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En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Någon har räknat fel
på antalet hyllmeter i
arkivet och missat en
nolla...”
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Det bubblar i
kommunarkivsverige!

Mellanarkiv
Dyra kostnader för gamla system som inte längre används?

Information i gamla system som måste bevaras för framtiden?
Söker ni en lättåtkomlig och säker lösning på arkivering av äldre material?
Vi på MicroData kan hjälpa er med en komplett lösning så ni slipper oroa er.
Det är snabbt och enkelt att ställa av gamla system till vårt mellanarkiv. Där finns sedan era
dokument i säkert förvar med åtkomst från den plats ni vill nå dem.
Är ni en kommun eller myndighet som söker ett sätt att hantera detta i väntan på SSC:s upphandling av mellanarkiv? Vårt mellanarkiv följer FGS:erna (Riksarkivets författningsgemensamma
specifikationer).
Tömmer ni era system till vårt mellanarkiv så garanterar vi dessutom att ni får ut ert data som
FGS-paket när exporten till slutarkivet (SSC/ Riksarkivet) skall göras.

Några kommuner har nyligen upphandlat e-arkiv och det dyker upp nya
samarbeten kring e-arkiv hela tiden. Ett av de mest intressanta, i mina ögon,
är Sydarkivera där kommuner i Kronoberg och Blekinge bildar ett gemensamt
kommunalförbund. Förbundet ska ha hand om det gemensamma e-arkivet
och är dessutom de medverkande kommunernas arkivmyndighet. Detta är
väldigt spännande och jag är övertygad om att den här typen av samarbeten är
ett måste för att alla små och medelstora kommuner i landet ska kunna införa
e-arkiv och även för att dessa ska få en professionell informationsförvaltning i
övrigt.
En annan positiv tendens är att samarbetet mellan de olika arkivföreningarna
ökar. AAS och Svenska Arkivsamfundet har redan blivit ett par. FA och
NAF flirtar och FAI och FALK, ja de har i alla fall börjat titta på varandra
lite smått. I Norge finns en förening för hela professionen, Norsk Arkivråd.
Representanter för dem kommer för övrigt till FALK:s konferens i maj för
att prata om hur de arbetar med fortbildning för yrkesverksamma arkivarier.
Riksförbundet Sveriges museer bildades år 2004 och arbetar med att tillvarata
och driva den svenska museisektorns gemensamma intressen. Jag är övertygad
om att vår profession skulle må mycket bättre av en liknade, stor och stark ickefacklig och icke-institutionell organisation som företrädare för oss.

Nils Mossberg, ordförande FALK.

Den 27-28 maj är det dags för FALK:s årliga konferens, denna gång i Lund.
Programmet är när detta skrivs inte helt klart, men det ser mycket lovande ut
med många goda exempel från kommuner och landsting/regioner som befinner
sig i framkant när det gäller informationshantering. Vidare kommer inpass från
universitetsvärlden om nyttan med våra arkiv och inte minst internationella
utblickar mot Holland och Norge. Håll utkik efter inbjudan! Och kom ihåg att
även ni som inte är medlemmar i FALK också är varmt välkomna.
Slutligen vill jag dela ut lite beröm. Den här tidskriften leds av en liten styrelse
som består av representanter från de fem arkivföreningarna. Tillsammans med
de ideellt arbetande redaktörerna gör dessa ett fantastiskt arbete! Tidskriften
Arkiv blir bara bättre och bättre och fylligare och fylligare. Under hösten
lanserades dessutom en ny hemsida - http://www.temaarkiv.se/ - som lovar
mycket gott för framtiden. Allt är ett lyckat resultat av ett bra samarbete, så –
våga samarbeta mera!

Fördelar med MicroWeb Mellanarkiv
• Korta ledtider/snabb uppstart
• Högklassig drift- och datasäkerhet
• Kostnadskontroll

• Hög tillgänglighet
• Flexibelt behörighetssystem
• Flexibelt användargränssnitt
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några årtionden
framöver bidrog nya statliga grundbelopp till att stärka kulturen i hela
landet. Från centralt håll höll man
noga koll på utbyggnadstakten och
länen måste matcha med egna pengar
för att få del av de statliga bidragen.
På nittiotalet hade man genomfört
den ursprungliga planen. Då uppstod
frågan vad man gör sedan. Kanske
skulle man ändra bidragsgivningen
och låta regionerna ta större ansvar
själva? Det tog lite tid, men för fem
år sedan presenterades utredningen
”Spela samman - En ny modell för
statens stöd till regional kulturverksamhet”.

FRÅN SJUTTIOTALET OCH

S.20

S.10

S.14
4

De flesta har hört talas om 1974 års kulturpolitiska mål om
decentralisering, delaktighet, jämlikhet, konstnärlig förnyelse
och vård av kulturarvet. Mindre känd är den detaljerade utbyggnadsplanen för regionala kulturinstitutioner som också ingick i
den nya kulturpolitiken.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET
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LEDARE

UTREDNINGSFÖRSLAGET INNEBAR att de
bidrag som Kulturrådet fördelade
till länsteatrar, länsmuseer och andra
regionala kulturinstitutioner i stället
skulle fördelas av respektive län. Utredaren påpekade dock att man måste se
upp så att det nya systemet inte går ut
över mindre etablerade verksamheter:
”De regionala och kommunala huvudmännens kunskaper när det gäller
områden som arkiv, hemslöjd, film
etc. behöver i många fall stärkas som
en följd av de förslag vi lägger fram.”
De regionala folkrörelsearkiven såg

också risker med förslaget. Sveriges
länsarkivarier skrev i sitt remis�svar: ”Genom att placera de regionala
arkiven – utan tillräckliga skyddsnät
eller garantier – tillsammans med
redan inarbetade regionala kulturgiganter, såsom t.ex. länsmuseerna, blir
vi sårbara”. Folkrörelsernas Arkivförbund betonade i sitt remissvar vikten
av välfungerande institutioner och

Katalin Gere ansvarar
för Riksarkivets enskilda arkiv.

gemensamma rutiner inom arkivvärlden. För Kulturrådet var de enskilda
arkiven en okänd företeelse eftersom
all arkivverksamhet dittills hanterats
av Riksarkivet. Man befarade också
att knappa resurser skulle behöva
riktas om till administration av kulturplanerna och överläggningar med
regionala kulturadministratörer och
politiker, för att försvara en rimlig
plats i kulturplanerna.
Nu kan man börja se hur den nya
modellen fungerar i full skala. Det
verkar inte ha blivit så illa, trots allt.
De enskilda arkiven har skrivits in i
förordningen (2010:2012) om statsbidrag till regional kulturverksamhet;
alltså måste de vara med i de regionala
kulturplanerna, vilket tvingar kommunerna, landstingen och Kulturrådet att sätta sig in i frågorna.
Myndigheten för kulturanalys har
följt utvecklingen och konstaterade i
sin rapport, Kultursamverkansmodellen (2013:2) att den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken
är fortsatt stark och att fördelningen
av de statliga bidragen ser ut ungefär
som förut mellan och inom regionerna. Det regionala och kommunala inflytandet har ökat något, men det har
också administrationen. På gott och
5

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
FYNDAT
6

ARKIV 1/2015

ont kan man nog säga. Kontakterna
mellan olika kulturområden har ökat,
liksom mellan kulturinstitutioner och
kulturadministration i varje län. Det
gäller ju att få till en bra kulturplan
som också Kulturrådet gillar och godkänner och det kräver att man är med
på många möten.
Kulturrådets senaste sammanställning går fram till 2013. Den visar
att det statliga bidraget till regional
kultur minskat med en halv procent
sedan 2010. Samtidigt har de regionala och kommunala bidragen ökat
med 12,1 respektive 8,7 procent i
fasta priser. I år kommer de statliga
bidragen att sänkas med 40 miljoner
kronor eftersom ett tidsbegränsat utvecklingsstöd på 25 miljoner försvinner och en besparing på 15 miljoner
kronor tas ut. Den besparingen var
ursprungligen tänkt att drabba kulturtidskrifterna, men efter en proteststorm mot förslaget tas besparingen
på 15 miljoner i stället på de regionala
kulturbidragen.
regionala arkiven inte så hotade som man befarade
när det nya bidragssystemet infördes.
Utredarens varnande ord om bristande
regionala och kommunala arkivkunskaper och alla farhågor i remissvaren
fick till följd att enskilda arkiv skrevs
in i förordningen om hur bidragen ska
fördelas.
– Bidragen till de enskilda arkiven
är små, men de kan inte tas bort för
då finns det inget att redovisa i de
regionala kulturplanerna, konstaterar
Katalin Gere som ansvarar för de
enskilda arkiven på Riksarkivet.
På Riksarkivet vet man vad bidragen betyder för att upprätthålla en
miniminivå i hela landet.
– Vi som arbetar med arkiv vet ju
vilken viktig del av kulturarvet som
de enskilda arkiven förvaltar och hur
mycket som krävs både av professionalitet och ideella insatser. Men det
har visat sig att de statliga arkivbidragen var okända för en del regionala
politiker innan kraven på kulturplaner
kom. Nu upptäcker regionala och
kommunala politiker och tjänstemän
att arkiven är viktiga pusselbitar i
kulturplanen, till exempel på områden
som demokrati och utbildning, säger
Katalin Gere.
För de mindre länsarkiven kan det
ENLIGT RIKSARKIVET ÄR DE

”Ring eller skriv! Hör av er om
det är något spännande på
gång eller något problem som
jag bör känna till!”
dock vara svårt att göra sig gällande.
Förut var de garanterade en grundplåt
för verksamheten; idag ställer hanteringen av regionala bidrag stora krav
på deltagande i planeringsprocessen
för att få del av den statliga delen av
finansieringen. Knappa resurser måste
styras om från kärnverksamhet till
sammanträden. Dessutom har de lokala arkiven blivit av med möjligheten
att söka bidrag från Riksarkivet för
olika investeringar och lokalförbättringar. På det området verkar det inte
finnas några bra lösningar ännu.
Kontakterna mellan arkiven i
landet, såväl lokala som regionala,
spelar stor roll för erfarenhetsutbyte
och kunskapsuppbyggnad, särskilt för
de mindre arkiven. Här har Folkrörelsernas Arkivförbund, Sveriges
länsarkivarier och Näringslivens

Arkivförening en viktig roll.
Det som riskerar att tunnas ut, enligt Katalin Gere, är direktkontakten
mellan Riksarkivet och den enskilda
arkivsektorn. Tidigare rapporterade
de regionala arkiven direkt till Riksarkivet. Det innebar att Riksarkivet
kände till problem, goda exempel
och utvecklingsidéer i hela landet.
Gemensamma frågor kunde också
behandlas på de årliga konferenserna
för de enskilda arkiven. Idag finns
inte samma naturliga kontaktytor och
då får man anstränga sig lite extra.
Samverkansrådet
för bidrag till regional kultur. Det
innebär att de enskilda arkiven har en
centralt placerad ambassadör i diskussionerna om de regionala bidragen.
För att det ska fungera vill det att

RIKSARKIVET SITTER MED I

representanterna i Samverkansrådet
har aktuell information från fältet.
Därför välkomnar Riksarkivet
kontakter som fördjupar deras kunskaper om den enskilda arkivsektorn.
Vilka ytterligare uppgifter kan vara
bra att ha med sig vid kontakterna
med Kulturrådet om kulturplanen för
ett län? Finns det utvecklingsplaner
som trängts ihop så mycket att det är
svårt att inse vad formuleringarna står
för? Katalin Gere betonar att hon ser
sig som förespråkare för de enskilda
arkiven när det gäller fördelningen
av de regionala kulturbidragen och ju
mer argument och fakta hon får med
sig, desto bättre.
– Ring eller skriv! Hör av er om
det är något spännande på gång eller
något problem som jag bör känna till!
Kultursamverkansmodellen har
bara varit i gång i full skala sedan
2013. Statistikinsamlingen kommer
förhoppningsvis att förfinas. När
man läser tabellerna och granskar
diagrammen anar man att sammanställningarna inte alltid är lätta att
göra. Hur redovisar man till exempel
statistiken för ”aktivitet” inom olika
kulturområden, när biblioteken visar
sig ha 45 procent aktivitet, medan
arkiven bara har 12 procent? 
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PROCESSER
SOM METADATA

