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Bli delaktig!

Arkivering av spelvärldar
AAS och Arkivsamfundet blir en förening
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”Här krävs samarbete!”
Som nybliven ordförande för FALK noterar jag med glädje att två av våra
systerföreningar, Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet, väljer att
gå ihop. Det är bra! Under min tid i arkivbranschen har jag ofta slagits av hur
splittrade vi är och hur ofta vi väljer att konkurrera istället för att samarbeta. Det
är oklokt och kontraproduktivt. Vår bransch är alldeles för liten och skör för att
må bra av detta. Det är mycket bättre om vi går tillsammans och alltid framhåller
vikten av arkiv, oavsett om vi arbetar inom stat, landsting eller kommun, med
förenings- eller näringslivsarkiv. Det vill säga vikten av välordnade arkiv för en
bra och levande demokrati, vikten av arkiv för forskning och inte minst lärande,
vikten av arkiv för rättsäkerheten, vikten av arkiv för den enskildes upprättelse
gentemot det offentliga, vikten av arkiv för samhällets eller den enskildes minne.
Arkivföreningarna är inbjudna till Riksdagens Kulturutskott. Exakt när mötet
kommer att ske vet vi inte än, men budskapet från oss kommer då inte att
exempelvis vara bristen på pengar för att bevara enskilda arkiv eller problemen
med att få efterföljnad av arkivlagen, utan att arkiv är viktiga och behövs.
Under hösten har ett viktigt ramavtal för kommuner och landsting och då särskilt
FALK:s medlemmar blivit klart. Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI:s)
ramavtal för e-arkiv finns möjligheten att avropa lösningar för att införa e-arkiv.
E-arkivsfrågan är dock mer komplicerad än att köpa in ett system. Systemet
måste förvaltas, standarder för hur informationen ska levereras in till e-arkivet
måste följas etc. De här frågorna är alldeles för stora och komplicerade för att ett
litet kommunarkiv (med eller utan arkivarie) ska kunna ro dem i land. Här krävs
samarbete! Samarbete mellan kommuner, mellan arkivfunktionen och IT och
mellan dem båda och verksamheterna.

Nils Mosberg
Ordförande i FALK och Tidskriften Arkivs
ansvarige utgivare

Även när det gäller att möjliggöra för allmänhet, forskare och elever att använda
och få tillgång till vårt gemensamma kulturarv är samarbete en framgångsfaktor,
för att inte säga nödvändighet. Arkiv, bibliotek och museer är olika på många
sätt. Ändå är vi lika, särskilt ur användarens synvinkel. Den som letar efter
information bryr sig inte om denna finns hos ett arkiv, bibliotek eller museum.
Så - samarbeta mera!
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Utreda gallring av IT-system?
Komma ikapp med pappersarkivet?
Utbilda ledningen om arkivregler?
Saknar ni tiden eller kompetensen?
Kontakta oss!

Strategi, analys och glimten i ögat

Omsorg, noggrannhet och arbetsglädje

B R A A R KI V. S E

Kunskaper, förutsättningar och förmåga

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

Vi säkerställer bevarandet av er digitala information
- Systemet kan hantera handlingar och metadata i olika
format oavsett verksamhetssystem.
- Systemet tillåter migrering och export oberoende av
leverantör.
- Den öppna datalagringen kan även anpassas till valfri
struktur eller till etablerade standarder som Moreq2 och
Dublin Core.
- Systemet gör kontinuerliga kontroller av de elektroniska
handlingarna för att säkerställa att de inte skadats.

- Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och
är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).
- Systemet är fullt integrerat mot Platina och W3D3.

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com

Tema: Internationella arkiv

Crow

– om medb
Att aktivt låta vem
som vill bli delaktig i
tillgängliggörandet av
arkiv har gjorts med
stor framgång i olika
länder. Martin Ståhl
har nyligen kommit
hem från en resa till
östra USA där många
arkiv ligger i fram
kanten med så kallad
crowdsourcing.
– Förr kunde registre
ringsinsatser äga rum
i mer organiserade
former. Nu sitter folk
hemma och taggar pu
blicerade arkivhand
lingar med viktig
metadata, skriver han.
Text Martin Ståhl
martin.stahl@stockholm.se

göra arkiven
mer tillgängliga för
användarna? På en mer
övergripande nivå behövs beståndsöversikter och arkivförteckningar. På
volym- eller handlingsnivå måste
informationen bearbetas genom metadata och index. Stora mängder arkivmaterial förblir obrukbara utan någon
form av register. Ofta blir materialet
inte mera tillgängligt bara för att det
skannas in. Detta gäller dock inte om
man vet exakt vad man är ute efter
och var informationen återfinns. Bara
HUR KAN VI
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dsourcing

orgarna som arkivarier

Att ge namn åt de döda: foto av okänd nordstatssoldat med familj, taget mellan 1863 och 1865. Kanske var denne man en av
de 40 000 färgade soldater som dog i amerikanska inbördeskriget? Hela bildsamlingen kan ses på Library of Congress' sida
”Civil War Faces” på Flickr.

den mest hängivne forskaren, med ett
stort mått av tid och tålamod, sätter
sig till exempel och går igenom en
svårläst dombok online, sida för sida.
Hur många olösta släktforskningsmysterier hade inte varit lösta vid det
här laget om (bättre) register funnits
tillgängliga? Hur många timmars
bläddrande i husförhörslängder och
annat hade inte kunnat ha besparats?
Ofta pågår emellertid tillgängliggörandeinsatser hos privatpersoner,
hembygdsföreningar etcetera, vilka
arkivinstitutionerna aldrig får kun-

skap om. Genom en bättre omvärldsbevakning och ett närmare samarbete
med arkivens användare skulle nog
arkiven lyckas fånga upp dessa register vilka ofta ligger ute på nätet, till
exempel på släktforskares webbsidor.
ARKIVEN ÄR TILL för att användas. En förutsättning för det, i en tid då människor är vana vid ett snabbt tempo och
sällan är beredda att avsätta så mycket
tid som vanligtvis krävs i arkivforskning, är att arkiven blir mer lättillgängliga. Finns det då ett bättre sätt

att visa medborgarna att arkiven är en
del av deras eget kulturarv än att aktivt låta dem bli delaktiga i tillgängliggörandet av dem? Det är här som
crowdsourcing kommer in i bilden,
en metod som har tillämpats med stor
framgång i olika länder. Här i Sverige
är registreringen av 1760 års mantalslängder från Stockholm ett bra
exempel på det. Förr ägde frivilliga
registreringsinsatser ofta rum i mer
organiserade former på arkivinstitutionerna. Nu sitter folk hemma istället
och taggar publicerade arkivhand7
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lingar med viktig metadata.
Crowdsourcing kan användas för
olika typer av arkivmaterial: för foton,
för registerartad information, för
transkribering av handlingar etcetera.
Crowdsourcing skulle nog kunna ses
som ett utslag av, för att tala med
framtidsanalytikern Troed Troedsson,
det ”kunskapsunderläge” som arkiven
och kulturinstitutionerna har hamnat
i. Kultursektorn har traditionellt sett
varit inriktad på att föra ut information och upplevelser till folket. Nu
måste man istället koncentrera sig
på att få in det som händer där ute.
Utanför arkivinstitutionerna skapas
som aldrig förr olika nätverk för
arkivanvändarna. Brukarna sitter ofta
inne med större kunskaper, inom sina
givna områden, än vad personalen på
arkiven gör. Det är inte konstigt att
det är så.
Att låta användarna få tagga och
registrera arkivhandlingar genom
crowdsourcing blir ett sätt att ta
tillvara på denna unika kunskap.
Arkiven blir mer och mer beroende av
samspelet med sina brukare. Överlag
är det imponerande hur mycket tid
som arkivens användare är beredda
att lägga ner på sådana insatser, och
hur många människor som är villiga att delta. I projektet att indexera
de 132 miljoner namnen i 1940 års
amerikanska folkräkning deltog 150
000 personer. Arbetet tog bara fyra
månader att slutföra. Då arkiven
ännu hade ett kunskapsövertag, enligt
Troedsson, var deras lokaler givna
mötesplatser. Nu träffas man istället i andra sammanhang, vanligtvis
på nätet, genom till exempel sociala
medier.
FÖR ATT TA DEL av nydanande metoder
för interaktion med brukarna och för
ett ökat användande av arkiven, med
webben som verktyg, gjorde jag en
studieresa till USA i somras. Resan
bekostades genom ett stipendium
från 1976 års fond för personutbyte
mellan Sverige och Förenta staterna,
vilken administreras av Svenska Institutet. Årets stipendium tilldelades
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två sökande från Sverige. Stipendiet
möjliggjorde en två veckor lång studieresa till olika arkiv längs amerikanska östkusten. Fem institutioner
besöktes. De varierade i storlek och
skulle i möjligaste mån representera
olika amerikanska samhällssektorer
och geografiska områden. Förutom
stadsarkivet i New York, Rockefellerarkivet utanför New York City samt
ett arkiv i Miami, Florida, besöktes
också två institutioner i Washington,
D.C.. Först Nationalarkivets, NARA
(National Archives and Records Administration), båda filialer i centrala
Washington, D.C. och i College
Park (Maryland) utanför staden.
Sedan Library of Congress, världens
största bibliotek, beläget alldeles intill
kongressbyggnaden ”The Capitol”.
Reflektioner från resans första del,
från arkivbesöken i New York, finns
återgivna i senaste numret av Den lille
fascikeln (2013:1).
föregångsland inom crowdsourcing. Nationalarkivet och Library
of Congress tillhör de institutioner
vilka har arbetat mest inom detta
område. President Obama ställde år
2009 ett krav på ökad öppenhet hos
myndigheterna (”Open Government”)
och för att efterkomma detta krav
lanserade NARA projektet ”Citizen
Archivist”, med ”Citizen Archivist
Dashboard” som huvudportal: http://
www.archives.gov/citizen-archivist/.
Portalen togs i bruk förra året, och
här finns olika möjligheter för användarna att tagga bilder, transkribera
dokument i olika svårighetsgrader
samt att ladda upp bilder av arkivhandlingar som de själva har fotograferat. Antalet digitaliserade dokument
bland Nationalarkivets totalt tolv
miljarder handlingar växer ideligen
och är nu uppe i 150 miljoner sidor.
Bland det som slår en är hur lätt det
är att delta i dessa projekt. Flickr är
ett ofta använt verktyg för taggning
hos NARA, liksom hos flera andra
kulturarvsinstitutioner. Många idag
mycket utvecklade crowdsourcingprojekt har tagit sin början på just Flickr.

