtiden. Arkiv
skall bevaras för att användas.
Stig Ålund, PRO-ordförande i Klippan,
presenterade de skilda pensionärsorganisationerna och hur de – om de
samverkar – kan agera gentemot staten i
bevakandet av sina särintressen. Många
av organisationerna är okunniga om sitt

eget källmaterial. Är arkiven beredda
att bjuda in till tematiska studier och
rådgivning? Han menade att pensionärsrörelsernas betydelse för samhället borde
vara ett lämpligt forskningsområde. Där
kunde Yvonne Bergman, arkivchef för
ArkivCentrum Örebro län, berätta att man
tillsammans med universitetet försöker få
igång forskning rörande pensionärsorganisationerna och deras lobbyverksamhet.
Föreningen för folkbildningsforskning är en
mötesplats för enskilda forskare, folkbildare, folkhögskolor, studieförbund och
folkbibliotek med flera. Mats Bernerstedt,
föreningens ordförande, hävdade att
folkbildningsforskning inte längre är ”bekräftelseforskning” utan att forskningsfältet
är flervetenskapligt. I de 44 avhandlingar
som har framlagts under 2000-talet återfinns de flesta inom disciplinerna pedagogik, historia, idéhistoria och etnologi.

ristiskt om hur idrottshistoria genom hans
försorg sakta men säkert har införlivats
i forskningen, och att arkivbestånd med
kopplingar till idrotten har fått en berättigad plats på arkivhyllorna.
Lisa Poska och Erik Åström från Kulturrådet
redogjorde för hur arkiven syns i de skilda
kulturplanerna och hur begrepp som
ökad tillgänglighet, breddad samverkan,
barn och ungdom samt forskning är
återkommande. Deras anförande och den
diskussion som följde var ett bra avslut
på seminarierna på temat ”Service och
avgifter. Vad kan deponenterna förvänta
sig av arkivinstitutionerna?” När deltagarna redogjorde för dessa kunde man
konstatera att skillnaderna är stora och att
det finns behov av gemensamma riktlinjer
och fortsatta diskussioner.
Eva Berntsson Melin

Professor Jan Lindroth berättade humo-
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Noterat

Björn Jordell betonade att vi skall verka i tiden samt vårda det för utna inför framtiden. Torgny Larsson höll med.
28 ARKIV 4/2012

FA möter Gemensam Framtid
För att kunna arbeta framåt behöver man även kunna se bakåt.
Därför låg fokus på dokumentations- och arkivfrågor på Boråsmötet för mission 2012.
De tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan
i Sverige, Svenska Missionskyrkan och
Svenska Baptistsamfundet bildar tillsammans det nya samfundet Gemensam
Framtid. Deras arkivarie, Katarina Thurell,
hörde tillsammans med Kim Söderström
från Folkrörelsearkivet för Uppsala län till
talarna.
Var finns källorna till vår historia? Hur skall
vi kunna fylla eventuella luckor i källmaterialet? Katarina Thurell konstaterade att
det tyvärr fortfarande finns en brist på
förståelse för arkivfrågor inom Gemensam
Framtid, Hon valde dock att vända på
resonemanget: Om inte kyrkan anser att
dess historia är värd att bevara, hur rele-

vant är då egentligen kyrkan överhuvudtaget? Måhända en aning drastiskt, men
i förlängningen en fråga som de flesta
rörelser kan ställa sig. En positiv nyhet
från Katarina Thurell var att Gemensam
Framtid, vid sitt senaste kyrkomöte, skrivit
in i sina stadgar att församlingens styrelse
har ansvar för församlingens arkiv. En steg
i rätt riktning!
Bakom konferensen som arrangerades
21-23 september låg Immanuelskyrkan i
Borås, Västra Götalands Missions- och
Stipendiefond, Frikyrkliga Forskningsrådet
samt Folkrörelsernas arkivförbund som
representerades av Folkrörelsearkivet för
Uppsala län, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Folkrörelsernas Arkiv vid
Region och Stadsarkivet i Göteborg,
Föreningsarkivet i Borås och Älvsborgs
läns föreningsarkiv.
Jonas Andersson