– en utvärdering av den nya
arkivredovisningen.
Då det äldre sättet att redovisa handlingar länge sågs som förlegat
välkomnades den nya modellen, så som den förelåg år 2008 i form
av en ny föreskrift från Riksarkivet. Den nya redovisningen knöt an
till processer, något som låg i tiden och som därför tycktes vara lätt
att relatera till, och modellen ansågs överlägsen tidigare metoder.
Under de senaste åren har såväl statliga myndigheter som många
kommuner arbetat med att införa denna verksamhetsbaserade (eller
processorienterade) arkivredovisning.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

UNDER DE SJU ÅR SOM har gått sedan
föreskrifterna kom har vi hunnit få en
rad erfarenheter. Dessa erfarenheter
kan skilja sig mellan staten och kommunerna. Det är viktigt att ta vara
på dessa för att kunna göra modellen
ännu mera ändamålsenlig. Den behöver utvecklas och slipas till för att
motsvara verkligheten bättre.
Processbegreppet är betydligt mer
komplext än vad man på förhand
kunde ana. De exempel som i början
användes för att illustrera processer – att bygga en bil eller att baka
bullar – visade sig höra bättre hemma
i näringslivet och var därför svåra att
överföra till en myndighetsvärld. Så
här i efterhand framstår de i själva
verket som en grov verklighetsförenkling. Processer kan tvärtom vara
mycket svåra att definiera, enas
om och till exempel avgränsa från
andra processer. Långtifrån allt i en
myndighets uppdrag låter sig heller
beskrivas i en enkel, renodlad och

8
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lätt uppritningsbar processform, som
tydliga arbetsflöden med aktiviteter och så vidare. Det tycks som en
lättare uppgift att istället beskriva
verksamheten i form av funktioner, än
som processer.
SOM ETT AV SKÄLEN till att införa den nya
arkivredovisningen angavs att processer är mer långlivade än organisatoriska strukturer. Det kan nog stämma,
men det förutsätter samtidigt att alla
är ense om processdefinitionen och
att denna inte växlar över tid, eller
från ett sammanhang till ett annat.
Redan det faktum att diskussioner
lätt uppstår om vad som är en process
eller inte, hur processerna ska formuleras och klassificeringsstrukturerna
ska utformas och så vidare, tycks peka
på en sårbarhet. Vem sitter inne med
sanningen? Går det överhuvudtaget
att tala om en sådan här?
”Får vissa arbetsuppgifter hos en
myndighet, som diarieföring eller

annan registerunderhållning, ses som
självändamål, dvs. som egna processer, eller är de snarare att betrakta
som utslag av andra processer?” ”Får
processerna vara dokumentinriktade?”
(jfr avtalshanteringen eller arbetet
med att ta fram olika riktlinjer).
Frågorna känns säkert igen. Överlag
är det kanske vanskligt att peka ut
något som ”rätt” eller ”fel” i processmodelleringen. Istället rör det sig om
olika synsätt och metoder att beskriva
verkligheten. Men så länge samsyn
inte råder blir det svårt att uppnå en
konsekvens i det hela, vilket på sikt
kan skada arkivredovisningen. Processer kan lätt bli alltför subjektiva.
PROCESSERNA ÄR, som de framträder i
klassificeringsstrukturen, vanligtvis
alltför kortfattade och intetsägande
för att helt, eller alls, kunna begripas.
Ett sätt att undkomma detta problem
är att upprätta processbeskrivningar,
men detta tycks inte vara lika vanligt i

kommunerna som i staten. En iakttagelse som har kunnat göras redan nu,
bara några år efter att den nya modellen introducerades, är att medarbetare
har svårt att känna igen sig i företrädarnas klassificeringsstrukturer. Man
inser därför genast att justeringar
måste göras, utan att processerna i sig
nödvändigtvis behöver ha förändrats.
uppfattas som
ojämna och krystade. Det är lätt
att dra slutsatsen att vissa av dem
innehåller mer än vad de kanske
borde göra, sett åtminstone till den
ursprungliga processdefinitionen. De
har mera fått formen av processgrupper, utan att detta egentligen klart
framgår. Andra processer har snarare
kommit att påminna om funktioner
inom en myndighet, än om rena arbetsflöden. Genom att kalla saker för
det de verkligen är kan språkförbistringar undvikas. Inte heller med den
nya arkivredovisningen verkar man
alltså undkomma ”övrigt”-kategorier.
Men ju mer man gräver ner sig, desto
mer komplicerat blir det, och därför
kan det istället vara praktiskt att lägga
sig på en mera övergripande nivå,
visserligen med följden att processbegreppet då lätt urholkas. Process kan
till sist bli lite vad som helst.
Istället för att återge en objektiv
bild av en myndighets arbetsflöden
har processer mer kommit att konstrueras på ett sätt så att de i slutändan ska passa för arkivredovisningens
ändamål. De blir ofta objekts- eller
handlingsorienterade, vare sig man
vill det eller inte. Detta är ju i och för
sig ett helt rationellt tänkesätt. Men
det är viktigt att inte ge sken av något
annat. Av svårigheterna att hålla sig
till en konsekvent definition av ordet
process följer naturligtvis att det kan
vara lika svårt att definiera begreppet
handlingstyp och att sätta in detta i
ett processammanhang.
PROCESSER KAN IBLAND

skillnader vad
gäller definieringen av processer inom
arkivredovisningen, så är skillnaderna
ännu mera slående mellan arkivredovisningen och andra områden, till
exempel ärendehanteringssystem.
Här kan ordet process dyka upp i helt
nya och oanade sammanhang. Men
även här måste vi vara konsekventa,
eftersom en begreppsförvirring annars

OM DET FINNS PÅTAGLIGA

9.

FÖRVALTNINGSMILJÖ

9.1

Utsmyckning av stadsmiljö

9.1.1

Utsmyckning genom belysning

9.1.2

Hantera blomsterprogrammet

9.1.3

Övrig utsmyckning

9.2

Renhållning och skötsel av park- och stadsmiljö

9.2.1

Skötsel av gator och väggar

9.2.2

Skötsel av skyltar, räcken/staket och trappor

9.2.3

Skötsel av parker och grönytor

9.2.4

Skötsel av gatumöbler

9.2.5

Skötsel av träd

9.2.6

Hantera djurliv

9.2.7

Åtgärda klotter ohc annan skadegörelse

Ett exempel på en klassificeringsstruktur från en kommunal myndighet: processer har
kommit att konstrueras på ett sätt för att passa arkivredovisningen.

lätt kan uppstå som får till följd att det
blir svårt att integrera de olika delarna
med varandra. Arkivredovisningens
processer kan vidare vara svåra att
relatera till de processer som används
överlag inom verksamhetsutveckling,
vilka ofta ligger på en annan nivå. En
omständighet som gör processerna så
svåra att arbeta med är således att de
definieras på helt olika sätt beroende
på vilken situation det rör sig om.
Kanske skulle ett ännu större mått av
standardiseringsarbete kunna avhjälpa
detta och motverka att processbegreppet spretar så som det gör idag.
Processer kan vara ett bra instrument för att synliggöra komplexa arbetsflöden i verksamheten och för att
effektivisera dessa. Men hur fungerar
de som redskap för att klassificera och
redovisa handlingar, som verktyg för
att eftersöka information? Svaret är:
alldeles utmärkt, men ibland inte alls.
Ett exempel är systembaserad rå- eller registerdata, som svårligen låter
sig kopplas till och redovisas under
verksamhetsområde/process, utan som
istället hamnar som ”arkivbestånd”.
De gamla F-serierna framträder alltså
i ny skepnad.
Processer ska användas i redovisningen och bör tillämpas i registreringen
av handlingar. Det står emellertid helt
klart att det även fortsättningsvis kan
finnas starka skäl att logiskt ordna

handlingarna efter en sakområdesstruktur, istället för efter processer.
Sakområdesstrukturen kan vara underordnad processerna, men behöver
inte alltid vara det, utan kan snarare
vara sidoordnad. Det rör sig här om
två skilda fenomen, om två olika
sökingångar, som skär sig kors och
tvärs mot varandra. Båda strukturer
måste få verka sida vid sida, eftersom
båda har viktiga funktioner att fylla.
Därför var det möjligtvis förhastat
att lägga det gamla helt åt sidan, till
förmån för det nya.
att återsökningsbehoven till syvende och sist styrs
av vilka ämnen som myndighetens
handlingar berör. Här spelar de
bakomliggande arbetsflödena en
perifer roll. Ett exempel är processen ”utföra politiskt ledningsarbete”
i Stockholms stadshus. Naturligtvis
räcker inte denna som sökingång till
alla de politiska beslut som fattas i
fullmäktige. Det förutsätter också en
finfördelad sakområdesindelning. En
hopklumpning i processform skulle
avsevärt försvåra återsökningsmöjligheterna. Lika viktigt som att fastställa
handlingarnas verksamhetskontext
är det att få reda på vad de egentligen
handlar om.
Det skulle kunna invändas att detta
dilemma lätt kan avhjälpas genom att

DET ÄR INTE OVANLIGT
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Dokument
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processerna kopplas ihop med sakområdena i diariet, om myndigheten
nu behöver det. Men riktigt så enkelt
är det inte. Det förutsätter att de som
registrerar handlingarna arbetar med
två olika strukturer parallellt och för
att myndigheten ska vilja göra det
krävs det att det medför ett mervärde
av något slag, mer än att det bara ska
passa ihop med arkivredovisningen.
har utvecklats på ett sätt så att registrering och
förvaring av handlingar efter process
har blivit till regel och allt annat
till undantag, när det ibland i själva
verket kan förhålla sig precis tvärtom.
Det finns, vill jag mena, ingen anledning att tala om en ”krock” mellan
fysisk och logisk ordning. För de
myndigheter som inte kommer att registrera sina handlingar efter processer (antingen inte alls eller inte fullt
ut) kommer i varje fall svårigheter att
uppstå.
För att varje informationsenhet
(till exempel en ärendeakt) ska kunna
knytas till sin processtillhörighet
senare i redovisningsfasen krävs det
att den från början har metadatasatts
med uppgifter om process. Det är inte
troligt att detta kommer att kunna ske
i efterhand. Det skulle förutsätta en
bedömning av varje enskild informationsenhet, vilket vore ogörligt.
Vi kan därför riskera att hamna i ett
scenario med en arkivredovisning där
man under process efter process hänvisar till ett och samma arkivbestånd,
men utan att närmare kunna precisera var i beståndet som processerna
fysiskt finns representerade. Hur kan
vi undvika detta problem utan mandat
att kunna föreskriva hur handlingarna
ska registreras?