USA ÄR ETT

projekt, där Flickr
används, är identifieringen av de
foton hos Library of Congress, vilka
föreställer soldater i amerikanska
inbördeskriget (1861-1865). Kärnan
i fotosamlingen består av de drygt
700 ambrotyper och tintyper, vilka
nyligen donerades av familjen Liljenquist. Historiens vingslag känns här
ovanligt nära när man tittar igenom
dessa bilder. Många av soldaterna har
kunnat identifieras, även om merparten av dessa pojkar och män som tog
värvning i nord- och sydstatsarméerna
för 150 år sedan kanske för alltid
kommer att förbli anonyma.

ETT UPPMÄRKSAMMAT

crowdsourcing är som
sagt många, men det finns också flera
svårigheter. En fråga som inställer
sig är hur metadatan ska förvaltas
och långsiktigt bevaras. Detta är
ett dilemma som är typiskt för alla
webbplatser. Vad händer med informationen när webbplatserna försvinner? Hos NARA finns dock en
genomtänkt strategi även för detta.
Metadatan integreras tillsammans
med de digitaliserade handlingarna i
beståndskatalogen, som är tillgänglig
på nätet. I katalogen görs det tydligt
när metadatan har tillförts av allmänheten genom crowdsourcing.

FÖRDELARNA MED

VIDARE HAR KVALITÉN i det som registreras
ifrågasatts, och problemen att uppdatera/ersätta felaktig information med
korrigerade uppgifter uppmärksammats. Trots det tycks crowdsourcing
vara en metod som har kommit för att
stanna. Den har öppnat hittills oanade möjligheter. Alla inblandade parter
är verkligen vinnare. Regelbundna
utvärderingar får ge svar på frågan
vad som kan göras bättre. I projektet
YEAH (You! Enhance Access to History) vid Luleå tekniska universitet
har en studie i detta gjorts: http://pure.
ltu.se/portal/files/41945412/ YEAHD1version_1_0_final.pdf. Rapporten är
väl värd att läsa. Ställ dig samtidigt
gärna frågan om crowdsourcing kan
vara något även för ditt arkiv! 

Arkivering som
aktör för förändring

– nya medier och gräsrots
verksamhet i Egyten

Hur kan man dokumentera och arkivera en revolution? Och hur gör man
det i ett land som saknar en tradition av öppenhet, där de nationella arki
ven behandlas som statshemligheter och där praxis varit att kontroversi
ella eller på olika sätt obekväma dokument antingen gömts eller förstörts?
Text Madeleine Engström Broberg

historia
är dåligt dokumenterad.
Så dåligt att historiker
får kämpa sig till primärkällor. Enligt
en uppgift ur tidningen Ahram online
finns det till exempel inte ett enda bevarat dokument i Egyptens nationalarkiv som rör krigen med Israel 1967
och 1973, och forskare har därför fått
förlita sig på utländska källor. Vad
gäller de dokument som finns är tillgängligheten låg. De statliga arkiven
EGYPTENS MODERNA

har varit och är fortfarande omgärdade av strikta säkerhetsrestriktioner
och för åtkomst har det ofta handlat
om att ha rätt kontakter.
Mot en sådan bakgrund ter det sig
egentligen inte konstigt att förändringen i strukturerna kring informationskontrollen och tillgängligheten
inte görs i en handvändning. Mer än
två år efter den egyptiska revolutionen
har en stor del av glädjen och förväntan i landet förbytts i frustration över

den långsamma takt i vilken förändringar genomförs.
Men medan Egyptens övergång
mot demokrati går i maklig lunk finns
grupper i samhället som tar egna
initiativ.
är Mosireen. Inhyst i en våning i Jaqubians hus – det kända, från
boken med samma namn – i hjärtat av
Kairos Downtown, verkar detta helt
oberoende och icke-vinst-drivande

EN AV DESSA
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mediekollektiv. Mosireen grundades
under revolutionen, som ett svar på
att behovet av att understödja och
arkivera alla inspelningar från folk på
gatan, utrustade med mobiltelefoner,
uppmärksammades. Och Mosireen
har fått stor genomslagskraft, inte
minst på Youtube, som den mest
sedda icke-vinst-drivande kanalen
någonsin i Egypten.
är en av Mosireens grundande medlemmar. Han
verkar som oberoende filmare och
är aktuell med den nyss prisbelönta
kortfilmen ”Though I know the river
is dry”. Han är även producent för den
årliga litteraturfestivalen i Palestina.
Liksom många andra egyptier bosatta
utomlands, återvände han till Kairo
endast några få dagar in på revolutionen. Jag träffar Omar i Mosireens
kontor. Nyss hemkommen från en
månad i Ramallah försöker han åter
vänja sig vid tempot i Kairo.
Han berättar utförligt om behovet
av att presentera alla de olika individuella berättelser som finns i det nya
Egypten.
– Genom att samla in och tillgängliggöra inspelningar från vanligt
folk som med mobiler dokumenterat
det de bevittnat på gatorna erbjöds
en motbild till den, hårt kontrollerade, bild som förmedlas av officiella
mediekanaler.

OMAR ROBERT HAMILTON

som
bedrivits under revolutionen har
tillskrivits stor betydelse för händelseutvecklingen.
Alla inspelningar arkiveras och
Mosireens revolutionsarkiv är tillgängligt för alla. Arkivet är redan
omfattande, och problematiken
kretsar inte kring att utöka det, vilket
sker löpande.
– Någon av oss är alltid på plats
där det händer något. Och alla har
kamera, berättar Omar.
Problemet är snarare, som det
vanligen är när det gäller digitalt
material, omhändertagandet, sorterandet och klassificeringen av det ofta
omfattande materialet. Arkiveringen
görs nu i Pad.ma (Public Access
Digital Media Archive), och är än så

OCH DEN MEDBORGARJOURNALISTIK

10 ARKIV 4/2013

länge sökbart kronologiskt. Arbete
pågår, först och främst med att skapa
effektiva sökord.
till videoarkivet bedriver Mosireen ett oral history-projekt
där personliga vittnesmål av olika
karaktär har samlats in löpande.
– Det handlar om ögonvittnesskildringar om tortyr, missha ndel
och fängslande, berättar Omar. Vi
försöker även samla in längre vittnesmål där folk får berätta om sina erfarenheter de senaste två åren i ett mer
standardiserat oral history-format.

SOM KOMPLEMENT

filmvisningar. Projektet Tahrir Cinema
syftar till att visa Mosireens material
offentligt under stora öppna filmvisningar. Mosireen har som mål att skapa
ett nätverk av medborgarjournalister
över hela landet och utbildar unga människor i medborgarjournalistik. Vid
ett av mina besök pågick en workshop
i inspelningsteknik. Enkla handgrepp
förevisades, som hur man gör för att
undvika störande bakgrundsljud, och
även grundläggande intervjuteknik.
– Målgruppen är unga egyptier som
annars inte har tillgång till kunskapen
och medlen.

”Genom att tillgängliggöra
inspelningar från vanligt
folk som dokumenterar med
mobiler, erbjöds en motbild
till den, hårt kontrollerade
bild som förmedlas av
officiella kanaler. ”
Även detta material ska finnas
tillgängligt i ett online-arkiv.
– Vi har skapat en pilotversion som
är igång nu men det är så klart en
stor uppgift att mata in information i
systemet. Vi hoppas på att fler personer kan förstärka arbetslaget. Just nu
arbetar 15 personer regelbundet med
Mosireens verksamhet. Under de dagar då det händer mycket i landet rör
det sig dock om betydligt fler.
blandning av människor som är aktiva inom Mosireen.
Flera är filmare, några är forskare,
konstnärer, skådespelare, designers.
Den yngsta är 22 och den äldsta drygt
40. Vissa har studerat utomlands, andra har delvis utländsk bakgrund, och
några har bott och verkat i Egypten
hela sitt liv. Någon tydlig linje som
förenar aktivisterna är svår att finna,
vid sidan av att alla bekänner sig helhjärtat till revolutionen.
Öppenhet är ett nyckelord i verksamheten och Mosireen bedriver även
DET ÄR EN BROKIG

EGYPTEN HAR KRITISERATS för att ha
försummat sitt moderna kulturarv
överlag. Medan fokus har legat på att
exponera antika turistattraktioner har
sådant som skulle kunna ligga i vanliga egyptiska medborgares intressen i
stort sett negligerats. Litet har hittills
hänt sedan revolutionen. Men en inblick i detta mediekollektivs målmedvetna verksamhet ger en föraning om
förändring. Namnet Mosireen? Jag
får förklarat att det är en ordlek – en
blandning mellan orden ”Egypten”
(Masr) och ”beslutsam”, på arabiska.
Protesterna i Egypten har ibland
kallats för Facebook-revolutionen.
Detta är naturligtvis en förenkling
men tillgängligheten till digitala media i kombination med sådan gräsrotsverksamhet som bedrivs av Mosireen
skapar nya möjligheter i Egypten för
det framtida bevarandet av folkets
narrativ från revolutionen och framåt
– som komplement, eller motvikt, till
det officiella. 

Delar av arkivet från templet Toji i Kyoto.

Analoga arkiv

- i elektronikens förlovade land
Under en resa för att bekanta sig med Japans statliga arkivväsende, fick
Riksarkivets Andreas Wallgård möta såväl en överraskande välbekant
"arkivvardag" som många helt nya erfarenheter. Som exempelvis vikten
av att ta på sig tofflor i arkivmagasin och att varje arkivleverans bör bli
omsorgsfullt gasad innan den kan packas upp.
Text och foto Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se

och
dina svenska arkivariekollegor vill stötta vår
världsarvsansökan till UNESCO,
säger Etsuo Nishimura vid Kyoto
Prefectural Library and Archives.
Han visar stolt runt i det pågående
arbetet med att digitalisera handlingarna från Toji Hyakugo Monjo, ett
av Kyotos otaliga shintotempel med
– JAG HOPPAS ATT DU

tillhörande kloster. Men till skillnad
från de andra har Toji ett välbevarat
arkiv som omfattar 20 000 dokument
från 700-talet(!) och framåt.
traditionen och
intresset för landets egen historia lever
stark i Japan (ett land vars kejsarfamilj
räknar över 1500 år på tronen) så är
arkivsektorn påfallande ung.