Äntligen!
Arkivveckan 2013

Med utgångspunkt från Internationella arkivdeklarationen
inbjuder AVEC 2013 arkivverksamma i Sverige till tre
fullspäckade och intensiva dagar där hela arkivsverige samlas
för värdefull kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.
Tid: 14-16 maj 2013 Plats: Västerås, Aros Congress Center
www.arkivveckan.se
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Arkivvecka 2013
För närvarande pågår arbetet med
att planera för arkivveckan 2013, en
händelse som alla ser extra mycket fram
emot. Tidskriften Arkiv har träffat Mats
Nafslund, stadsarkivarie i Västerås stad
och ordförande för arbetsgruppen bakom
evenemanget.
Hur går arbetet med arkivveckan?
– Det går bra. Det har varit ett intensivt
arbete efter sommaren. Vi är sammanlagt
17 personer som arbetar med detta, på
alla möjliga kanter.
Vad blir det för program?
– Programmet blir rikt och varierat. Tanken
är att erbjuda ett smörgåsbord för arkivarierna att botanisera bland. En tanke vi har

haft är att utgå från den internationella
arkivdeklarationen för att tydliggöra vilka
uppdrag och uppgifter som professionen
har. Det viktiga här är det gemensamma
anslaget. Jag är själv är nischad inom
kommunsektorn sedan många år. Men
här finns fokus på det gemensamma för
yrkeskåren, det som förenar oss. Inte minst
är det viktigt att vi får möjlighet att träffa
kollegor och andra likasinnade. Det finns
ett särskilt värde i detta.
Hur ser du på att det genomförs i
Västerås?
– Det är roligt att vi har fått det här uppdraget lokalt och det är både spännande
och kul att vi kan vara i Västerås!

Arkivveckan
Arkivveckan äger rum 14-16 maj i
Västerås på Aros Kongresscenter
Anmälan före den 15 februari kostar 3
900 kronor exklusive moms.
Bakom arkivveckan står SASS –
Svenska arkiv i samverkan förd synlighet. I denna sammanslutning ingår
Riksarkivet tillsammans med Arkivrådet
AAS, Falk, FA, NAF, NLA samt Arkivsamfundet.
Anmälan och programinformation
uppdateras kontinuerligt på
www.arkivveckan.se

– Ordning och
reda i arkivet
spar pengar!

Årets mest efterfrågade kurs!
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167 15 Bromma
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VAD TYCKER
DU OM ARKIV?
Skriv till oss och dela med dig av dina synpunkter
och idéer till arkiv@akessoncurry.com

EU – projekt Digidaily

EU – projekt Digidaily

– digitaliserade historiska dagstidningar

– digitaliserade historiskahos
dagstidningar
ett utvecklingsprojekt
Riksarkivet

ett utvecklingsprojekt hos Riksarkivet
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Nytt tillfälle den 21 februari 2013
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Posttidning B
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Sveavägen 62
111 34 Stockholm
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för processbaserad informationsredovisning
Anm

äl dig id
Våra båda IT-stöd hjälper dig att hålla ordning på och redovisa alla verksamhetens handlingar.
www.vis ag på
Både de arkiverade och de som är i dagligt bruk.
alfa

VERKTYGET VISALFA
I VisAlfa

Dokplan anger du för var och en av

UTBILDNINGAR
I Visual

.se

Arkiv förtecknar du de arkiverade handlingarna

processer vilka handlingstyper som ingårProcessbasera
och arkivinformationen
kan göras tillgänglig för olika
med VisAlfa
Beskriv verksamhetens
processerna
och
och vilka hanteringsanvisningar som gäller för dem.
användargrupper, via Visual Arkiv och via stödsystemen
Visual Internet eller Visual Arkiv på nätet.
Stockholm
den 18 oktober
redovisaI VisAlfa
informationen
Dokplan kan du dessutom göra kvalificerade
analyser för att på ett överskådligt sätt belysa problemVisual Arkiv håller ordning på vilket material som är
- med samma
En endagskurs
duallmänna
lär digarkivschemat
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- Ansvarsfördelning för processer med flera huvudmän
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processmodellen
redovisar det med
processkunskap
motsvarande
denoch
som

- Arkivkrav på IT-systemen i samband med upphandlingRiksarkivet
rätt kräver
användargränssnitt.
för sin utbildning.
VisAlfa använder
du till att börja med för att

beskriva verksamhetens processer och skapa en
klassificeringsstruktur.
Processbeskrivningarna kan du utarbeta direkt
med VisAlfa eller - om de finns beskrivna med
något annat verktyg enkelt föra över dem till
Våra kurser:
VisAlfa.

Visual Arkiv och VisAlfa Dokplan samverkar i ett
Samtidigtnytt
lärsätt
duattdig
att använda
ut
redovisa
arkiv. VisualVisAlfa
Arkiv kanfullt
importera
ditt arkivschema från och
VisAlfa
Dokplan och hålla reda på de
för processkartläggning
dokumentplanering.
dokumenthanteringsplaner
tidigare gällt
för att
Du får även
en tre månaderssom
provlicens
för
verksamheten.
kunna göra en ordentlig utvärdering.

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
skapas i respektive
process
och
vilka hanteringsEn tredagars
utbildning
för arkivarier
En endagsutbildning i programmet Visual Arkiv
anvisningar som
gäller
för
Stockholm
4, 12
ochdem.
13 oktober
Göteborg 26 maj
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
Månadens fokus3.indd
2
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.
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