Dokumenthanteringsplanen
som en databas

DEN NYA ARKIVREDOVISNINGEN

där hänvisningen till aktuell förvaringsenhet kan
lyda ”server x” eller ”system y”, kan det
även i en analog hantering bli tal om
mycket grova platsangivelser (”arkivlokal x” eller ”hylla y”), vilket får mig
att undra vad meningen egentligen är
med att redovisa handlingarna efter
processer.
Texten har visat på flera svårigheter
och inkonsekvenser i redovisnings-

LIKSOM I EN DIGITAL MILJÖ,
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www.dokumentinfo.se

Söker du någon att utveckla
arkivfrågorna med? Kontakta oss!
Vi kan hjälpa er att t.ex. förbereda
leveranser till e-arkiv, komma ikapp
med pappersarkivet eller utbilda
ledningsgruppen i arkivfrågor.
08-662 86 60, B R A A R K I V. S E

Testa gratis

DH

P

Long-Term Archive
by Formpipe

Dokumenthanteringsplan.se

Finns att avropa på
flera ramavtal

Handlingar kommer även framöver att behöva klassificeras och
hållas ordnade efter sakområde och inte efter process. Här ett
utdrag ur diarieplanen för Stockholms stadsledningskontors
juridiska avdelning.

modellen, vilka sammantaget gör det
tveksamt att låta klassificeringen och
redovisningen av de allmänna handlingarna ensamt vila på och utgå från
en myndighets processer, så som de
definieras vid en given tidpunkt. Det
behövs mer. Kanske inte alltid, men
säkert ofta. Processerna är viktiga att
framhäva, men bör i beskrivningen av
myndigheternas handlingar kanske
snarare ses som ett komplement eller
ytterligare en dimension, som tillsammans med andra metadata bidrar
till en bättre förståelse av helheten.
Det känns angeläget att modellen

görs mer flexibel och öppen för olika
lösningar, i de fall och för de myndigheter där den inte kan tillämpas
lika fullt ut. Exakt hur detta ska ske
kan framtiden kanske utvisa, men det
vore ett steg i rätt riktning att kunna
enas om att modellen inte är felfri och
att handla därefter. En dialog mellan
arkivinstitutionerna och myndigheterna om vad som har fungerat och
vad som inte har fungerat lika väl blir
då absolut nödvändig. Endast så kan
vi lösa dessa svåra ekvationer. 

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

11

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

Om en arkivdepå
Sedan år 1998 har Arbetsförmedlingen en arkivdepå i
Söderhamn. Med 15 000 sökningar per år är det i allra högsta
grad ett levande arkiv. Men vad är fördelen med lösningen
de har valt och vad finns i arkivet? Tidskriften Arkiv ställde
frågorna direkt till arkivdepåns personal.
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REP. DEL 2
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Text Bo Jakobsson, Ingrid Saidi, Jürgen Sandström och Lena Ullström

års försvarsbeslut kom
beskedet om att F 15, Hälsinge flygflottilj, skulle läggas ned. 500 civilanställda drabbades och ytterligare 1000
anställda hos leverantörer av varor och
tjänster påverkades. Detta innebar ett
svårt slag för Söderhamn, som redan
var utsatt för flera företagsnedläggningar med åtföljande förluster av
arbetstillfällen.
I OCH MED 1996

Om depån
Byggnadens storlek är cirka 3 000
kvadratmeter.
Antal hyllmeter är 45 000 varav
38 500 för närvarande är fyllda.
Hyllskeppen i arkivlokalerna är
eldrivna, väger 9,5 ton och är som
längst 17 meter långa och som högst
3,1 meter höga.
Antal förfrågningar: Cirka
15 000 per år. Målet är att 90 procent
av förfrågningarna besvaras inom
24 timmar.
Årligt inflöde: cirka 2300 meter.
Årlig gallring: mellan 35–45 ton.
2013 arkivvårdades 33 000 sökandeakter, 400 000 diarieförda akter och
mellan 75 000–100 000 dokument
insorterades i personalarkivet.
Arbetsgruppen består av 22 anställda.
Detektionsverksamhet är planerad till
2015.
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Som en följd av den särskilda situationen i kommunen, beslutade regeringen
i ett kommittédirektiv samma år, att
lokalisera 350 statliga arbetstillfällen
till Söderhamn.
Dåvarande Arbetsmarknadsverket,
föregångaren till Arbetsförmedlingen,
var en av de myndigheter som ålades
att förlägga verksamhet till Söderhamn. Andra var Patent- och Registreringsverket (PRV), Jordbruksverket,
Försäkringskassans yrkesskadeenhet
samt Statens Pensionsverk (SPV)
där verksamheten var tillfällig och
avslutades år 2004. AMS Affärsstöd,
en enhet inom dåvarande Arbetsmarknadsverket, fick i uppdrag att starta en
arkivdepå i Söderhamn.
mycket besvärliga ute i organisationen. Dessutom
var många länsarbetsnämnder på väg
att flytta till nya lokaler, så att leverera
sina arkiv till en Arkivdepå var en bra
lösning för förvaring av de befintliga
arkiven. De flesta länsarbetsnämnder
valde att leverera sina arkiv till arkivdepån. Ett serviceförråd på flottiljområdet byggdes om och inreddes till
arkivlokal. Mycket av verksamheten
formades av att man fick söka sina
egna lösningar. Stora mängder arkivmaterial togs in under tidspress, och
samtidigt stod andra leveranser på kö.
ARKIVFRÅGORNA UPPLEVDES SOM

2008 upphörde Arbetsmarknadsverket
och ersattes av den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen. Arkivfrågorna
hamnade hos enheten Dokumentstyrning, där sektionen arkivdepån ingår.
Denna förändring innebar i många
avseenden ett lyft för arkivfrågorna
eftersom man redan i ett tidigt stadium
fick möjlighet att komma in och styra
upp förhållandena.
All verksamhet på arkivdepån
bedrivs i markplan med kontorslandskap i anslutning till arkivlokalerna,
som är uppdelade i tre sektioner. På
arkivdepån förvaras handlingar från
Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnder med arbetsförmedlingar till och med 2007. Här finns
även arbetsförmedlingsmaterial från
1902 och framåt. Sedan 2008 levereras alla myndighetens pappersburna
bevarandehandlingar samt en stor del
gallringsbara ekonomiska handlingar
till arkivdepån. I arkivet förvaras även
en hel del bilder, filmer, kartor och
ritningar. De flesta filmer är digitaliserade.
Alfa-kassan, Patent- och registreringsverket, Svenska ESF-rådet, Inspektionen för arbetslöshetsförsärkring
(IAF) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är externa
kunder som förvarar material på arkivdepån till fullkostnadstäckning.

Exempel på bild som går
att finna i arkivdepån
i Söderhamn. Detta är
taget på en förmedling
då kundarbetsplatserna
infördes.

Av de cirka 15 000 förfrågningarna
ställs de flesta från förmedlingar och
övriga avdelningar inom myndigheten
på myndighetens aktuella material.
Cirka 2000 kommer från externa
förfrågare såsom Statens Tjänstepensionsverk, Försäkringskassan, KPA,
AFA, polis- och ekobrottsmyndighet,
sjukhus, försäkringsbolag, forskare och
allmänheten.
Materialet är tämligen aktuellt och
därför är det ett högt förfrågningstryck både internt från myndigheten
och från externa förfrågare. Därför har
man utarbetat arbetsmetoder för att
möta upp detta med hänsyn till snabb
service och rättssäkerhet. Personalen
har tidigt fått lära sig att hantera frågor
av mycket varierande slag – från rutinfrågor om arbetssökande och personal
till udda forskningsförfrågningar.
Mellan åren 2000-2013 inkom
det 225 stycken forskarförfrågningar.
Många av dessa förfrågningar rörde
migration, exempelvis arbetskraftsinvandring från Italien och Jugoslavien. En forskare intresserade sig
för mottagningen av polska judar
i Sverige 1968-1972 och en annan
förfrågan inkom gällande mottagandet
av överlevande judar, från nazisternas koncentrationsläger som kom till
Sverige under våren och sommaren
1945. Arkivdepån medverkade också

vid framtagandet av Arbetsmarknadsdepartementets vitbok om samhällets
övergrepp mot och kränkningar av
romer i Sverige under 1900-talet. I
depån finns nämligen materialet från

zigenarundersökningen 1962-1965,
som genomfördes av Uppsala universitets socialmedicinska institution på
uppdrag av AMS. 

Handlingar från ekonomi levereras årsvis
per organisationsenhet och förvaras
likaså. Etableringsakter för nyanlända levereras kontorsvis från arbetsförmedlingskontor när ärendet är avslutat och sorteras
då in i en nationell svit.

ha myndighetens handlingar samlade på
ett ställe. Invändningar emot transporterna
uppvägs av att materialet behandlas på ett
rättssäkert och enhetligt sätt. Personalen
får en unik överblick över all myndighetens material och den samlade kunskapsbanken är attraktiv för forskningsprojekt.

Enhetlig förvaring
Sedan 2008 då länsarbetsnämnder och
AMS blev en myndighet förvaras handlingarna på ett enhetligt sätt.
Diarieförda handlingar levereras till Arkivdepån årsvis från arbetsförmedlingskontoren, två år efter tillkomst.
Sökandeakter levereras två år efter avaktualisering och sorteras in i en nationell
svit.
Personalhandlingar levereras löpande
från hela myndigheten och sorteras in i
två sviter, en för aktuell personal och en
för personal som slutat i myndigheten.
Arkivdepån sköter personalavdelningens
personaldossier.

Patientjournaler och testmaterial levereras
löpande från hela myndigheten och sorteras i respektive nationell svit.
Arkivdepån sköter personaldossier för
Avdelningen rehabilitering till arbete.
Övriga serier, som bland annat innehåller
lokal styrning, protokoll och behörighetstilldelning, levereras kontorsvis två år efter
tillkomst.
Personalen ser inte någon nackdel med att

Under 2015 går Arbetsförmedlingen över
till digitala sökandeakter. I samband med
detta ökar central och lokal skanning av
handlingar. För att sköta felhanteringen
som krävs inom skanningsverksamheten
kommer en detektionsfunktion att starta på
Arkivdepån. Detektionen ska bland annat
komplettera metadata, göra tilläggsskanning av udda format, sköta omskanning
och eftersöka saknade handlingar.
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Fem röster om projektet

GoInfo

Projektet GoInfo, God Informationsförvaltning, beviljades
drygt 3 miljoner kronor från de tre intressenterna Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun samt Mittuniversitet för att under åren 2013-2014 arbeta med att ta fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning. Några av
deltagarna sammanfattar sina erfarenheter.
Text Ann-Sofie Klareld, Göran Samuelsson, Stefan Berggren, Annalena Olsson och Karen Anderson Foto Rolf Boström

PROJEKTETS MÅL HAR VARIT att hjälpa kommuner och andra verksamheter att
förbättra sin informationshantering
och förvaltning. Detta har gjorts dels
genom forskning och dels genom att
samverka med övriga regionala och
nationella initiativ, som Riksarkivets
e-ARD projekt.