ÄVEN OM DEN HISTORISKA

Nationens äldsta offentliga arkiv (Yamaguchi Prefectural Archives) öppnade 1959 och National Archives of
Japan (NAJ) har bara drygt 40 år på
nacken och blev en mer självständig
myndighet först 2001. Uppbyggnaden
av arkivväsendet är i högsta grad en
ännu pågående process och i dagsläget
kan allmänheten besöka arkiv i 30 av
landets 47 prefekturer.
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En ny hämtning till forskarsalen
i NAJ:s huvudbyggnad i Tokyo
förbereds av Sachi Kamejima.
Det kan noteras att det vi i
Sverige passande nog kallar för
Japansk bindning dominerar
i magasinets hyllor. Volymerna
trivs bäst liggande.

Itou Kazuharu vid Yamaguchi Prefectural
Archives förevisar hängande arkiv med
trängande vårdbehov.

har spelat in i fråga om
arkivens bevarande i Japan. Administrativa reformer (framförallt i
spåren av 1860-talets Meijirestauration då landet gick från feodalvälde
till centralstyre) har ofta fört med sig
stora arkivförluster, landets klimat
och geografiska läge har också krävt
sina tribut. Här finns en fruktad fauna
av skadeinsekter med god pappersaptit
(därav ovan nämnda gasbekämpning)
och såväl tyfoner som jordbävningar
är återkommande realiteter. Bombningarna under andra världskrigets
slutskede har också satt sina spår i
arkiven. Därtill kommer det faktum
att de arkiv som trots allt har överlevt är spridda på flera olika händer.
Bibliotek och museer förvarar arkiv i
betydligt högre grad än i Sverige och
officiella arkiv från Japans feodala tid

FLERA FAKTORER
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finns inte sällan hemma hos ättlingar
till regionala ledare.
och mer av den
japanska högteknologin och dess användning inom arkivsektorn, tänker nu
någon. Det får erkännas att även jag
hade en sådan förväntan, men robotarna lyste med sin frånvaro under mina
besök. I stället kunde jag konstatera
att japanska arkivariekollegor arbetar i
en tämligen konventionell och analog
anda. Datorerna är påfallande få i
kontorsmiljöer och i forskarsalar. Mikrofilmning är exempelvis en i högsta
grad ännu levande verksamhet (även
om digitaliseringsarbeten ofta pågår
parallellt). Den statliga arkivsektorn är
inriktad på att hantera pappersarkiv,
elektronisk arkivinformation har man
ännu inte funnit formerna för att ta
NOG OM DET HISTORISKA

emot och hantera långsiktigt. På flera
håll uttryckte man att den avvaktande
hållningen bygger på dåliga erfarenheter av tidigare försök på området. Ett
av de mer ödesdigra exemplen (som till
och med omtalades i svensk dagspress)
var förlusten av flera miljoner japaners
pensionsunderlag som uppdagades
2007.
OM MAN SKA FÖRSÖKA samla ihop och
sortera intrycken från resan så har
jag mött kollegor som jobbar under
väldigt olika förutsättningar. Nationella regelverk och spelregler saknas
ännu på många områden. Gemensamt
för alla institutioner som jag besökte
var att olika delar av verksamheten var
utlagd på privata aktörer, framförallt
fotografering/scanning men också
bevarandeinsatser och förtecknings-

arbete. Genomgående kunde man
också notera en hög ambition i det
utåtriktade arbetet. Ett arbete som
endast i mindre grad kanaliseras via
hemsidor och knappt alls via sociala
medier. Istället möter nästan överallt
generösa utställningslokaler med
flertalet ambitiösa utställningar per
år och en omfattande föreläsningsverksamhet. Arbetet med den publika
verksamheten fungerar också som en
väg in för nya frivilligarbetare, ett
annat återkommande inslag som man
möter vid japanska arkiv. En intresserad allmänhet kan efter en kortare
introduktion få göra en insats med
registrering eller enklare vårdinsatser.
det unika Toji-arkivet
i Kyoto finns dock bara yrkesfolk
inblandat berättar herr Nishimura.
Han ser framtiden an med tillförsikt
i förhoppning om ännu en världsarvssymbol på Kyotos karta (där finns
redan nu 17 stycken). Jag håller tummarna. 

I ARBETET MED

En tredjedel av alla anställda vid Riksarkivet i Tokyo
samsas i ett och samma
rum.

Studieresan till Japan med besök på
arkivinstitutioner i Tokyo och i prefekturerna Kyoto, Okayama,Yamaguchi
och Fukuoka blev verklighet tack
vare Stipendiestiftelsen för Studier av
Japanskt Samhällsliv och Gustaf Fjetterströms Stiftelse för Arkivvetenskaplig
Forskning.

Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

Ida Infront är en ledande leverantör när ärendehantering
och säker informationshantering är avgörande för din
verksamhet. Genom vår erfarenhet och våra produkter
hjälper vi dig att leva upp till dina åtaganden. Vi skapar en
effektivare, säkrare och enklare vardag för dig, din verksamhet och dina kunder. Med Ida Infronts produkt iipax
archive kan vi ge dig en helhetslösning för e-arkiv med

Linköping

Stockholm

Sundsvall

Oslo

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett flertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se
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Arkivfynd

från den politiska he
Det är ofta udda och oväntade föremål i arkiven som väcker intresse
och leder vidare till frågor och kanske rentav fördjupade studier. Vid
arkivvisningar är det därför tacksamt att kunna plocka fram något
som berättar om dramatiska händelser: en värja, ett exemplar av någon
förbjuden skrift – eller August Palms brödtärningar.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Foto ARAB

AUGUST PALM VAR ett
PR-geni. Han var
en god agitator och
han samlade stora
åhörarskaror när han
drog runt i landet på
1880- och 1890-talen och pläderade
för ett rättvisare samhälle. Malmö
var hans politiska bas fram till 1885.
Hans arbete var mer spektakulärt än
strukturerat, kan man nog säga. Han
möttes av misstro och fiendskap från
många håll. Bland ”de egna” fanns
det många motsättningar. De första
åren präglades av stökiga möten,
rivalitet och bråk, nystartade och
snart nedlagda organisationer och
tidningar.
Till sist enades man i Malmö om
att Palm nog skulle göra mer nytta
i Stockholm. Från sommaren 1885
var han med och omvandlade den
tidiga arbetarrörelsen i huvudstaden.
Han ville ha offentliga möten och en
tidning i stället för halvt privata sammankomster och diskussionsklubbar.
Han fick igenom sin vilja och det blev
både offentliga möten och tidningen
Social-Demokraten. Sedan bröt förstås stridigheterna ut igen och många
är de satirteckningar som visar hur
man på olika sätt försöker få ordning
på den besvärliga skräddaren.
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HAN SKICKADES UT på agitationsresor
igen, för man insåg att det var där
hade han sin verkligt stora talang.
August Palm var inte rädd för
konflikter, eller ens handgemäng.
Han insåg PR-värdet i rejält slagsmål.
Vid ett möte i Mölndal hindrade
ortens länsman honom från att tala.
Palm blev arg och ville veta varför och
tillhöll länsman att hålla sig till lagen.
Länsman å sin sida hotade med stryk
och knuffade Palm utför en trappa.
Palm skrev till landshövdingen i länet
och ville veta om detta var ett godtagbart länsmannabeteende.
I EN SKRIVELSE TILL landshövdingen
förklarar länsman att Palm uppträtt
oförskämt och därför avvisats. Han
hade uttalat sig ”i ohövliga ordalag
eller så kallad socialistton”. Därmed var
saken av allt att döma utagerad.
Men brödtärningarna då, vad har
de med Palm att göra? Jo, 1886 dömdes August Palm till fängelsestraff
för att han i ett tal i Hudiksvall hade
smädat riksdag och regering genom
att påstå att: "Vi hava en usel regering
och dåliga representanter i riksdagen
som ingenting begripa av arbetarnas
och den betrycktes sak". Just 1886 –
under ”åtalsraseriets” dagar – var man
från samhällets sida ovanligt pigg på

att sätta socialdemokrater i fängelse.
Den sommaren satt ytterligare tre socialdemokratiska redaktörer i fängelse
för olämpliga uttalanden, varav en var
Hjalmar Branting.

August Palms brödtärningar, gjorda av
fängelsebröd, så torrt och näringsfattigt att
de inte möglat, trots att de fyller 117 år i år.

Krönikan

eller är hoppet ute? Vem kan svara på en sådan öppen fråga?
Ingen, men ett lyckat hopp för arkiv infriades i Budapest mellan den 25-28
september 2013. Inramningen är projektet Heritage of the people’s Europe.
På en arkivkonferens inom ramen för ett i arkivariesammanhang relativt
okänt nätverk, The International Association of Labour History Institutions
(IALHI), som består av minnesorganisationer knutna till fackförenings- eller
arbetarrörelsen, presenterades en slutrapport om en socialhistorisk portal. På
portalen kunde besökarna inte se några kungar eller aristokrater, inte några
generaler eller fältslag. Det är arbetet, det är kampen för de utsattas rätt och
rättigheter, det är de egendomslösas liv
”ett lyckat hopp och kiv, det är facklig och politisk kamp
för arkiv infria- för drägliga arbetsvillkor som visas via
arkiv och bibliotek.
ÄR DET HOPPFULLT

tluften
drygt tre månader i
finkan för sitt uttalande och det var
då, när han satt på Långholmen och
hade tråkigt, som han knåpade ihop
dessa tärningar av brödransonen i
fängelset. Sedan spelade han tärning
med sig själv, för att få tiden att gå.
Och – som den agitator han var –
sparade han tärningarna och överlämnade dem till Arbetarrörelsens
arkiv, när det startade 1902. I Palms
personarkiv finns också ett par krossade glasögon som han lämnade till
arkivet, som ett exempel på hur det
kunde gå till i den politiska hetluften.
Han uppmanade också alla andra
kamrater att se till att spara intressant
material och överlämna till arkivet. 