Göran Samuelsson, lektor och projektledare, Mittuniversitetet:

GoInfo-projektet kom till som
följd av formeringen av Centrum
för digital informationsförvaltning
(CEDIF) och har haft som syfte
att fortsätta det arbete som CEDIF
påbörjade. Där försöker vi studera hur
olika former av både offentliga och
privata verksamheter hanterar och
förvaltar sin information. I GoInfo
har vi valt att fördjupa vår analys i
några utvalda områden. Bland annat
har vi studerat hur man teoretiskt och
praktiskt kan arbeta strategiskt. Vi
har också konkret försökt tillämpa
Riksarkivets FGS (förvaltningsgemensamma specifikationer) genom att
exportera data ur ett par verksamhetssystem för att paketera detta i en SIP
(submission information package), för
14 ARKIV 1/2015

att sedan vidarebefordra det till en
e-arkivlösning.
Detta arbete har vi försökt att
foga in en sammanhållande modell
där de olika stegen ”planera, bygga
och hantera”, ”förvalta och överföra”
samt ”bevara och tillhandahålla” har
givit vägledning. Genom arbetet i
GoInfo har vi också insett att det
finns ytterligare forskningsfrågor att
ställa kring vårt sätt att organisera
och hantera informationen – som ju
utgör en viktig del av alla verksamheters infrastruktur och kanske vår tids
största tillgång .

informationsförvaltande eftersom
kommunerna inom sig är en samling
av myndigheter med en hög grad av
självbestämmande. Då är det nyttigt
med en åskådliggjord övergripande
styrning av sådant som informationshantering.
Annalena Olsson, sektionschef,
Riksarkivet Härnösand:

Landsarkivets deltagande i GoInfo
var från början ett samarbete föranlett
av att jag var delprojektledare av test
och utvärdering av FGS:er i e-delegationens projekt eARD som leddes av
Riksarkivet och att Mittuniversitetet
var en av intressenterna. Deltagandet
i GoInfo ledde dock till mycket mer
än så, landsarkivet har medverkat som
diskussionspartner i flera av delprojekten. Det är mycket givande att delta
i ett samarbete där forskning, myndigheter och arkivmyndigheter möts.
Genom möten och kontakter med
myndigheter och övriga i projektgruppen skapas ömsesidig förståelse för
respektive organisations problem och

möjligheter. Att få ta del av myndigheternas kunskaper i e-arkivfrågor har
även det varit mycket lärorikt. Det har
också vuxit fram förslag på viktiga
uppgifter att gå vidare med. Om du
blir erbjuden att delta i ett liknande
samarbetsprojekt, tveka inte att tacka
ja!
Karen Andersson, professor, Mittuniversitetet:

För Cedif har projektet GoInfo
inneburit att vår roll som forskningscentrum har stärkts genom fortsatt
och fördjupad forskning tillsammans med både nya och tidigare
samarbetspartners. Forskningen har
utgått från praktiska och professionella utmaningar. GoInfo kunde
bidra till Riksarkivets projekt eARD
genom att arbeta med utveckling av
vägledning och funktionella krav,
leveranshandledning, samt tester av
FGS:er i pilotprojektet. GoInfo bidrog även till Härnösands kommuns
eDiarium-projekt genom att behandla
de praktiska utmaningarna med att

överföra lönedata från äldre format
till ett digitalt system. GoInfo gav
dessutom Maria Kallberg möjligheten
att fullborda sin doktorsavhandling
‘The emperor´s new clothes’: Recordkeeping in a new context as a result of
e-government strategic development
and implementation in Sweden, samt
bidrog till att Tove Engvall skrev
mastersuppsatsen Nyckeln till arkiven. En kritisk diskursanalytisk studie
om interoperabilitet och kollektivt
minne. Båda erhöll Bureanska priset,
vilket delas ut av Mittuniversitetet en
gång per år.
Ann-Sofie Klareld, doktorand,
Mittuniversitetet:

För mig som forskarstuderande har
GoInfo framför allt inneburit en möjlighet att fördjupa och utveckla mina
kunskaper inom arkiv- och informationsvetenskap i nära samverkan med
såväl seniora forskare som med yrkesverksamma arkivarier. Jag har lärt mig
väldigt mycket, till stor del beroende
på att GoInfo bedrivits med aktionsforskning som övergripande metod.
Aktionsforskaren har dubbla uppgifter: problemlösning och forskning.
Det första innebär att åstadkomma
förbättringar i praktiken genom att
förändra en problematisk situation,
och det andra innebär att skapa ny
teoretisk kunskap och insikter som
resultat av genomförda aktiviteter. En
fruktbar samverkan mellan forskare
och ”problemägare” är nödvändig för
att ett aktionsforskningsprojekt ska
lyckas. Detta kräver tydliga överenskommelser mellan parterna och kontinuerliga diskussioner kring roller,
förväntningar och ansvar. 

Stefan Berggren, kommunarkivarie,
Härnösands kommun:

Projektet har givit oss möjlighet att
gå till botten med några frågeställningar som tidigare hängt i luften.
Det har bland annat gällt hur en
modell för god informationsförvaltning i en kommun kan se ut, särskilt
med beaktande av den förskjutning
mot elektronisk hantering av information som naturligt har skett och
fortfarande sker inom organisationer.
För kommuner är det särskilt viktigt
med genomtänkta perspektiv kring

Från vänster: Göran Samuelsson,
Karen Anderson, Ann-Sofie Klareld,
Annalena Olsson och Stefan Berggren.
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Byggmästare Anders Diös om bankkrisen:

Brevet från Anders
Diös till mostern
i Skottland.

”Det säges att Långholmen är full med
länsmän och bankkamrerare”
Byggmästaren Anders Diös föddes 1891 i byn Indor i Våmhus socken, en
liten och fattig jordbruksby där framställning av spånkorgar och hårarbeten var viktiga inkomstkällor. Men den unge Anders nöjde sig inte med
det. Via Mora folkhögskola och en teknisk utbildning i Borås hamnade han
i byggbranschen. 1921 startade han sin firma i Sala. Den växte till ett av
Sveriges största byggföretag med huvudkontor i Uppsala.
Text Klaus Misgeld Illustration Jonny Lesch

i släkten Diös som flyttade ut från den fattiga hemtrakten.
Anders Diös moster var hårkulla
och kom på 1880-talet till Skottland
för att sälja hårarbeten, gifte sig och
stannade kvar. Bland en släktings
efterlämnade papper har vi hittat ett
brev från Diös till mostern i Skottland
– ett intressant tidsdokument och ett
exempel på vad som kan finnas
i privata arkiv.
Brevet är daterat 19 maj 1929 och
ger en föraning om kommande kriser.
Börskraschen i USA ägde rum i slutet
av oktober 1929 och Kreugerkraschen
1932. Men kristecken fanns redan
innan, inte minst i Tyskland. I Sverige
hade Arvid Lindmans konservativa
högerparti regeringsmakten. I april
1929 beordrade regeringen fyra sparbanker att inställa sina betalningar
och att stänga för allmänheten. Sala
Allehanda rapporterar den 8 april att
Allmänna sparbanken i Stockholm,
Göteborg, Örebro och Bergslagarnas
sparbank i Falun, ”i sin kreditgivning
frångått de sunda grundsatser, som
sedan gammalt tillämpas inom det
svenska sparbanksväsendet”.

DET VAR MÅNGA
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Den 10 april begärdes Allmänna
sparbanken i Stockholm i konkurs.
Bankerna i Västerås, Sala, Köping och
på flera platser dras med. Tidningen
rapporterar om”avsevärda förluster”
och att det är småfolket som blir mest
lidande på ”småfolkets sparbank”.
Intressant är att många fackliga organisationer och sjukkassor hade tagit
ut sina medel i god tid; förtroendet
hade redan sjunkit. Huvudorsaken var
”tomt- och fastighetsbolagens märkliga affärer”.
till ingripanden,
socialdemokraterna och de borgerliga finner i riksdagen kompromisser
för att småspararna inte skall drabbas orimligt hårt. Finansminister
Wohlin avsätter 10 miljoner kronor,
motsvarande cirka 270 miljoner
kronor i 2014 års penningvärde. Flera
direktörer är inblandade och pekas
ut. Nu blir det också polisutredningar
och häktningar. Även Sparbaken i
Uppsala förlorar. Tre miljoner nämns.
Direktör Brattström hade gått bakom
styrelsens rygg och blir häktad. Den
17 maj har Sala Allehanda bilder på

REGERINGEN TVINGAS

direktörerna som sitter i häkte för
falsk bokföring och konkursbedrägerier: ”De häktade få kvarbli inom lås
och bom”, lyder bildtexten.
Detta är bakgrunden till Anders
Diös brev till sina släktingar i fjär�ran Skottland. Han har enligt brevet
”byggen i gång för närmare 3 miljoner varför man löper stora risker att
sköta om allting så att man ej förlorar
pengar.” Brevet är skrivet i snygg och
lättläslig handstil, mer tryckbokstäver
än skrivstil. Mot slutet av brevet kommer han in på bankaffärerna och den
tidigare lätt och smidigt löpande texten blir nu lite mer hackig, med några
rättelser. Man kan ana stämningsläget.
Här återges de sista två sidorna av det
åttasidiga brevet:
"Du kanske sett i tidningarna att

banker gått omkull här i landet och
särskilt då Bergslagarnas Sparbank i
Falun. Det var en ända stor skandal
med förskingringar och förfalskningar
i en stor skala. Bankdirektörer, förut
mäktiga pampar och ordensbeprydda,
sitta nu häktade i förbidan på straffet
som väntar dem. Staten får nu träda
hjälpande mellan men detta sker till
högst 50 à 60 % av insättarnas behållning, så att ex en som har haft 10.000
kr. insatt in banken han får ej ut mer
än högst 6.000:- kr. alltså 4000 kr. i
förlust! Jag undrar hur många Våmhusbor som havt pengar i den banken?
Jag har aldrig havt något förtroende
för denna bank då man visste litet på
hur lösa grunder den satt och hur dåligt den sköttes. Detta borde myndigheterna sett och märkt för länge sedan

men länsstyrelsens kontrollanter voro
oftast med och delade förtjänsterna
i form av mutor och lån m.m. i den
vägen vilket gör skandalen ändå större.
Våra barn Stina, Britta o Mary har fått
vara med i utdelningen i dessa banker
på grund av sina skolsparbössor på c:a
120 kr. tillhopa. De har alltså tidigt
fått en försmak av att även bankerna
skall man misstro och kritiskt följa
dess skötsel och icke minst huru direktörerna lever sitt liv.
I stort sett så ser det bedrövligt ut
i tidningarna om man läser alla dessa
mord ock förskingringar av olika slag

som i så stor utsträckning äga rum
utan att minska. i stället ökning. Det
säges att Långholmen är full med
länsmän och bankkamrerare etc i den
vägen eller för övrigt folk med stort
förtroende i sitt föregående liv, som
man annars aldrig fick tro något annat än gott om. Ja sådant är livet och
ständigt gäller det att vara vaken.
De hjärtligaste hälsningar
från Anders.
Lisa ō barnen hälsa!" 
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Porträttet

Fatima Sikiric
Registratorsyrket står inför ett skifte där den gamla registratorn, som
ägnade hela dagarna åt att knappa in ärenden i ett diarium, är på väg
att försvinna. Men det är inte första gången som yrket förändras. Tidskriften Arkivs Alexandra Meija har pratat med Fatima Sikiric som
berättar om yrkets utveckling.
Text Alexandra Meija alexandra.meija@hotmail.com Foto Sofia Brattwall

som registrator
sedan 2003 då hon började på Kista
stadsdelsförvaltning. Hon är kunnig, positiv och har det där draget en
registrator bör ha – en positiv tilltro
att allt kommer att ordna sig.
Att hon blev just registrator
var lite av en slump. Hon hade läst
företagsekonomi och arbetade som
ekonomiassistent när hennes kollegor
uppmanade henne att söka det lediga
arbetet som registrator på Kista stadsdelsförvaltning. Hon var inte säker på
vad yrket innebar utan tänkte att det
mest handlade om att sitta och knappa
in uppgifter i ett system.
När hon väl fick jobbet insåg hon
att det innebar så mycket mer, att
det är ett varierande jobb som kräver
stora kunskaper inom områden som
IT, administration och ekonomi. Man
måste även veta vilka handlingar som
går upp i nämnden och ha långa tentakler ute i många olika områden och
verksamheter.

FATIMA HAR ARBETAT

– REGISTRATORYRKET ÄR EXTREMT varierande
och det roligaste är just att ingen dag
är den andra lik. En dag börjar med
att jag går igenom fyra olika mailkorgar på fastighetskontoret, bland
annat den officiella. Jag besvarar själv
majoriteten av de mail som ligger där,
då det ofta rör sig om standardsvar
rörande lediga lokaler, fastigheter med
mera. En del frågor skickas vidare för
handläggning och en del skickas för
kännedom till berörda personer inom
förvaltningen. Utöver detta svarar
jag i telefon, hjälper medarbetarna
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med handläggning, hänvisar dem till
rätt dokument, initierar nya ärenden,
diarieför, scannar samtliga handlingar
på förvaltningen och förmedlar nyttan
och värdet av diarieföring internt.
av alla slag och
frågor som utmanar. Ofta behöver vi
vara flera som undersöker och utreder
en fråga innan vi kan sammanställa
ett svar. Den respons vi får tillbaka
bekräftar att vi har gett god service
och lämnat ett positivt avtryck. Jag lär
mig något nytt varje dag och det är
också en utmaning. Till och med det
som är mindre roligt, som att sortera i
akter, bidrar direkt till något positivt
eftersom det skapar struktur och ordning i arkivet, och blir därmed roligt.
Som Sherlock Holmes sa: ”Att arbeta
med något man tycker om, räknas inte
som arbete”.