AUGUST PALM FICK

des i Budapest ”

och biblioteksinstitutioner i Europa har varit med och byggt
portalen. Den innehåller över 900 000
digitala filer. Portalen vänder sig till
allmänheten, till personer intresserade
av historia, särskilt forskare. Två andra
projekt är intimt sammankopplat med den
presenterade portalen: Europeana, www.
europeana.eu och de europeiska folkens
minne, www.peoplesheritage.eu).
HELA FEMTON ARKIV-

EFTER PRESENTATIONEN AV delar av den europeiska socialhistorien på internet fick
hela konferensen åka på ett studiebesök
till ett museum utanför Budapest. Det blev en upplevelse av socialhistorien i
betong och metall i form av statyer. Vi möter Lenin och ryska soldater som
hjältar eller frihetskämpar. Vi ser Karl Marx i kubistisk stil, som är utmejslad
i granit – rester av ett socialt experiment på ett museum över kommunismen.
Ungernrevoltens år 1956 är närvarande i hela Budapest, men på museet finns
endast brottstycken av revoltens orsak eller verkan. Förstelnade minnen av ett
misslyckat socialt experiment.
Vi åker tillbaka med buss till den plats där konferensen fortsätter: Goldberger House i Budapest. Där finns OSA Archivum och Open University. Det
senare är ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de
mänskliga rättigheterna i modern tid. Arkivet presterar sitt material genom
utställningar och på webben. Arkivet rymmer stora mängder av skriftliga dokument, böcker, tidskrifter, fotografier och andra källor till kunskap om motståndet mot kommunismen, om mänskliga rättigheter och strävan efter demokrati.
ARKIVET VERKAR FÖR ökad transparens kring arkivmaterial och dokumenten ligger
under ett dubbelglasat tak för att symbolisera detta. Det är en öppen institution där vem som helst över 16 år kan bedriva forskning utan krav på rekommendationsbrev från någon forskningsinstitution. I sina ansträngningar att
hitta nya sätt att nå ut till allmänheten anordnar institutionen bl.a. utställningar, konstprojekt och årliga dokumentära filmfestivaler. OSA Archivum
menar att arkivens och arkivariernas roll bör vara att tillgängliggöra information - inte att bevaka hemligheter.

Lars-Erik Hansen
Arkivchef TAM-Arkiv
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Ulrika Hådén
– tillbaka till rötterna

Via ett vikariat på Medelpadsarkiv i Sundsvall, arkivkunskap vid Mitt
högskolan, egen firma i arkiv- och dokumenthantering och landsbygds
utveckling i Medelpad hamnade Ulrika Hådén på Föreningsarkivet
Västernorrland, där hon nu avslutar med att fira föreningsarkivets
70-årsjubileum innan hon går i pension.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Foto Linnéa Hådén linnea.haden@sundsvall.se

arkiv för Ulrikas del
kan nog bero på hennes morfar Johan
och mammans syskon som brukade
berätta om äldre tider på ett lustfyllt
sätt. Man verkade ha haft så roligt!
Vissa berättelser var också rörande,
som den om familjen som fick handla
på krita i morfaderns lanthandel, med
ännu ej skjutna orrar som säkerhet.
Ulrika intervjuade sina släktingar;
tog reda på allt om Njurundas industrihistoria, om handpappersbruken
i Njurunda som blev en utställning
på Kvissleby bibliotek. Så kom hon i
kontakt med Eva Groth på Folkrörelsearkivet, som ledde till Medelpadsarkiv och arkivyrket.
Under åren har Ulrika mest ägnat
sig åt marknadsföring och utåtriktat
arbete.
– Jag har pratat och pratat om
Föreningsarkivet och vikten av att
lämna in sina handlingar så att de
inte försvinner. Jag har haft kurser,
informerat, besökt föreningsmöten
och försökt komma ut i pressen. Jag
önskar att jag haft mer tid att gräva i
arkiven. Men också att hinna ordna
och förteckna, det finns inget mer
rogivande än att få grotta ner sig i
allmänna arkivschemat och ge föreningarnas handlingar struktur och
ordning.
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Glädjeämnen och orosmoment?

– Roligast är samarbetet med
styrelsen och personalen och framför
allt med vår ordförande som är en
mycket dynamisk person. Att träffa
16 ARKIV 4/2013

folk, att jobba med Arkivens Dag som
är en höjdare. Vi har fina samarbeten
i ABM-sektorn i länet och i kulturmagasinet i Sundsvall, där vi tillsammans genomfört minnescirklar som
har resulterat i fem böcker.
Jag hoppas att jag lyckats visa att
föreningsarkivet Västernorrland inte
är något självändamål. Vi finns till
för föreningslivet och vi tar hand om
föreningars kulturarv. Det gäller att
brottas med okunskap och här skulle
jag vilja säga nonchalans. Att inte bry
sig om sina arkivhandlingar, det är
som att säga att föreningens historia och verksamhet inte har betytt
någonting och kan förstöras.
Orosmomenten är ekonomin och
att inte räcka till. Just nu ängslas jag
för 70-årsjubileet och vår jubileumsbok.
Vi har också blivit mer underställda politiska beslut och krav. En liten
arkivinstitution med fem heltidsanställda och med arbetsplatser på tre
olika ställen, har samma krav på sig
som ett stort företag, när det gäller
arbetsmiljö, mångfaldsplaner och
liknande. Vi ska prioritera barn och
ungdomar i vår utåtriktade verksamhet, samtidigt som det har blivit
svårare för oss att söka medel till små
projekt. Det kunde vi tidigare göra
genom en enkel ansökan till Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. Å
andra sidan har vi blivit mer synliga
ibland andra kulturinstitutioner; vi
finns med på landstingets dialogmöten och liknande arrangemang.

Är det något av ert material som du
känner extra mycket för?

– Kvinnohistoria, men jag har inte
kunnat arbeta så mycket med det.
Där finns det mycket att göra. Att
till exempel forska kring hemmafruar
eller hembiträden och barnflickor, det
skulle vara intressant.
Berätta om dina dolda talanger!

– En örtaklostergård har jag sedan
13 år, där jag tillbringar mycken tid.
1990 startade jag med likasinnade en
studiecirkel om det tidigare sågverkssamhället Svartvik, en mil söder om
Sundsvall. Vi gav ut två böcker och
startade Föreningen Svartviksdagarna
och driver Café Svartvik i samarbete med kommunen. Det är också i
Svartvik som Vibeke Olssons böcker
om Bricken utspelar sig. Det har fört
med sig stor uppmärksamhet och
Vibeke hade i somras en vandring i
Brickens fotspår.
Vad kommer du göra nu när du får
tid över (om du får det…)?

– Jag har länge planerat att skriva
en bok om en bussresa mellan Sundsvall och mitt barndomshem i Ortsjön,
i Njurunda vid gränsen till Hälsingland. Längs vägen finns många
folkrörelseanknutna verksamheter.
Arkivmaterialet finns hos oss i Föreningsarkivet Västernorrland. Intervjuer
och egna minnen kommer med. Det
ser jag verkligen fram emot! 

Ulrika Hådén
Bakgrund: Växte upp på landet i en
baptistfamilj med en pappa som var
fabriksarbetare och pastor och med en
mor som var hemmafru.
Jobb: Från att ha jobbat på
bank, kibbutz i Israel och senare
på Televerkstaden skolade hon i
40-årsåldern om sig till arkivarie, vilket
blev hennes sanna yrkeskall.
Ålder: 66 år.
Bor: På lantgården Strandsvedjan
i Njurunda utanför Sundsvall.
Familj: Maken Kjell, gifta i 33 år, och
tre barn som alla har nått vuxen ålder.
Intressen: Lokalhistoria, trädgård,
pilgrimsvandringar och att sjunka
ner i soffan hemma med te och en
kärleksroman.
Dold talang: Gläder den närmaste
familjen med skönsång varje
luciamorgon.
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Datorspel är idag en global mångmiljardindustri och ett
betydande kulturellt fenomen, men hur blir spel egentligen
dokumenterade till eftervärlden?
Text och bild Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Bevarandet
av spelvärldar

Vad är det du forskar kring?

– Jo, först och främst bör jag nog
nämna att jag koncentrerar mig på onlinespel som World of Warcraft och Second
Life. I dessa spel är det egentligen inte
själva spelvärlden i sig som jag tycker
är mest intressant, utan spelkulturen.
Spelkultur kan vara sådant som hur
spelare förstår sitt spel och förhåller sig
till det, hur olika spelsätt premieras och
vad som anses vara acceptabelt beteende bland spelarna själva. I fokus för
min forskning är alltså hur människor
använder spel snarare än själva spelet
som en artefakt av grafik, ljud och kod.
Just nu planerar jag att genomföra en
etnografisk studie av hur spelare postar,
kommenterar, gillar och så vidare i forum, bloggar och andra digitala medier.
Jag vill försöka greppa själva processen
18 ARKIV 4/2013

hur ett spelforum blir till och undersöka hur spelkultur vidmakthålls och
förhandlas i spelrelaterad digital media.
Varför är detta viktigt?

– En förutsättning för att ett spel
ska kunna bevaras på ett bra sätt är
god kännedom om spelet i fråga. Då
menar jag inte enbart att man bör
veta vem som utvecklade det, när det
lanserades och liknande saker, utan
att det också krävs insikt i hur spelet
fungerade som social och kulturellt
fenomen. Annars finns risken att det
bevarade spelet blir en alltför endimensionell kopia; ungefär som om
man skulle ha gett sig i kast med att
dokumentera schack och nöjt sig med
att arkivera ett bräde och trettiotvå
pjäser. Eftersom den interaktion

som försiggår i olika digitala miljöer
har stor betydelse för hur spelkultur
formas är det i min mening viktigt att
både studera och bevara de diskussioner som förs på bloggar, i forum och
på andra ställen på nätet för att förstå
och fånga in det kulturella och sociala
spänningsfält som är en central del av
vad ett spel är för något.
Upplever du att det idag sker
mycket forskning om detta?