– DET ÄR ROLIGT MED MÖTEN

sedan 2003,
både på gott och ont. Digitaliseringsprocessen har varit närvarande
sedan starten av Fatimas yrkesbana.
Då deltog hon i ett pilotprojekt inom
Stockholms stad där man skulle införa
scanning av handlingar hos stadens
alla registraturer. Samtliga handlingar
skulle scannas in och sedan kunna
kopplas till ärendena elektroniskt för
att sedan mailas ut till handläggarna.
Detta upplevde hon som väldigt
häftigt. Baksidan var att man skar ned
verksamheten genom att bland annat
slå ihop olika förvaltningar.
Hon tror också att yrket kommer
att fortsätta att utvecklas i takt med

YRKET HAR DOCK FÖRÄNDRATS

digitaliseringens framsteg.
– Den största utmaningen ligger i
linje med detta, det vill säga att kunna
möta den snabba IT- utvecklingen
och de utmaningar den för med sig.
En annan utmaning är att få handläggarna att förstå nyttan av god dokumenthantering och vikten av att följa
de rutiner och riktlinjer som finns.
NÄR FATIMA FRÅGADE sina kollegor hur de
föreställer sig en registrator svarade
de att de tänkte på en äldre dam som
håller på sina handlingar och inte vill
släppa in någon.
– Det är få som vet vad arbetet går
ut på. Man tror att uppgifterna är
ensidiga, enkla och rutinartade. En
registrator i dag fungerar mer som en
spindel i nätet. De måste vara sociala
och kunna ta olika sorters personer.
Arbetsuppgifterna är varierande och
ofta dyker det upp frågor som kräver
lite detektivarbete. Att det är dominans av kvinnor i yrket kan bero på att
man tidigare kombinerade yrket med
sekreterartjänster.
– Jag tror att yrket skulle gynnas
av att titeln ändras från registrator till
dokumentcontroller, säger Fatima och
avslutar:
– Yrkets lite tråkiga stämpel tror jag
kommer från att vi måste förhålla oss till
lagar och regler, men vi får inte glömma
att våra rutiner och arbetssätt anpassas
efter lagens krav och organisationsregler,
och de är ju inte tråkiga. Gillar du ordning och reda, vill ha en ny utmaning
varje dag och gillar att samarbeta, då
är registrator rätt yrke för dig! 

Fatima Sikiric
2003 började Fatima jobba Kista
stadsdelsförvaltning inom Stockholms
stad. Sedan dess har hon hunnit gå
en trestegsutbildning vid SIPU och fått
examina som diplomerad registrator.
Hon har även läst en del kurser inom
Stockholms stad. 2007 bytte hon, efter
omorganisation på stadsdelsförvaltningen, arbete till fastighetskontoret
Stockholm stad där hon är kvar idag.
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Extremt bevarande
– Kan information bevaras i 100 000 år?
I arkivvärlden är vi vana vid att tänka långsiktigt om informationsbevarande. Men det finns ett fall där tidsperspektivet är så långsiktigt att
tanken svindlar.

Fysisk kunskapsförlust innebär att
informationsbärarna förstörs eller blir
oläsbara. En orsak till fysisk förlust
är välkänd i arkivvärlden, nämligen
att lagringsmedier på lång sikt blir
oläsbara om de förvaras fel eller om
innehållet inte då och då överförs till
nya medier. Informationsbärare kan
också förstöras plötsligt genom översvämningar eller bränder, eller genom
medvetna mänskliga handlingar som
krig och sabotage. Så småningom
kommer en ny nedisning att utplåna
allting över jordytan i Skandinavien.
Den pågående globala uppvärmningen försenar sannolikt istidens
ankomst men ingen vet hur länge.

WIPP-projektet: Spike Field,
förslag till avskräckande
monument.

Text Reine Rydén reine.ryden@abm.uu.se

högaktiva avfallet från svenska kärnkraftverk förvaras på ett säkert sätt i berget under
Forsmark i hundratusen år. Då måste
även information om avfallet och
förvaringsanläggningen bevaras lika
länge för att framtidens människor
ska kunna undvika skador av strålningen från avfallet. Tänk tiotusen år
bakåt i tiden – då fanns bara verktyg
av sten; jordbruk var något nytt och
skriftspråket var inte påtänkt. Tänk
lika långt framåt – hur ser samhället
ut då? Multiplicera den tiden med tio
– går det ens att föreställa sig?

ENLIGT PLANERNA SKA DET

DEN ANSÖKAN OM att bygga ett slutförvar som Svensk Kärnbränslehantering
(SKB) har lämnat in till Strålsäkerhetsmyndigheten är nu ute på remiss.
Vad säger man där om informationsbevarandet? Ansökan består av ett
toppdokument samt över 300 bilagor
och kompletteringar. I dessa tusentals
sidor text finns under rubriken Kunskapsbevarande för framtiden följande
rader:
"För att framtida generationer ska
kunna fatta välgrundade beslut och
undvika oavsiktligt intrång i slutförvaret, ska information om förvaret
bevaras för framtiden. SKB kommer,
i internationellt samarbete, att ta fram
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en handlingsplan för långsiktigt bevarande av information om slutförvar
av radioaktivt avfall. Frågan om det
långsiktiga kunskapsbevarandet bör
lösas senast i samband med förslutningen av förvaret om cirka 70 år.
Då kan samhället välja vilken typ av
information man vill bevara, och hur.
Det är SKB:s ambition att bevara och
förvalta information i enlighet med
gällande föreskrifter och på ett sådant
sätt att samhället har möjlighet att
välja de alternativ för framtiden som
man då bedömer lämpliga."
107 ord, det är allt. Vad innebär
dessa korta formuleringar? De skulle
faktiskt kunna tolkas som att man
skjuter alla ställningstaganden framför sig och att man inte tänker göra
någonting förrän om 70 år. Riksarkivet har också i sitt remissvar framhållit att ansökan är otillräcklig, att det
behövs en plan för den långsiktiga
informationsförvaltningen och att
arkivfrågorna måste beaktas under
hela processen.
är det dock
inte fullt så illa som det ser ut. SKB
är en aktiv deltagare i Radioactive
Waste Management Committee, som
är en del av Nuclear Energy Agency
(NEA), som i sin tur ingår i OECD.

VID NÄRMARE BETRAKTANDE

Man har även samarbetat med
svenska forskare som har tittat närmare på bevarandefrågor i ett långtidsperspektiv. 2008 tog SKB rentav
fram ett utkast till en handlingsplan,
som dock inte har avsatt några spår i
ansökan. Vad är det då för lösningar
som diskuteras i handlingsplanen och
i olika internationella rapporter?
måste informationen
bevaras. Man kan nämligen urskilja ett antal möjliga orsaker till att
framtidens människor kan komma i
kontakt med avfallet. Om de inte vet
att förvaret finns kan de råka stöta på
det vid borrning efter vatten, metal�ler eller jordvärme. Om de vet att
det finns men inte vad det innehåller
kanske de vill undersöka saken närmare. Det kan också hända att de har
god kunskap om förvaret men anser
sig tvungna att reparera anläggningen
eller flytta avfallet till en bättre
förvaringsplats. I sådana fall kommer
detaljerad information att behövas.
Det är också tänkbart att ny, och för
oss oanad, teknik gör det möjligt att
ta tillvara avfallet (eller kopparkapslarna) som resurs. Slutligen kan man
också tänka sig en mer skrämmande
möjlighet. En totalitär regim, kriminell organisation eller terrorgrupp

innebär att
informationsinnehållet blir obegripligt. En fullt tänkbar orsak är att de
tekniska kunskaperna försvinner när
kärnkraften har blivit historia. Det är
inte heller svårt att föreställa sig en
situation där de styrande är ointresserade av att bevara informationen,
eller ett allmänt sönderfall av samhället där ingen tar ansvar. Ett liknande
tillstånd skulle kunna orsakas av en
pandemi som leder till att kunniga
personer dör och de som överlever
har andra problem att tänka på. På
sikt måste man också räkna med att
språket och/eller kulturen förändras
så mycket att ingen längre förstår
budskapet eller något av språken det
är skrivet på.
När det gäller strategier för extremt
långsiktigt bevarande finns två huvudspår. Det ena är direkt överföring
från nutiden till framtida generationer
med hjälp av markörer och monument. Tanken är att budskapet ska
kunna uppfattas av kulturer som varken förstår dagens språk eller teknik.

EPISTEMISK KUNSKAPSFÖRLUST

TILL ATT BÖRJA MED

”Informationsbärare kan också förstöras plötsligt genom
översvämningar eller bränder,
eller genom medvetna mänskliga handlingar”
skulle kunna vilja använda avfallet
för avsiktlig miljöförstöring i utpressningssyfte. Detta alternativ talar
snarast för att alla minnen av an-

läggningen borde utplånas, men med
tanke på de andra alternativen vore en
sådan åtgärd knappast ansvarsfull.
Kunskap kan gå förlorad på två sätt.
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”Det är också fullt möjligt att
framtidens människor väljer
att ignorera budskapet även
om de förstår det.”

Denna strategi har främst diskuterats
i USA, särskilt i samband med Waste
Isolation Pilot Project (WIPP) i New
Mexico. På 1990-talet arbetade en
stor grupp experter från en lång rad
vetenskapliga discipliner med att ta
fram markörer och symboler som
ska visa att det finns något farligt på
platsen. Bland förslagen finns stiliserade ansikten, bland annat ett baserat
på Edvard Munchs målning Skriet,
som på ett allmänmänskligt sätt ska
uttrycka fasa och avsmak. Ett svenskt
Vidare läsning
•B
 andolin, Gunilla & Sörlin,
Sverker (2007):
Laddade landskap – värdering och
gestaltning av teknologiskt sublima
platser. SKB Rapport R-07-14.
www.skb.se
•B
 owen-Schrire, Monica, Daniel
Eckerhall & Katarina Waniewska (2008):
Bevarande av information om slutförvar för använt kärnbränsle – förslag
till handlingsplan. SKB P-08-76.
www.skb.se
•M
 iljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG):
www.mkg.se
•O
 ECD/NEA Radioactive Waste
Management Committee
(RWMC):
www.oecd-nea.org/rwm/rkm
•S
 trålsäkerhetsmyndigheten:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
•S
 vensk Kärnbränslehantering
AB (SKB):
www.skb.se
•W
 IPP,
www.wipp.energy.gov/index.htm
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förslag går ut på att bergmassorna
från bygget i Forsmark används till ett
storskaligt monument som signalerar
att det finns något speciellt på platsen.
Den andra huvudstrategin är
successiv överföring, det vill säga att
informationen bearbetas och revideras av varje generation så att den
hålls uppdaterad. I denna strategi
blir arkivhantering det centrala. De
rapporter som gjorts kommer fram till
att det bästa bevarandemediet är papper av hög kvalitet eftersom det håller
åtminstone några hundra år. Möjligen
kan mikrofilm också vara ett alternativ. Digitala medier anses däremot
olämpliga eftersom de kräver regelbundna uppdateringar och tillgång
till elektricitet.
Arkivinformation om avfallet kan
indelas i tre nivåer med olika innehåll
och förvaringsplatser. På den primära
nivån finns den samlade dokumentationen med alla detaljer om avfallet
och förvaret. Dessa arkivhandlingar
bevaras lokalt. Den sekundära nivån
består av det viktigaste från nivå 1
samt uppgifter om var den kompletta
dokumentationen finns. Denna information bevaras på flera olika platser
regionalt och nationellt. Den tertiära
nivån slutligen ska enligt förslagen
bevaras nationellt och internationellt
och ska innehålla en sammanfattning
av det viktigaste från nivå 2.
ALLA SKISSERADE LÖSNINGAR har sina svagheter. Vid direkt överföring är frågan
förstås om människor kommer att
förstå budskapet. De äldsta bevarade
skrifter vi känner till, som kilskrifter
och hieroglyfer, är ”bara” omkring

5 000 år gamla. Även om språket i
dessa texter går att tyda förstår vi
knappast hela deras andemening. För
att tolka innebörden av bildbaserad
äldre information som grottmålningar
och hällristningar är vi hänvisade
till mer eller mindre kvalificerade
gissningar.
DET ÄR OCKSÅ FULLT MÖJLIGT att framtidens
människor väljer att ignorera budskapet även om de förstår det. Ett
exempel som brukar nämnas i sammanhanget är de så kallade tsunami
stenarna. Utmed Japans kust har man
ända sedan medeltiden satt upp stenar
som markerar hur högt en tsunami
nått och varnar för att bygga hus
nedanför den nivån. Den varningen
har efterföljande generationer ofta
struntat i, med tragiska följder.
Med arkivhandlingar på papper
har man i det långa loppet samma
problem som med digital information.
För att inte förstöras måste informationen regelbundet migreras till ett
annat underlag, även om tidsintervallet snarare är 200 år än fem år. Dessutom kommer innehållet att behöva
uppdateras språkligt lika ofta för att
förbli begripligt. Med en uppdatering
av texten vart tvåhundrade år blir det
50 uppdateringar på 10 000 år, vilket
ger många källor till felaktigheter.
Vidare förutsätter successiv överföring kontinuitet. De förslag som
framförts utgår från att huvudansvaret ligger på statliga myndigheter,
bibliotek och arkivinstitutioner. Men
staten Sverige har funnits i mindre än
tusen år. Att nationalstater i dagens
form kommer att existera om tiotusen

år är högst osannolikt, men vad som
kommer i stället kan ingen veta. En
del av ansvaret ligger också på internationella organisationer som FN och
IAEA, vilka har en mycket kortare
historia än staterna. De fyller viktiga
funktioner i dagens värld, men hur
länge de kommer att finnas kan vi inte
heller veta.
VAD KAN ARKIVARIER OCH arkivvetare tillföra till diskussionen? Något som man
redan har bidragit med är praktiska
kunskaper om material och förvaring.
Dessutom har professionen kunskaper
om hur arkivinformationens autenticitet upprätthålls över tid, något som
aktualiserats under den senaste tidens
diskussioner om digitalt långtidsbevarande.
En viktig fråga är vem som ska
ha ansvaret för de återkommande
migreringarna och språkliga uppdateringarna. Beträffande ursprungsdigital
information går här en arkivvetenskaplig skiljelinje. Somliga hävdar
att informationen, om autenticiteten
ska garanteras, måste tas om hand av
en arkivinstitution. Andra menar att
den bör stanna hos de organisationer

som använder den i sin verksamhet och som har mest kunskaper om
innehållet. Här finns vissa paralleller
till frågan om avfallsinformationen.
Utan tvivel är det arkivinstitutionerna
som har störst långsiktig stabilitet.
Däremot är det de ursprungliga
organisationerna, det vill säga kärnkraftsföretagen, som har den tekniska
kompetensen. Arbetet vid slutförvaret
kommer att pågå i femtio eller kanske
hundra år och under hela den tiden
kommer det att finnas aktuell kunskap
hos de inblandade aktörerna. Men när
kärnkraften slutligen avvecklats och
allt avfall överförts till slutförvaret
kommer även kärnkraftsföretagen
att upphöra. Frågan är hur arkivinstitutionerna då ska tillförsäkras den
tekniska kompetens som är nödvändig
för att säkerställa informationens
relevans även efter ett antal språkliga
uppdateringar.
PÅ ETT MER TEORETISKT PLAN skulle arkivvetenskapen kunna bidra med sin
infallsvinkel på begreppet kollektivt
minne, där arkiv ofta anses spela en
viktig roll. Emellertid syftar man
vanligen på hur arkivhandlingar

kan upprätthålla ”minnen” från de
senaste århundradena, i bästa fall
något årtusende. I praktiken handlar det dessutom oftast om minnen
kopplade till nationens eller gruppens
ärofulla delar av historien, sådant som
man gärna vill minnas med stolthet.
Mer sällan handlar det om minnen
av svåra erfarenheter, även om sådant
också förekommer. Följaktligen talar
begreppet kollektivt minne snarast för
att kärnavfallet kommer att glömmas
bort, om inte människor då och då får
aktiva påminnelser om dess existens.
man kanske hålla
med om att det inte är någon större
brådska med att komma fram till
en lösning. Det är först en tid efter
stängningen av anläggningarna som
de verkliga problemen med informationsbevarandet uppstår. Men hur ansvarsfullt är det att ställa sin lit till att
våra barnbarnsbarn kommer att hitta
fungerande lösningar? Nog är frågan
värd mer än 107 ord. Och nog är den
av intresse för arkivprofessionen. 

PÅ SÄTT OCH VIS KAN
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DET
DIGITAL@
BEVARANDETS
UTMARK
– Att hitta digitala databärare
i pappersarkiven

Det är inte ovanligt att arkivarier stöter på disketter, magnetband och andra äldre digitala databärare tillsammans med
de pappersarkiv som levererats till arkivet. Där lever de i någon form av gränsland - och tillhör varken de bevarandeplaner som upprättats för digital information eller de för den
pappersbaserade arkivbildningen.
Text Rikard Friberg von Sydow rikard@fribergvonsydow.se
24 ARKIV 1/2015

RISKEN FINNS ATT DE där digitala databärarna helt enkelt blir placerade vid sidan av, exempelvis i väntan på att rätt
avläsningsutrustning ska dyka upp.
Det är knappast varken effektivt eller
säkert, då de tar upp plats i arkivlokalen och riskerar att skadas av felaktig
förvaring. Följande text är ett försök
till vägledning i hur vi ska arbeta med
digitala databärare som dyker upp vid
sidan av det egentliga flödet. Jag bjuder på ett antal hjälpmedel som ni kan
använda er av och genom dessa få er
att tänka till kring vilka åtgärder som
ni kan göra på er egen arbetsplats.
BÖRJA MED ATT INVENTERA ditt bestånd av
digitala databärare. Försök att få en
överblick över vilka digitala databärare som finns i era arkivbestånd. Ställ
er frågan: Behöver verkligen allt detta
läsas av? Äldre backuper av system
och persondatorer är data som kan
vara svår att avläsa och som säkerligen
kan vara gallringsbara efter en kortare
utredning. Identifiera sedan vilka databärare som verkligen behöver läsas
av och sammanställ dessa i en tabell.
Denna tabell kommer ge en god bild
av ert behov av arbetsinsats samt ert
behov av utrustning för avläsning.
Vilka frågor ska tabellen svara
på? För det första måste den berätta
vilken sorts databärare vi har framför oss. Vissa är lätta att känna igen.
Många av oss har varit med så pass
länge att vi vet vad en 3,5-tumsdiskett
är för typ av databärare, och vad som
krävs för att läsa av den. Det finns
dock ett otal olika andra format som
kan dyka upp (5,25-tumsdisketter,
ZIP-disk, olika former av bandmedia
som DLT, DDS och XL/P). Det är
inte till fördel att ha dessa liggande
utan åtgärd. Något som vi sällan diskuterar, men som faktiskt är ett krav
för myndigheters arkiv, är att vi vid
ett eventuellt utlämnade måste ha en
möjlighet att spela upp de databärare
som våra handlingar är sparade på även om de enbart kan läsas med viss
specifik teknisk utrustning. Därför är

”Ställ er frågan:
Behöver verkligen allt detta
läsas av?”

också ge oss möjlighet att värdera
innehållet, vilket för övrigt även det
bör vara en kolumn i tabellen. Står det
något på databäraren som skvallrar
om vad innehållet kan vara? Finns
informationen någon annanstans? Det
kan vara bra att undvika inköp av dyr
utrustning för att läsa av tomma databärare eller för att läsa av information
som i slutänden ändå ska gallras.
finnas en kolumn
för antal. Den hjälper er att värdera
arbetsinsatsen som måste utföras. Har
ni hundra databärare av ett visst slag
med information som ni bör kunna
läsa av kan det vara rimligt att köpa
in utrustning för att göra detta. Har
ni enbart ett fåtal så kan det vara
mer rimligt att försöka låna eller hyra

SLUTLIGEN BÖR DET ÄVEN

det en bra början att skaffa sig en bild
av vad vi egentligen har i arkiven, och
hur vi kan läsa av det.
TABELLEN BÖR INNEHÅLLA en kolumn
rörande databärarens proveniens. Ert
arkiv tar kanske emot handlingar från
flera arkivbildare och måste fördela
kostnader för eventuella inköp och
arbetsinsatser. Proveniensen kan

utrustning.
För att ta reda på om det blir möjligt
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Den gamla 3,5-tumsdisketten som

användes som standard från tidigt

åttiotal fram till någon gång runt
millennieskiftet ersattes av CD-ROM
i mitten av nittiotalet som bärare
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att läsa formaten med befintlig utrustning måste ni identifiera vilken sorts
digital databärare det är ni har framför
er. Med internets hjälp blir det inte
överdrivet krävande. Ofta finns det
någon form av märkning som anger
en standard som du sedan med hjälp
av en sökmotor och bilder på nätet
kan få fram ett mer exakt namn för.
På engelskspråkiga Wikipedia finns
det tämligen utvecklade sidor för alla
format. Där kan du få mer fakta om den
databärare du hittat. Det kan exempelvis vara bra att få reda på under vilka
perioder som databäraren har använts
och vilka som tillverkade läsaren,
bandspelaren, diskettstationen eller vad
det är. Tidsangivelsen kan också ge er
möjlighet att besvara frågor kring en
eventuell oklar proveniens. Efter detta
börjar det svåra arbetet. Har ni, eller de
som levererat arkivet, kvar utrustningen
för att läsa databäraren? Går den fortfarande att använda? De här frågorna går
enbart att besvara från fall till fall.
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”Om det finns en diskettstation
i datorn på ditt kontor så bör du
nog kräva en nyare modell av
din arbetsgivare ...”
för större mängder data. Några år
senare kom USB-minnet och ersatte
disketten som bärare av enskilda
filer. Det är lätt att tro att disketten
är fullständigt utdaterad idag, men
när Sony lade ner sin tillverkning år
2010 gjorde BBC News en undersökning där de begärde in vittnesmål om
verksamheter där disketter fortfarande
används. De hittade en hel del, allt
från maskineri inom tryckeriverksamhet, till bankomater och vissa länders
skatteförvaltning. I vissa sammanhang har disketten omnämnts som
den mest använda digitala databäraren än idag ur ett globalt perspektiv.
Om du skulle hitta 3,5-tumsdisketter
i arkivet som du vill titta på så finns
det diskettstationer att köpa för femhundra kronor, med drivrutiner och

Ung i yrket? Ny som arkivarie
eller registrator? Nu startar
FAIs mentorsprogram 2015/16
för dig som jobbar med
informationsförvaltning.
Anmälan senast den 15 april.
Mer information på fai.nu.

allt. Man ansluter via datorns USBport. Om det finns en diskettstation
inbyggd i datorn på ditt kontor så bör
du nog kräva en nyare modell av din
arbetsgivare …
3,5-tumsdisketten
varierar möjligheten att hitta externa
läsare. En av de äldre diskettstandarder, de mer slappa 5,25-tumsdisketterna, har jag inte hittat någon
motsvarande extern läsare till. Det
är synd eftersom de faktiskt dyker
upp då och då. Det kan även vara
svårt att hitta läsare till mer moderna
format, som den större och tjockare
ZIP-Disk, liksom de flesta av bandformaten. Till just ZIP-Disk kan man
dock hitta läsare i begagnat skick,
medan tillgängligheten för drivrutiner
kan variera – här bör du ta kontakt
med den IT-ansvarige för er verksamhet. Det finns många standarder med
olika krav så du kommer behöva vara
mycket specifik i vad du egentligen
söker efter. Det är därför inventeringen är så viktig.
Huruvida du kommer att kunna
läsa filerna och ta reda på vad de
innehåller är en mycket viktig fråga.
Den tangerar dessutom de frågor
som vi ofta diskuterar när det gäller
digitalt bevarande – som av någon
anledning alltid har varit mer inriktad
på filen än på databäraren. Inte heller
här finns det några enkla svar eftersom filtyperna är så pass många och
varierande. När du väl kommit fram
till filerna, och det visar sig att du inte
känner igen filtypen så är internet
ditt bästa sökredskap. Precis som för
databärare så finns det många som
engagerat sig i att publicera information om olika filformat och vad de
använts till. Det är lätt att söka reda

ande till b eva ra nde
kap
s
n
rå

Vi är en ny förening med rötter i Svenska Arkivsamfundet
och Arkivrådet AAS. Vi ser till informationshanteringens
hela livscykel och vänder oss till alla samhällssektorer och
till alla delar av Sverige. Var du än bor eller i vilken verksamhet du än arbetar är du välkommen som medlem.