– Spelbevarande är ett smalt
forskningsområde inom arkivvetenskapen men det kommer troligtvis
att växa med tanke på att spelandet
fortsätter att engagera så många
människor. Samtidigt sker det en hel
del intressant forskning i närliggande
fält som har relevans för arkivveten-

Olle Sköld
Ålder: 30
Gift med: Sandra
Bakgrund: Åttabitars japanska tvspel, Drakar och Demoner Expert, The
Smiths, Almqvist och Poe.
Utbildning: Master i arkivvetenskap
och en magister i litteraturvetenskap
från Lunds universitet.
Favoritspel: För tillfället är det
Kerbal Space Program; förr eller
senare återvänder jag dock alltid till
Civilization-serien.
Intressen: Vid sidan av spel och
digitalt bevarande omfattar mina
forskningsintressen också vad som
kan uppfattas som några av de
grundläggande sysslorna i arkivariens
arbete, exempelvis ordnings- och
förteckningsarbete och (i synnerhet)
gallring.

skaplig forskning både om spel och i
allmänhet, då de undersöker digital
medias arkivliknande och arkiverande
egenskaper. Mediaarkeologi är till
exempel ett område som det görs
mycket spännande inom och jag tror
att ett bra sätt att bredda och nyansera
arkivvetenskap som forskningsämne
är att ställa sig i relation till vad som
händer inom andra discipliner.
Hur pass intresserade är spelarna
själva av att bevara de digitala
miljöerna?

– Jag arbetar för närvarande på en
artikel om City of Heroes, ett onlinespel som lades ner under 2012. I mitt
material är det tydligt att spelarna i
allra högsta grad var måna om att på
olika sätt dokumentera spelvärlden,

spelgemenskapen, och andra aspekter
av City of Heroes som varit betydelsefulla för dem. Flera olika spelardrivna
bevarandeinitiativ initierades. Bland
annat skapades fotoalbum med skärmdumpar på spelarnas favoritplatser
i spelvärlden. Spelarna uppmanade
också varandra att berätta om minnesvärda upplevelser de haft under de
nästan tio år som spelvärlden funnits
online. De diskuterade även olika sätt,
vissa legala och vissa mindre så, att
försöka säkerställa tillgången till City
of Heroes efter att speltjänsten officiellt
upphört. Ett av förslagen som uppkom var att samfinansiera ett projekt
som skulle syfta till att framställa en
liknande digital miljö, något som de
faktiskt ser ut att ha lyckats med tack
vare projektet City of Titans och dess

insamlingskampanj på Kickstarter.
Några arkivarier på Malmö stadsarkiv har på eget initiativ undersökt
möjligheterna att starta ett datorspelsarkiv i privat regi. Nu verkar
idén bli verklighet och insamlingen
är påbörjad. Vad har du för förväntningar inför ett sådant projekt?

– Jag tycker det är bra att de verkar
lägga fokus på speltillverkarna och
deras roll i bevarandet av spel. Speltillverkare skulle inte bara kunna ge
arkivet tillgång till själva spelfilerna
utan även till annat högintressant
material som exempelvis designdokumentation. Sedan hoppas jag ju
såklart att de även är intresserade av
vad spelarna säger och hur de nyttjar
och uppfattar sina spel. 
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Samtidshistoriska
insatsstyrkor
På Folkrörelsernas Arkivförbunds höstmöte i Söråker diskuterades rela
tionen mellan styrelser och anställda, mellan ordföranderollen och arkiv
chefens roll och de ömsesidiga förväntningar som finns. FA:s ordförande
Torgny Larsson utlovade ett styrelsenätverk, för att underlätta kontakter
mellan styrelsemedlemmar inom FA-kretsen. Med nya bidragsformer för
de regionala arkiven finns stora behov av kunskaps- och erfarenhetsut
byte mellan regionerna
Text och Foto Karin Englund karin.englund@tele2.com

det digitala
kulturarvet, gäller en framtidsfråga
som kommer att ställa mycket stora
krav på de enskilda arkivinstitutionerna och deras huvudmän, liksom
på arkivhanteringen inom enskilda
organisationer och företag.
Detta behandlas på nationell
nivå inom Riksarkivet och Digisam
och på EU-nivå inom det så kallade
ENUMERATE. På FA:s höstmöte
presenterades ett projekt med fokus
på de enskilda arkivens behov, både
inom organisationer och inom företag.
Det har döpts till ENARK och är en
samverkan mellan Mittuniversitetet,
Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösands kommun, Föreningsarkivet
Västernorrland och Näringslivsarkiv i
Norrland.
Projektet leds av Håkan Gustafsson, doktorand vid Mittuniversitetet.
Ambitionen är att komma till rätta
med de ”systemkyrkogårdar” där vi
riskerar att begrava mycket av vår
samtidshistoria. I dagens datoriserade
dokumenthantering har hårdvaran en
livslängd på kanske fyra år och olika
systemlösningar ungefär den dubbla.
Om man inte är påpasslig och ser till
att få med sig informationen från ett
system till nästa dröjer det inte länge
förrän informationen är borta. Troligen för alltid.

EN AV PROGRAMPUNKTERNA,
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lever farligt eftersom det inte finns några tvingande
regler som kräver ett långtidsbevarande – eller bevarande överhuvudtaget.
De senaste decennierna har alltmer
information producerats digitalt och
mängden information som man inte
kan tolka ökar snabbt. ENARK
handlar därför om att undersöka hur
man bäst motiverar såväl organisationer som företag att bättre värna
om sitt material så att det kan göras
tillgängligt för framtiden. Det ska
också undersöka vilka arkivtjänster
som behövs och hur man kan utveckla
processer och verktyg så att det inte
blir avskräckande att använda dem.
Här krävs andra och långsiktigare
aktörer än de konsulter som ofta är
knutna till företag som säljer olika
system och tjänster och då är universitetet en intressant, fristående instans.
Yvonne Bergman representerar FA i
referensgruppen.

DE ENSKILDA ARKIVEN

FRÅGAN OM DIGITALT bevarande kom också
upp under den avslutande paneldebatten med Maths Isacson, professor i
ekonomisk historia, Uppsala, Anna
Ketola chef för Skånes Arkivförbund
och Katharina Thurell, arkivarie vid
Ekumeniakyrkan. De berättade om
alla de intervjuer och inspelningar som
görs både av forskare vid universitet

och högskolor och inom arkivinstitutionerna. Alla dessa kassettband,
CD-skivor och hårddiskar riskerar att
gå förlorade eftersom ingen kommer
att ta sig tid eller göra sig besvär att
migrera över materialet till modernare
medier. De lyfte också frågan om nya
organisationers, aktivitetsgruppers och
närverks arbetssätt. Det är inte bara
protokollen från början av 1900-talet
som är intressanta, det är i lika hög grad
dagens olika aktivistgrupper. Men de
har en annan inställning till dokumenterande och bevarande. Där har arkiven
en viktig roll att spela, kanske i form av
”samtidshistoriska insatsstyrkor” som
historikern Kjell Östberg föreslår i en
artikel i Västernorrlands föreningsarkivs
jubileumsskrift.
OCH SIST OCH SLUTLIGEN landade diskussionen i arkivariernas nyckelroll:
arkivarierna har ett ansvar att dela
med sig av sina kunskaper. Överge
inte besökarna, överge framförallt inte
gymnasieeleverna i forskarsalen. Presentera, exponera, diskutera, formulera frågor som arkiven kan ge svar på.
Låt inte ungdomarna lämna arkivet
besvikna. Ta hjälp av lärare, forskningsråd, referensgrupper, seminarier,
arkivcaféer, utställningar, allt som
kan öka förståelsen för vårt ansvar att
bevara samtiden för framtiden. 

FA:s höstmöte hölls
i Söråkers Folkets
Hus, där Föreningsarkiv Västernorrland
samtidigt firade sitt
70-årsjubileum.
Söråkers Folkets Hus
startades 1901 och
man använder samma
liggare som då för
att skriva in nytecknade andelsbevis.
Eftersom stadgarna
är oförändrade sedan
1901 kostar en andel
fortfarande 10 kronor.
Huset ägs huvudsakligen av Söråkersbor.

Föreningsarkivet
Västernorrland
fyller sjuttio
Västernorrland fyller 70 år i år. Det firades
i mitten av november i bästa
folkrörelseanda med konferens
och kalas på Söråkers Folket
Hus. Dessutom har man sammanställt en jubileumsbok,
som är en intressant mosaik av
personliga arkivminnen, historik, ekonomi, bilder
och förteckningar över styrelser och personal. I
bokens inledning sammanfattar Bengt Göransson, tidigare utbildnings- och kulturminister,
sin syn på arkiv och jubileer. Jag väljer ut en av
punkterna och rekommenderar även de övriga till
läsning:
”Arkivarbete kräver kunskap – numera skäms
jag inte längre, men förtränger inte heller den
okunnighet med vilken vi i våra lokalföreningar
skötte våra arkiv när jag var ung. Varenda stencilerat cirkulär från riksorganisation och distrikt
sparade vi, men tyckte inte att ordförandens, med
blyertspenna gjorda minnesanteckningar, kunde
vara värda att spara.” 
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Registerhållning ur
Den senaste tidens nyhetsrapportering om polisens regis
terhållning har säkert inte undgått någon. Rapporteringen
har säkert också fått många myndigheter att fundera på
vilka register som finns hos just dem, vad de har haft för
funktion och var de kan finnas. Tidskriften Arkivs Anneli
Brattgård ser på registerhållning ur ett arkivperspektiv.
Text Anneli Brattgard anneli.brattgard@ekero.se