FÖR ANDRA FORMAT ÄN

på informationen med hjälp av filändelsen och därigenom få veta vilket
program du kan använda för att läsa
av filen. Är det ett känt format som
fortfarande används så brukar det inte
vara ett större problem. Jag har lyckats
läsa word- och excel-filer från tidigt
nittiotal. När det gäller Microsofts
programvaror så är det egentligen
bara Access som saknar viss bakåtkompabilitet av de jag själv råkat på
i arbetet. Bildfiler brukar i de flesta
fall fungera - och kommer även att
påminna dig om hur dålig bildkvalité
de tidiga digitalkamerorna hade.
databärare som dyker upp slumpvist bland pappershandlingarna egentligen innehåller är en
annan fråga. Utifrån min erfarenhet
innehåller nio av tio avlästa disketter
digitala kopior av de pappersdokument som de förvarades tillsammans
med - eller möjligtvis någon form
av idag utdaterat formulär. Men en
tiondel, innehåller enligt min uppskattning helt unik information som
faktiskt skulle försvinna om vi inte
hanterar den rätt efter att den lämnats
in till arkivet. Nog gör det hanteringen värd mödan? 
VAD FILERNA PÅ DESSA

fai.nu

Rätt ordning och reda
– bland ekonomihandlingar
Nytt kurstillfälle 24 mars!

www.sipu.se

Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

Anmäl dig på www.sipu.se
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se
Adress: Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Orgnr: 556111-9099
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Kåseri

Det var en gång ett arkiv
…som blev en skrubb
Katastrofer kan var stora och de kan vara små. De kan
vara ”mänskliga” eller fullkomligt omöjliga att förutse,
men att de bör undvikas är vi alla överens om.
Inte minst i verksamhet där man ska försöka
skapa ”ordning och reda”. När jag sökt efter andras
upplevelser av ”arkivkatastrofer” har jag upptäckt att
omständigheterna kring dem gärna har inslag av
bristande kommunikation.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

ska bygga nytt kommunhus.
Man ritar och fixar och beställer murbruk och spränger sten. Huset ska bli
högt, vackert och innehålla en massa
kommunala verksamheter. Invigningen närmar sig och man upptäcker
då till sin fasa att någon har räknat fel
på antal hyllmeter i arkivet och missat
en nolla. Tvåtusen (2 000) har blivit
tvåhundra (200). Vid flytten står man
med 1 800 hyllmeter handlingar och
har ingenstans att göra av dem. Arkivet är numera en ganska liten skrubb.
Kanske kan man anställa extra små
arkivarier?

KOMMUN X

nya fina hyllor i
arkivet. Men det saknas ritningar över
bottenplattan i detsamma, så man
chansar lite och vips har man inte
bara ett arkiv utan också en ny fontän
i kommunen eftersom borren har gått
rakt ner i vattenledningen
I statligt verk Z ska man göra vissa
reparationer i arkivet. Reparatören
plockar själv ner arkivmaterial från
hyllor och staplar det fint på golvet.
Jag vet vad ni tänker. Javisst, var det
en rörmokare och jodå, det rann ut
vatten på golvet. Värdefulla handlingar från länge sedan blev ett minne
blott, eller kanske ett minne blött…

KOMMUN Y SKA BYGGA
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Det finns också en historia om ett
arkiv som hade ett plomberat hål i
taket, men som någon trodde var ett
avlopp. Denna någon avlägsnade därför plomberingen och hällde ut ett par
hinkar med avloppsvatten rakt ner på
hyllan med skolbetyg som stod under.
kanske kunnat undvikas med bra information innan det
hände. I alla mina exempel ovan hade
arkivarien varnat men inte fått gehör,
vilket gav stora problem. Men vi känner väl alla till den dagliga katastrofen, den med den städsugna tjänstemannen som glatt gallrar allmänna
handlingar för att få plats med nya
pärmar? Senast i förra veckan hände
det på mitt eget kontor. En omorganisation och rumsflytt gjorde att de
flesta var mer än villiga att tömma så
många pärmar de bara kunde. Av en
ren händelse upptäckte vi att information av vikt både för arkivet och för
verksamheten hade gått i pappersåtervinningen. Så vad gör då arkivarien?

ALLT DET HÄR HADE

Kavlar upp ärmarna och dyker rätt
ned i ett 660-liters återvinningskärl
för papper. Allt för att desperat hitta
rätt dokument. En syn för gudarna!
Jag vet att man inte kan jämföra
någon av dessa historier med branden
på Stockholms slott 1697 då stora
delar av rikets handlingar försvann.
Men också små katastrofer kan ge
stora konsekvenser för
den arkivarie
som plötsligt
måste ägna sig
åt att ordna

"Men vi känner väl
alla till den dagliga
katastrofen, den
med den städsugna
tjänstemannen ..."

torkställningar och klädnypor. Och
var tusan hittar man 1800 hyllmeter arkivförvaring i närområdet lite
hastigt och lustigt när ”skrubben” har
fyllts till bristningsgränsen? 

Känner du igen dig? Vilka katastrofer har du varit med om? Skriv
gärna till Arkiv och berätta.
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En kamp om
ett kulturvärde
Under flera år överklagade Nordiska museets ledning myndigheters beslut
och drev process i domstol för att riva ett välbevarat 1700-talshus med
ett synnerligen högt kulturvärde. Att byggnaden – ett historiskt växthus
med trädgårdsmästarbostad och förrådsutrymmen – är värdefull både ur
byggnadshistoriskt, socialhistoriskt och miljömässigt perspektiv ledde till
att den förklarades för byggnadsminne den 12 juli 2013 av Länsstyrelsen i
Stockholm. Under 2014 restaurerades huset under ledning av museet.

”Det finns mycket byggnadshistoria att utläsa …för den
som ger sig tid att lyssna.”

Antikvariernas skiss över bottenplanet
2012. Den är inte skalenlig.
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Text Mikael Baugus mikael.baugus@stockholm.se

HUSET KALLAS FÖR trädgårdsmästarbostaden och står inom skyddsområdet för
byggnadsminnet Tyresö slott, söder
om Stockholm. Det är en charmig
byggnad i den gamla köksträdgården
av tegel med låga yttermurar och
höga branta takfall som syns lång väg.
Den är en av många kulturhistoriskt
värdefulla byggnader i området. Slottet uppfördes på 1620- och 30-talen
av riksdrotsen Gabriel Oxenstierna.
En av landets första engelska parker
skapades på platsen av trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper 17811786. Ägaren till godset från 1892,
markis Claes Lagergren testamenterade slottet och ett stort markområde
däromkring till Nordiska museet.
I slutet av 2009 ansökte museet
om rivningslov hos Tyresö kommun,
efter beslut i museets styrelse (kal�lad nämnd). Underlaget till beslutet
var två utredningar. Den första, gjord
av museets byggkonsult, menade att
huset hade ett visst kulturhistoriskt
och miljömässigt värde i sitt sammanhang. Den andra var en rapport från
slutet av oktober gjord av antikvariska
avdelningens chef som redovisade
skador och förändringar som hade
skett i huset från 1940-talet och
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framåt. Rapporten visade på klumpiga
ledningsdragningar för vatten. Ett
rum på bottenplanet som hade varit
kök var pannrum med betonggolv.
Alla kvarvarande delar och detaljer
inomhus som daterades var från första
hälften av 1900-talet eller senare.
Huset uppgavs vara från tidigt 1800tal eller möjligen tidigare. Endast en
källa från tiden före 1900-talet finns
i rapporten – Gabriel Bodings karta
från mitten på 1700-talet. Kartan
angavs markera ett hus på platsen
trots att inget sådant går att utläsa på
kartan. Brandförsäkringar användes
inte som källa trots att de normalt
sett värderas högt inom det byggnadsantikvariska området. Inte heller
undersöktes helt täckta golv som istället beskrevs som ”täckta av linoleummatta”. Slutsatsen i rapporten var att
så stora förändringar hade skett med
huset att det kulturhistoriska värdet
hade gått förlorat. Husets plats gjorde
att sambandet med slottet och engelska parken inte heller var självklart.
Det bidrog ”inte i högre utsträckning
till helhetsmiljön.”
Länsstyrelsen hade dock en annan syn. Tidigare i oktober tog man
kontakt med museet och påminde om

byggnadens stora värde för kulturmiljön. I mars 2010 återkom man och
beskrev att huset även var värdefullt
ur byggnads- och socialhistoriskt
perspektiv.
Kommunen avslog rivning i
december 2010. Nordiska museet
överklagade beslutet till länsstyrelsen
i januari. Huset var i så dåligt skick,
menade man, att det inte var ekonomiskt försvarbart att rusta upp det.
Museets styresman (museichef) och
fastighetschef hänvisade även till låga
kulturvärden.
2000-2011 ARBETADE jag som museilärare
vid museet och blev medveten om
ärendet när vi på våren 2011 utbildade
nya slottsguider. För att bilda mig
en egen uppfattning gjorde jag en
undersökning som ledde till två rapporter till Mark- och miljödomstolen.
De visade bland annat att det rörde
sig om ett historiskt växthus med
bostad och förråd för en trädgårdsmästare med familj. Det markeras på
Jeremias Lifmans karta över Tyresö
från 1796-1802. På en annan kartversion anges att det är ett drivhus.
I 1806 års försäkring är det indelat i
ett drivhusrum med murad kakelugn,

två rum, ett kök, förstuga och oinredd
vind. I 1882 års försäkring anges ett
orangeri i huset. Trädgårdsmästaren hade en förvaltande roll för den
engelska parken genom plantering,
gödsling, klippning med mera och
skötte köksträdgården samt drivhuset
och orangeriet i huset. Frukt härifrån
och drivna och vinterförvarade växter
hade hög status för herrskapet på slottet. När nya, för tiden moderna, typer
av växthus byggdes i köksträdgården
ändrades husets funktion. Senast 1914
kom det helt att fungera som trädgårdsmästarbostad.
tog beslut i juni 2011 om
att huset skulle bevaras. Eftersatt underhåll påverkade inte värdet, menade
man. Museet överklagade på nytt i
juli, nu till nämnda domstol. Inlagan
ifrågasatte bland annat om det hade
funnits någon trädgårdsmästarbostad
vid slottet mot slutet av 1700-talet.
Samtidigt nämnde styresmannen
drivhuset på kartan över Tyresö 17961802 utan att känna till eller inse att
det faktiskt var det huset som överklagandet gällde. I december väckte
länsstyrelsen fråga om byggnadsminnesförklaring bland annat av all
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
vid slottet. Domstolen avvaktade nu
beslut i det nya ärendet.