DOKUMENTHANTERING ÄR JU som vi alla vet
mycket komplext och lever stundtals sitt
eget liv, trots regler och styrdokument.
Utan att lägga för mycket vikt vid just
polisens register börjar vi ändå med
september månads rapportering och
med det register som i pressen har kal�lats ”romska registret” och varför det är
så kontroversiellt.
Romer är en av våra fem minoriteter
som faller under ”Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk”
(2009:724). Regeringen har också
formulerat tre delmål när det gäller minoritetspolitiken. Dessa tre delmål är:
Bekämpa diskriminering och utsatthet,
stärka inflytande och delaktighet samt
skydda och främja minoriteters språk
och kultur. Jag vill också framhålla
att individen som sådan aldrig tillhör
en minoritet om individen inte själv
formulerar denna tillhörighet. Man är
alltså inte ”romsk” eller ”samisk” om
man inte själv har den uppfattningen,
inte ens om man har sådana släktband.
Något register kan alltså inte definiera
vad man tillhör eller inte.
DEBATTEN OM DET ROMSKA registret hos polisen har utgått från att de tre delområden
kränkts och känslorna har stundtals
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stormat. Registret är nu anmält för
brott mot Personuppgiftslagen och
en förundersökning är inledd.
Jag vill understryka att jag på
intet sätt vill förringa minoriteters
rättigheter eller känslor, inte heller
ifrågasätter jag vår skyldighet att följa
gällande lagstiftning oavsett om man
tillhör en myndighet eller har andra
uppdrag. Men jag vill ändå starta en
diskussion om nyttan av att bevara
register ur ett arkivperspektiv.
att de som arbetar
på en myndighet, eller hos privata
aktörer, är medvetna om de lagar och
förordningar som styr olika register.
Flera av dessa ger oss rätt att
hålla register för ett speciellt syfte.
Personuppgiftslagen (1998:204)
som vi alla måste följa ger oss
anvisningar om vad vi får och inte
får registrera men talar också om att
register inte får behållas då ”nyttan”
av dem är förbrukad. Min gissning
är att många register blir kvar av rent
slentrian eller för att man tänker sig
att ”de kan vara bra att ha” i framtiden.
Detta är alltså inte tillåtet.
Personuppgiftslagens bestämmelser kan brytas av speciallagar
DET ÄR AV STÖRSTA VIKT

ett arkivperspektiv
som gör det möjligt för vissa verksamheter att registrera annars inte tillåtna
uppgifter. Polisen har exempelvis
en speciallag som ger dem tillåtelse
att hålla allmänna spaningsregister
(2010:362). Där finns formulerat vad
man får registrera men också tydliga
och tvingande gallringsregler.
Är gallring då alltid av godo, eller bör
vi försöka bevara så mycket som möjligt?
I Arkivlagen står att man ska ta
hänsyn till allmänhetens intressen,
men också till forskningens behov och
kulturarvet när man värderar allmänna handlingar. På så vis kan man
också motivera att vissa handlingar som
egentligen skulle ha gallrats ändå blir

kvar och bevaras. Forskningen kan ha
nytta av olika register i framtiden.
Ett av de största register vi har, om
inte det största, är folkbokföringen. Vi
kan idag följa våra och andras förfäder
ner till sextonhundratal och ibland
längre än så med enkla medel.
Men å andra sidan har register
också varit förödande för människor
i vissa tider. Register av människors
släktskap och/eller åsikter har ofta
använts för att förfölja personer och
grupper vilket naturligtvis har resulterat i restriktioner för registreringar.

måste ställa oss är
kanske inte vad vi bevarar utan hur
vi kan säkerställa att det som bevaras

FRÅGAN SOM VI DÅ

framtidens forskningsintresse och
vilka register som skulle kunna användas. Frågan är om vi idag överhuvudtaget ska försöka avgöra vad som
kan vara ”skadliga uppgifter” i ett
framtidsperspektiv och av ren välmening gallra sådant som om ett sekel
kanske kommer att efterfrågas.
ARKIVARIERNA, MED SIN erfarenhet av
forskning och forskare, skulle behöva
ta en större roll i debatten om bevarande och gallring av olika handlingar
och lagstiftningen runt den. Så också
om register och deras funktion som
bärare av information. Om vi tittar på
vilka äldre register som idag eftersöks
av forskare, kan vi då lära vad som

”Kan de ha en framtida nytta,
eller är det bättre att de gallras
så fort de inte längre fyller ett
aktivt behov?”
inte används i fel syften? Vi ska också
komma ihåg att det ibland har varit
så att register som har upprättats i ett
olagligt syfte har haft stor betydelse
i ett senare skede då övregrepp ska
bevisas. De kan till och med vara det
enda beviset på människors existens.
Sådans exempel finns att finna efter
de flesta krig och förföljelser.
Vi ska inte starta register som inte
behövs och vi ska absolut inte samla in
mer information än vad vi har laglig
rätt till, men de register som redan
finns hos myndigheter är upprättade
och är därför också allmäna handlingar. Hur ska vi behandla dem? Kan
de ha en framtida nytta, eller är det
bättre att de gallras så fort de inte
längre fyller ett aktivt behov?
Det är idag väldigt svårt för oss
att värdera vad som kommer att vara

kan vara av intresse i ett senare skede?
Låt oss bara leka med tanken att
polisens olika spaningsregister blir
arkiverade för framtiden, vad skulle
framtida forskare kunna få ut av
dessa? Skulle de kunna säga något om
vår tid?
UR ETT DOKUMENTHANTERINGSSYFTE kommer det att bli intressant att följa
vad anmälan mot polisens ”romska
register” kommer att leda till. Just nu
är registret i sig ett bevismaterial för
de tusentals personer som det innefattar. Förhoppningsvis har registerhållare både i myndigheter och privata
sektorn fått sig en tankeställare och
kommer framöver inte registrera uppgifter i onödan. Men låt oss arkivarier
fortsätta diskussionen om forskningens behov och hur vi uppfyller den. 
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E-posten
- en annalkande katastrof?
E-posten sparas inte, den är oftast inte kategoriserad och någon
åtskillnad mellan privata handlingar och arbetsrelaterade görs
inte. Värst är givetvis problemet inom privat sektor - men även
inom den offentliga finns det många brister och utmaningar.
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Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

inom organisationer har förändrats väsentligt sedan
1990-talets mitt. Den stora revolutionen med e-post började påfallande
fort efter att Internet blivit känt.
Rätt snart kom e-posten att volymmässigt uppta en större andel av den
inkommande posten än den traditionella. Härmed kom ett nytt problem
att synliggöras: e-postens enkelhet
medförde både att mängden meddelanden totalt sett ökade men också att
information som tidigare direkt hade
kunnat åtskiljas från annat informationsflöde, härmed kom att blandas
med inkommande e-post. Nu kom
allt att blandas i en så kallad inkorg;
allt från långa diskussioner om vem
som ska köpa fredagens fikabröd, med
viktiga mötesunderlag, till slutgiltiga
kontraktsförslag.

DOKUMENTFLÖDET TILL OCH

med att även den
digitala utvecklingen gick snabbt på
andra håll, kom genast att ställa till
problem för registratorfunktionen
hos myndigheter och de fåtal andra
organisationer som hade haft en sådan
funktion. I alla fall om uppgiften
skulle förbli att registrera all in- och
utgående e-post.
I och med att flertalet medarbetare
ganska fort fick egen e-postadress kom
ansvaret med nödvändighet att läggas
på den enskilda tjänstemannen – endera genom att vidarebefordra mejlet
till registratorn, eller fysiskt skriva
ut det för diarieföring. Senare har
utvecklingen och som en naturlig följd
av utvecklingen, lett till att e-posten
direkt kom att lägga över ansvaret från
DETTA, TILLSAMMANS
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registratorn till den enskilda tjänstemannen. Detta underlättades av att
flera diarieföringssystem på marknaden öppnade upp för att handläggarna
själva skall kunna registrera informationen. Därmed har också registratorns roll på många håll blivit mer
likt en controller. Givetvis finns också
mellanformer, exempelvis att registratorn lägger upp nya ärenden och
avslutar dem, medan handläggande
tjänstemän uppdaterar ärendet.
DENNA UTVECKLING - tillsammans med
en rad olika faktorer har alltså gjort
det till något för den enskilda tjänstemannan att hantera. Även om det
brister på sina håll får man hoppas att
e-post som hör till aktuella ärenden
hamnar i akterna.
De flesta kommuner och myndigheter har dock någon form av
e-postpolicy eller riktlinjer för e-post.
I dessa försöker myndigheterna i
huvudsak klargöra regelverket och
vad offentlighets- och sekretesslagstiftningen ställer för krav, likväl som
Tryckfrihetsförordningen. Däremot
inte så mycket mer. Några har också
regler för hur inkorgen ska hanteras – exempelvis att endast aktuell

inkommande post ska finnas där och
således också regler för gallring av
handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse.
en skillnad beroende
på vilken grad man försöker använda
myndighetsbrevlådor och eller funktionsbrevlådor vid sidan av personanknutna brevlådor. Men i huvudsak
blir det oavsett lösning ändå upp till
den enskilda tjänstemannen att se
till att e-posten hanteras korrekt. Ett
större användande av funktions- eller
myndighetsbrevlådor minskar dock
mängden post som adresseras till den
enskilda tjänstemannen.
Att man har en riktlinje innebär
inte att de anställda känner till den,
eller följer den.

DÄREMOT FINNS DET

att ansvaret för hanteringen av e-posten läggs på tjänstemännen i organisationen är att det blir
den enskilda handläggarens ansvar att
både följa riktlinjerna och till viss del
informera sig om dem. En vanlig brist
– där jag till och med ofta har sett
arkivarier slarva – gäller frånvaromeddelanden och kontrollen av de privata
e-postbrevlådorna när dess innehavare
är frånvarande. Även om det kanske i
praktiken ändå sker enligt regelboken,
är det ett typexempel på något som
bör framgå av frånvaromeddelandet.

ETT PROBLEM MED

HUR DEN ENSKILDA BEFattningshavaren
hanterar e-posten är dock ingen enskild angelägenhet. När allt registrerades av en registrator, så satt detta
faktum till stor del i ryggmärgen

hos tjänstemännen – det vill säga att
ärenden och brev var något som var
en angelägenhet för myndigheten.
Denna tydliga gräns riskerar att utsuddas i ett e-postflöde där allmänna
handlingar delas med en stor andel
personliga meddelanden och interna
brevväxlingar.
Är vägen då att väja en tillbakagång till en klassisk registratorfunktion? Knappast. Informationsflödet
är så pass stort att det nästan skulle
vara ohanterligt. Dessutom skulle det
försena handläggning och kommunikation inom organisationen. Det
är dock möjligt att de organisationer
som i riktlinjerna har mer handfasta
krav på att exempelvis inkorgen inte
får användas som mer än en tillfällig lagringsplats, skapar en större
medvetenhet hos medarbetarna om
vikten att hantera informationen
utan dröjsmål och på rätt sätt. Det
måste också vara enkelt att vidarebefordra ärenden vidare till registrator,
eller verksamhetssystem. En lösning
skulle förstås kunna vara att skilja ut

exempelvis intern e-post från extern
genom att sätta upp en regel för
e-postsystemet utifrån avsändarens
e-postadress. I flertalet organisationer
får det nog ändå betraktas som en
utopisk lösning.
I offentlig sektor handlar det i
slutändan om både den kultur som
finns på arbetsplatsen och ett visst
mått av kontroll. Detta är särskilt ett
problem inom områden där många av
de anställda inte har någon erfarenhet från offentlig sektor. Ibland kan
en sådan verksamhet också ha en stor
andel konsulter inhyrda, som inte
heller förstår innebörden av offentlighetsprincipen och som ofta kanske
får en tämligen kortfattad förklaring,
om ens någon, till hur det fungerar.
Därtill behövs det givetvis även ett
inslag av kontroll också. Det går det
inte att komma ifrån.
här förs om
offentlig sektor beror inte på att
problemet saknas inom den enskilda
sektorn, tvärtom. Där är problemet så

ATT DISKUSSIONEN FRÄMST

pass stort att det är svårt att se en lösning. Enstaka handlingar kan kanske
bevaras. Större företag som har något
slags ärendehanteringssystem och
kan koppla e-post dit, kan möjligen
också klara ett visst bevarande på
kortare tid. När det gäller avtal och
andra mer juridiska handlingar finns
det väl hopp om att man skriver ut
all väsentlig e-post. Men även om det
finns risker i offentlig sektor är den
privata – nästan utan undantag – en
katastrof. Kostnaden är helt enkelt för
stor för att bevara e-posten på ett meningsfullt och strukturerat vis. Även
om det är enkelt att bevara själva epostmeddelandet som sådant, så finns
det utan någon annan registrering
eller gallring än vad som förekommer
i e-postsystemet, stora svårigheter att
få någon hanterbar e-arkivlösning utifrån den nästan oöverskådliga mängd
information som ingår. Här stundar
en katastrof - eller i alla fall att en
stor del av vårt kulturarv försvinner
i hårddiskar som slutfört sitt sista
uppdrag. 
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Efterlängtad
sammanslagning
Arkivrådet AAS och Arkivsamfundet har gått samman i en förening:
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Sammanslagning
en skedde på föreningarnas respektive extra årsmöten under konferen
sen Den nya öppenheten 23-24 oktober. På den nya föreningens kon
stituerande styrelsemöte röstades det nya föreningsnamnet fram. Där
togs även beslut om att en interimsstyrelse ska tillsättas som kommer
att bestå av 13 ledamöter med Katarina Ekelöf som ordförande.
Text Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

finns kvar fram
till ordinarie årsmöte, den 6 mars
2014. Beslut kommer då även tas om
hur hög den nya medlemsavgiften ska
bli, om föreningen ska fortsätta att ge
ut två tidskrifter, hur stipendiefonden
ska leva vidare och om vilka medlemskategorier som ska vara möjliga
i föreningen med mera. Föreningens nya ordförande Katarina Ekelöf
förtydligar:
– Möjligheten att gå med i föreningen via ett organisationsmedlemskap har efterfrågats av många
medlemmar. Ett sådant medlemskap
skulle innebära att man genom sin

DE GAMLA FÖRENINGARNA

arbetsgivare kan gå med i föreningen
vilket skulle leda till att den nya föreningen skulle kunna få fler medlemmar. Därför kommer vi att se över
våra nuvarande medlemskategorier.
ordförande, Lars Lundqvist och Katarina
Ekelöf, berättar att den nya föreningen kommer att behålla så mycket som
möjligt av föregångarnas verksamheter. Medlemmarna kommer i alla fall
under det kommande året att erbjudas
inplanerade aktiviteter från två föreningar och två medlemstidningar.
Under de kommande åren vill

DE NUVARANDE FÖRENINGARNAS

Lars Lunqvist från Svenska Arkivsamfundet och Katarina Ekelöf från Arkivrådet
AAS kommer snart att tillhöra samma förening.
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föreningen också utöka sin verksamhet och finnas på fler platser i landet.
Styrelsen kommer att arbeta för en
modernare föreningsstruktur där man
vill verka mer nätverksbaserat, dels med
att synliggöra de nätverk som finns, dels
genom att skapa nya nätverk där behov
finns. Man vill även bli en mer aktiv
och engagerad aktör i samhällsdebatten
genom att medverka mer i medierna
och i andra forum såsom e-förvaltningsdagarna och på så sätt synliggöra
medlemmarnas yrkesroller.
FÖR ATT LOCKA REGISTRATORER och arkivarier att engagera sig kommer föreningen att arbeta mer med att skapa
tillfälliga arbetsgrupper tänkta att
koncentrera sig på en fråga under en
begränsad tid.
– Det är den nya föreningens
önskan att öka medlemsnyttan. Vi vill
att alla våra medlemmar ska känna att
föreningen ger dem någonting tillbaka. Därför tar nu föreningen gärna
emot förslag från medlemmarna om
hur vi kan tillgodose de olika yrkeskategorierna, i synnerhet registratorerna,
säger Lars och Katarina. 

Tips till Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning om hur arbetet
kan bedrivas vidare mejlas till katarina.
ekelof@arkivradet.se eller lars.lundqvist@
dokonria.se

Sussie Holm, registrator, och Meg Goldman, arkivarie,
från Förvaltningsrättens registratur och arkiv tog
emot nyhetsbyrån Sirens pris för årets registratur.

Förvaltningsrätten tog hem
priset som årets registratur
Nyhetsbyrån Siren delade i år ut priset för årets
registratur under Arkivrådet AAS konferens i
slutet av oktober. Den vinnande myndigheten
blev Förvaltningsrätten i Stockholm.
Text och foto Anna Cederlöf anna.cederlof@braarkiv.se

med motiveringen: ”Som landets största domstol
föregår Förvaltningsrätten i Stockholm med gott exempel när det gäller
snabbhet, tillförlitlighet och service.
Med sin lösningsorienterade inställning till utlämnande av omfattande
mängder handlingar visar domstolen
att den sätter offentlighetsprincipen i
främsta rummet”.

DOMSTOLEN BELÖNADES

REPRESENTANTERNA Sussie Holm, registrator, och Meg Goldman, arkivarie,
från Förvaltningsrättens registratur
och arkiv fanns på plats för att ta
emot priset. För tidskriften Arkiv
berättar de varför de tror att just För-

valtningsrätten fick priset i år:
– Vi har en lösningsorienterad
inställning på myndigheten och har
arbetat mycket med att hitta bra rutiner
för att tillhandahålla det material som
efterfrågas så snabbt som möjligt. Vi har
till exempel skrivit ned exakta rutiner
för hur stora och återkommande beställningar ska hanteras. Vi ägnar även
mycket tid åt att planera hur arbetet ska
läggas upp och återkopplar ständigt till
varandra. Varje dag får vi domar till
arkivet. Dessa samlas in och skannas i
klump för att sedan skickas iväg. Det
är en kedja av aktiviteter som involverar
flera på arbetsplatsen, allt ifrån domstolssekreterare till registratur och arkiv.

även att man som
myndighet alltid bör ha i åtanke att
man finns till för medborgarna.
Registraturpriset instiftades av
nyhetsbyrån Siren och har funnits sedan 2009. Byrån begär ut mängder av
information från landets myndigheter
varje år. I sin kontakt med myndigheterna märkte Siren hur styvmoderligt
behandlad registraturen är på många
arbetsplatser och tyckte att registratorsyrket förtjänade mer uppmuntran.
Matti Larsson, vd, chefredaktör och
ansvarig utgivare på Siren, berättar att
arbetet med priset har växt med åren
och numera är någonting som involverar hela redaktionsledningen. Siren
har en lång lista på myndigheter som
man fortlöpande följer och utvärderar.
Faktorer som vägs in i priset är kunskap om Tryckfrihetsförordningen,
snabbhet, pålitlighet, tillgänglighet,
miljötänk, ansvarstagande och engagemang på myndigheten. 

PRISTAGARNA BETONADE
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FANTASTISK SERVICE

men även en risk när patientjournaler
och vårdinformation blir digital
Uppsala län var först ut med att erbjuda länsinvånarna att läsa sina
patientjournaler på nätet. Lars Lundqvist ser en positiv utveckling som
kräver ett visst mått av tillsyn.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ATT KUNNA LÄSA sin egen journal på nätet innebär naturligtvis många fördelar för kommuninvånarna. Inte minst
av praktiska skäl. Det är också relativt
tungt för landstingen att hantera
journalerna varför möjligheten att läsa
dem på nätet - på sikt - innebär stora
ekonomiska fördelar. Överhuvudtaget
får man alltså se det som en vinst både
för landstingen och medborgarna.
TANKEN ÄR ATT möjligheten att läsa
patientjournalerna digitalt ska implementeras för Stockholms län 2014
och därefter utökas till flera län. Alla
landstingen som är med i projektet
ska använda samma användargränssnitt för journalåtkomsten och kopplingen görs genom att patienterna
får ta del av journalerna på Vårdkontakter, vilket även är integrerat med
information från 1177.se som numera
är sammanslaget med Vårdguiden.
I det här systemet finns redan idag
andra tjänster, såsom möjligheten att
boka tider etcetera.
Då även säkerhetslösningarna lär
vara tillräckliga bör det sägas vara en
positiv utveckling. Men även om de
goda aspekterna överväger finns det
negativa aspekter som bör uppmärksammas och som kan vara problematiska.

med att lägga ut
- eller i alla fall göra känslig information - tillgänglig via Internet. Det
handlar inte minst om integritet. I
början får man förmoda att huvudsakligen somatiska journaler kommer

DET FINNS NACKDELAR
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att finnas tillgängliga. Känslighetsgraden är givetvis lägre för dem, än
för journaler som härstammar från
psykiatrin. I det senare fallet kan det
troligtvis vara olämpligt att lägga ut
informationen på ett sådant sätt.
i sig kan skapa problem. En digital miljö som använder
webbteknik kan förstås aldrig vara
helt säker. Det har förekommit en rad
hackerattacker mot sjukhusens journalsystem som har visat på påtagliga
brister på sina håll. När det gäller
journaler är väl förvisso intresset av
att försöka lura till sig information
genom bedrägeri tämligen marginell
och en lösning med e-legitimation får
sägas innebära att det ska mycket till
innan någon hackar sig in i systemet
den vägen. Men det hindrar förstås
inte att det kan finnas brister i systemen som gör att det går att komma åt
information på andra sätt.
Bara att journalsystem är kopplade
till Internet är alltså i sig en riskfaktor. Samtidigt behövs den lösningen
för att journaler snabbt ska kunna göras tillgängliga mellan olika enheter
inom sjukvården.

ÄVEN ENKELHETEN

DEN STÖRSTA RISKEN är dock det som kan
hänföras till den mänskliga faktorn.
Bankerna må ställa höga krav på sina
tjänster, men den största säkerhetsrisken har visat sig vara kunderna själva.
Säkerhetsrisken ligger främst i att
skadan om något händer är stor, om
än risken för det är liten.
Risken finns främst på ett annat

plan som är mycket svårare att kontrollera, nämligen att en mer lättillgänglig information kan komma att
ge effekter på det omgivande samhället. Det kan till exempel handla om
att försäkringsbolag och arbetsgivare
kräver journalutdrag. Sådana tendenser kan förstås hanteras genom att de
uttryckligen förbjuds genom lagstiftning, men det är dock troligt att om
exempelvis brottsregistret fanns tillgängligt via ett enkelt användargränssnitt på nätet, så skulle nog ett flertal
arbetsgivare kräva utdrag.
En möjlighet är också att beteendet
blir ett annat hos patienterna. Om
det går så lätt att få tag i journalen
och också vidarebefordra uppgifterna,
så kan man tänka sig att det uppstår
"läkartjänster" på nätet. Kanske inte
något som med nödvändighet behöver
vara negativt - men som kan leda till
en del risker.
DET ÄR ALLTSÅ onekligen en ganska motsägelsefull utveckling. Samtidigt som
kraven på integritet ökar i samhället, innebär den lätthet med vilken
personlig information kan spridas
på nätet ökade risker och förändrade
användarområden.
Det finns även juridiska aspekter
som måste beaktas, såsom att uppgifter om andra personer kan förekomma
i journalen, eller behov av menbedömning vid journaler inom psykvården.
Men detta är aspekter som man ändå
får förutsätta att de har funderat tillräckligt kring inom projektet. 

Positiv
respons på
arkiv veckan!
Resultatet från den utvär
dering som gjordes efter
Arkivveckan har nu sam
manställts. Den visar på
ett mycket positivt resultat
för konferensen. Helhetsin
trycket var 5,1 poäng av 6
möjliga.
Text Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net
ARKIVVECKAN som gick av stapeln i maj i år i Västerås, var en fullkomlig succé. Det blir i alla fall
slutsatsen om man följer de betyg som konferensen
fick av deltagarna. Detta underlag kommer att vara
en viktig utgångspunkt för planering av kommande konferenser. Ungefär 40 procent av deltagarna
svarade på enkäten.

fanns också frågan om hur ofa man
tycker att arkivveckan ska arrangeras. Majoriteten
av deltagarna ansåg att det är lagom om det ordnas
en arkivvecka vart tredje år (53 procent). Arrangören bakom Arkivveckan, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, har dock ändå beslutat att nästa
konferens blir 2017. Skälet till detta är främst att
föreningarna inte mäktar med att ordna konferensen med tätare intervall för tillfället.

MED I ENKÄTEN

gäller arrangemanget så var besökarna nöjda med antalet dagar (88,8 procent),
med anmälningsavgiften (78,7 procent), och med
längden på pauser och luncher (92,1 procent).
Besökarna var nästan lika nöjda med programmet - som fick 4,7 i medelvärde av 6 i betyg. Även
utställarna fick gott betyg av deltagarna (3,9 i
medelbetyg).

I ÖVRIGT NÄR DET

alltså säga att Arkivveckan
har kunnat etablera sig som en viktig mötesplats
för arkivverksamma i Sverige. Att under några
fler dagar få möta folk från olika sektorer och från
olika delar av landet stärker yrkeskåren. Det är
med andra ord en företeelse som tycks ha kommit för att stanna. Om än nästa arkivvecka inte
planeras att äga rum förrän 2017. 

SAMMANLAGT FÅR MAN
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Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

et var en gång en liten,
liten kommun som hade ett
litet, litet kommunhus och
ett litet, litet kommunfullmäktige som tog ett litet, litet beslut
…eller snarare ett för kommunen
ganska stort beslut. Kommunen ville
nämligen sälja bort en större bit mark
till någon som ville bygga en sjöstad.
I kommunen fanns också en liten,
liten medborgare som ägnade sin lediga tid åt att finna fel i den lilla, lilla
kommunen. När nu en försäljning
skulle äga rum misstänkte medborgaren direkt att något var att beteckna
som ”fuffens”, så han begärde genast
ut alla handlingar i ärendet.
också en liten,
liten registrator som genast lämnade
ut alla handlingar i ärendet, alla utom
en, ty den innehöll en hel del sekretessbelagda uppgifter om de företag
som kunde tänka sig att bygga en
sjöstad i kommunen. Då överklagade
medborgaren, ty denna kunde ana att
det som stod på pappret inte var så
sekretessbelagt som det skulle. Det sa
domstolen att det var.
Då läste medborgaren alla de andra
handlingarna nogsamt och upptäckte
att de sekretessbelagda uppgifterna
tydligen hade diskuterats innan de kom
på pränt. Och om man diskuterade
detta borde det väl finnas på en handling och var fanns den handlingen?
Något sådant papper fanns inte
alls i kommunens ärende, förklarade
registratorn och hänvisade till det
tjänstutlåtande som medborgaren
redan hade fått.
KOMMUNEN HADE GIVETVIS

medborgaren,
han uppvaktar JO med en anmälan.
Under den tid det tog för JO att reda

MED DETTA NÖJDE SIG INTE
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ut anmälningen lägger den lilla, lilla
kommunens lilla, lilla kommunfullmäktige ned ärendet. Någon försäljning ska det inte längre bli, nya planer
har dykt upp.

medborgaren registratorn att titta på
tjänstemännens skrivbord, kanske
finns lappen där – och då är den ju
upprättad – eller kanske kan registratorn leta i pappersåtervinningen?

NU BLIR MEDBORGAREN än mer misstänksam, nu är säkert något riktigt, riktigt
konstigt på gång. Så alla handlingar
begärs ut igen, och finns det kanske
några andra handlingar och kanske
något annat ärende och finns det
kanske några nya handlingar som man
inte redovisat och så ska sekretessen
överklagas återigen. Under tiden så
kommer JO:s svar och de kan inte se att
kommunen gjort något litet, litet fel.
Men nu undrar medborgaren
hur det där mötet som är refererat i
tjänsteanteckningen kom till. Hur
fick man kontakt med de intresserade
företagen som velat köpa marken?
(Här suckar registratorn djupt, eftersom han har använt många timmar
åt handlingar i ett ärende som nu är
nedlagt och som fortfarande tycks ta
nästan hela hans arbetstid).

NU GER REGISTRATORN UPP, för han har
annat att göra än att leta efter post-itlappar i nedlagda ärenden och nya direktiv går ut till alla som jobbar i den
lilla, lilla kommunen. Och i den lilla,
lilla kommunens lilla, lilla reception
kan man nu se stora, stora kartonger.
För den som är nyfiken kommer innehållet att förvåna. För där finns alla
de post-it-lappar, kladdpapper och
bortrivna hörn med små notiser på
som de små tjänstemännen i den lilla,
lilla kommunen har kladdat på under
det senaste året ifall någon medborgare skulle fråga efter dem.

hade man via
telefon visade det sig. Vilket också
stod i en tjänstanteckning. Men,
undrar nu medborgaren, vad föregick
tjänsteanteckningen? Inte skrev man
väl den medan man talade i telefon?
När man talar i telefon då brukar man
ju föra små noteringar på post-it-lappar, det hade han själv erfarenhet av.
Och var fanns nu den post-it-lappen?
Han ringer genast till den lilla, lilla
registratorn (som nu börjar känna
sig ännu mindre) och begär ut den
upprättade lilla, lilla post-it-lappen.
Någon sådan lapp finns inte diarieförd
meddelar registatorn och inte heller
har han någonsin sett någon. Då ber

JO, DE FÖRSTA KONTAKTERNA

EFTERORD

Det är faktiskt nästan sant det som
jag skriver här ovan, även om det låter
som en saga. Under två års tid bevakade en medborgare allt som hände
i ett ärende hos en kommun, låt vara
att det inte var en markförsäljning.
Ärendet lades under tiden ner av
kommunfullmäktige men medborgaren gav sig inte. När ärendet var nedlagt fortsatte jakten på handlingar i
alla nämnder och hos alla tjänstemän
och till slut frågade medborgaren till
och med om post-it-lappar. Det var
då man började fundera på om man
kunde ha sådana små anteckningslapper i stora lådor i receptionen så
medborgarna själva kunde leta i dem.
Som ni förstår är den delen inte sann,
det blev inga lådor med post-it-lappar
för dem gäller kommunens gallringsbeslut om ringa eller tillfällig art. 

KLARA

– Arkivariens expertsystem
är ett lättanvänt och effektivt
system för att hantera både det analoga och digitala
arkivet. Redovisning i Klara kan ske enligt såväl det
allmänna arkivschemat som processorienterad arkivredovisning. Kundens verksamhet, processer, dess
handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt
integrerat med arkivförteckningen.
KLARA ARKIVREDOVISNING

Med vårt koncept KLARA FÖR E-ARKIV kan vi erbjuda en effektiv helhetslösning, hela vägen från datafångst till långtidsbevarande.
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