LÄNSSTYRELSEN

uppdrag gjorde två
byggnadsantikvarier 2012 en utredning som visar att form och utseende
på inredning på bottenplan varierar
kraftigt ”varför det finns mycket
byggnadshistoria att utläsa på plats,
för den som ger sig tid att lyssna”.
Planlösningen var i princip oförändrad sedan huset byggdes, utom en
sekundär vägg från 1900-tal mellan
rum 105 och 106. De var troligen ett
enda rum – där drivhuset och senare

PÅ LÄNSSTYRELSENS

En pil visar huset
på Lifmans karta.
Lantmäteristyrelsens
arkiv, Riksarkivet
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orangeriet bör ha funnits, skrev de. I
köket (108) stod oljepanna och -tank
på gjutna plattor, men på väggar
kunde man se var fast inredning hade
funnits. Delar och detaljer i huset
från 1900-tal beskrevs även. Huset
hade en ursprunglig och sparsmakad
gestaltning - karakteristisk för den
gustavianska erans nyttobyggnader. I
egenskap av välbevarat 1700-talshus
hade det i sig höga kulturvärden, men
dess roll som en del av slotts- och
parkanläggningen sedan mer än 200
år gjorde att kulturvärdet sammantaget var synnerligen högt. Det hade
till exempel haft en självklar plats i
köksträdgården. De många ursprungliga och äldre karaktärsdrag och
detaljer som fanns kvar gav även de
byggnaden stora byggnadshistoriska
och byggteknikhistoriska värden.
I AUGUSTI 2012 yttrade sig museets
styresman. Utredningen ansågs illa
underbyggd. ”Vi vill tydligt framhålla
att vi vill riva”. Att det hade varit
ett kombinerat driv- och bostadshus
från 1700-talets sista år, hade inte
gått att styrka, uttryckte yttrandet.
Forskningsresultat och tillförlitliga
uppgifter från försäkringar, kartor,
mantalslängder med mera beskrevs
som ”förmodan”. Det saknas ”trovärdig dokumentation om byggnadens
ursprungliga funktion […] vi vet inte
ens om det är samma byggnad som
avses på de kartor som bifogas.”
Efter årsskiftet koncentrerade sig
länsstyrelsen på en begränsad byggnadsminnesförklaring - av detta hus.
Museet fick möjlighet att ansöka om
bidrag för restaurering av stomme och
utvändiga ytor. En ansökan lämnades
in i juni 2013.
I ett öppet brev till museipersonalen i augusti 2013 berättade styresmannen att huset skulle ”plomberas”.
”Museet får cirka 2 miljoner” kronor
och ”i gengäld protesterade vi inte
mot Länsstyrelsens förslag om byggnadsminnesförklaring av den ’kuliss’
som blir resultatet […] nu fick hela
historien till sist ändå en lycklig lösning. Vi får de pengar som behövs för
att huset kan vara kvar.”
I byggnadsvårdskretsar nämns att
krass ekonomi ofta vinner över ”mjukare” värden. Kostnaden hade kunnat
reduceras. Svenska Byggnadsvårdsföreningen föreslog 2012 styresmannen
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Folkrörelsernas Arkivförbund
håller årsstämma i Umeå 20–21 maj 2015

Konferensen börjar på förmiddagen onsdagen
den 20 maj och slutar vid lunch torsdagen den
21 maj.

Folkrörelsernas Arkivförbund inbjuder till
årsstämma och konferens i Umeå.
Konferensen arrangeras gemensamt med
Näringslivsarkivens Förening (NAF).

På onsdagskvällen blir det en gemensam
middag.
Ett utförligt program finns på FA:s hemsida
www.faf.nu.
Anmälan till årsstämman görs till:

Södra gavelns sättningssprickor, juni 2011. Innanför fönstret fanns drivhus-/orangerirummet. Foto: Peter Blom, f.d. intendent vid Nordiska museet.

Folkrörelsernas Arkivförbund
c/o ArkivCentrum
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
eller:
yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Foto: Mikael Lindmark
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Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Byggnaden från sydöst, juni 2011. Foto: Professor Fredric Bedoire

att huset kunde vara ett lämpligt objekt som byggnadsvårdsläger. Svaret
löd – nej tack, inte det huset. Prestige
var alltså viktigare än kulturarv.
Vilken insyn hade museets nämnd?
Överklaganden och yttranden från
museet kom bara till i en snäv krets.
De skrevs av styresmannen. I något
enstaka överklagande medverkade
fastighetschefen. Museets advokat
skrev även ett yttrande. De avfärdade
konsekvent all ny kunskap som kom
fram under ärendets gång.
Agerade museichefen bara på eget
bevåg? Ärendet bör väl ha behandlats
i nämnden fler gånger än när beslut
om rivning togs. Det pågick under

cirka fyra år och gick på tvärs mot
den kunskap kulturarvsspecialister på
länsstyrelsen med fler framförde. Det
är sorgligt – att ledningen på museet
mellan 2009 och 2013 i detta specifika ärende rubbade en grundsten
i museets verksamhet – att vägledas
av kulturhistorisk kunskap. Och hur
stämmer hanteringen av frågan överens med museets stadgar? 
Mikael Baugus mottog 2012 ”Elna
Bengtssons Pris” för vetenskaplig forskning om byggnaden och civilkurage.
Källhänvisningar till artikeln finns av
utrymmesskäl inte med men lämnas på
förfrågan.

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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Arkivarieyrket har på senare år genomgått stora förändringar. Idag
krävs det kunskap om både det analoga arkivet, det allmänna arkivschemat, men även om de digitala verktygen och den processbaserade arkivredovisningen. Många myndigheter, och även privata verksamheter, har
nu fått upp ögonen för sina arkiv i och med de nya kraven som ställs,
särskilt gällande frågan om det digitala långtidsbevarandet.
Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com
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En arkivkonsult
på språng

av att ta in en person utifrån med specifika kunskaper i
arkivhantering ökat och arbetsmarknaden för arkivkonsulter ser alltmer
ljus ut. Thorleif Persson har sedan ett
antal år tillbaka arbetar som arkivkonsult. Han berättar i denna artikel
hur han ser på sin yrkesroll och på sin
framtid. För närvarande delar han sin
tid som tillsvidareanställd på FXM
(Försvarsexportmyndighet) och som
arkivkonsult på Röda Korset.
Thorleif Persson har arbetat som
arkivarie sedan 2009. Innan han
började studera arkivvetenskap vid
Stockholms universitet erhöll han en
filosofie kandidatexamen i arkeologi.
Under flera
år var han
anställd som
arbetsledare
inom ICAkoncernen,
men kände att
han ville satsa
på den akademiska banan.
Då han redan
under studieThorleif Persson
DÄRFÖR HAR BEHOVET
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tiden var intresserad av arkivyrket var
det självklart för honom att söka in på
denna utbildning när han ville byta
inriktning i sitt yrkesliv.
Thorleif har som arkivarie haft
flera olika typer av anställningar inom
det statliga, inom svenska kyrkan samt
inom den privata sektorn. Under några
år var han även ordförande i Hildebrandtföreningen. Detta ordförandeskap gav en bra inblick i arkivvärlden.
– Att jag dessutom kom att lära
känna många trevliga och oerhört
kunniga arkivarier var ju bara ett plus,
säger Thorleif.
upplevde han det som
en styrka att man fortfarande använde
sig av det allmänna arkivschemat –
något som kommer till stor nytta när
han arbetar inom privata verksamheter. Detta blir extremt tydligt i hans
nuvarande arbetssituation. På Röda
Korset använder man sig just av det
”gamla” arkivschemat och på hans
andra arbetsplats, FXM, arbetar han
efter den nya processbaserade arkivredovisningen.
Idén till att öppna enskild firma

UNDER STUDIETIDEN

och börja arbeta som arkivkonsult
kom när Thorleif hade en visstidsanställning vid Rikskonserter. De
frågade om han var intresserad av att
börja arbeta där som konsult istället och det tyckte Thorleif lät som en
mycket god idé.
– Jag skaffade mig F-skattsedel
via Skatteverkets hemsida och gick
även in och registrerade min firma
på verksamt.se, berättar Thorleif och
fortsätter. Det finns ju även färdiga
fakturamallar på nätet och bankerna
har färdiga ’paket’ för folk som startar
egen firma. Där får man all den hjälp
man behöver om hur man ska betala
in skatt med mera. Man ska absolut
inte tveka om man vill starta eget.
Han menar också att det kan vara
bra att ha en F-skattsedel ”liggandes”
då det finns många verksamheter som
vill ha in en konsult med kort varsel.
FÖR THORLEIF HAR det aldrig varit ett
alternativ att söka arbete hos bemanningsföretag. För honom har detta
varit en ideologisk fråga. Efter att
arbetet på Rikskonserter var klart har
han haft olika jobb som konsult och

det tackar han sitt stora närverk inom
arkivbranschen för.
– I den här branschen hjälper folk
varandra. Vet man att en kollega
gör ett bra jobb och man själv har
fulltecknad kalender lämnar man
gärna namn på lämplig kandidat till
en arbetsgivare.
När han börjat på nya arbetsplatser har han blivit bemött med stor
nyfikenhet. De flesta är väldigt öppna
med att de har ett eftersatt arkiv och
vet inte hur de ska göra.
– Jag är ju där för att de har ett
problem. En vanlig reaktion är, ”Åh,
vad bra att du kommer. Vi har hållit på
med arkivet men får ingen ordning på
det”.
Thorleif menar att det viktigaste
en arkivkonsult kan göra på en ny
arbetsplats är att ha en tydlig kommunikation med de anställda, att vara
lyhörd, och lyfta fram arkivfunktionen i verksamheten. Detta gör att
övrig personal får en större medvetenhet om arkivet och det brukar skapa
följdfrågor.
Blickar Thorleif framåt så ser han
mycket ljust på framtiden och menar
att det finns ett stort
behov av arkivkonsulter. Han kan
varmt rekommendera andra att prova
på denna anställningsform.
– Att vara konsult är ett otroligt
spännande jobb. Man ser många olika
sorters organisationer och det förutsätter att du snabbt kan sätta dig in i
dem och de problem som de har. Men
är du en person som har tillit till dina
egna kunskaper så ska du absolut ge
det en chans, avslutar han. 

Dokumenthantering Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

Tre tips för att lyckas som arkivariekonsult
1. Ofta är det så att den kund du jobbar hos kanske aldrig haft en arkivarie
inne och att de anställda inte har en
aning om vem du är, vad du ska göra
och hur du ska göra det på. Du måste
därför vara pedagogisk och kommunikativ. Tala om vem du är, vad du ska
göra och hur.
2. Var social, knyt kontakter och prata
med alla. Fråga andra arkivarier på
andra arbetsplatser om du stöter på
problem. Du kommer alltid få svar, tips
och råd.
3. Var strukturerad, arbeta hårt och se
till att hålla de givna tidsramarna som
ges. Leverera på utsatt tid.

Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.
Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

Nobeli Business Support, 691 80 Karlskoga
Telefon: 0586-825 00 www.nobeli.se
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Text Torbjörn Hörnfeldt
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I filmen The Imitation Game som dramatiserar Alan Turings öde påminns vi om 1900-talets begynnande utveckling
inom det informationsteknologiska området och hur mycket
som har hänt sedan dess.

för Turingtestet,
Turingmaskinen och sina insatser
under andra världskriget med knäckandet av tyskarnas Enigmachiffer.
Vannevar Bush som formulerade
visionen om det privata biblioteket
Memex och Ted Nelson som bland
annat myntade begreppet och visionen
om hypermedia är inte lika kända som
Turing – men samtliga kan sägas ha
förutspått vår nutida vardag genom
sina visionära betraktelser. Om Turing
hade en teoretisk och avgörande betydelse för datorteknikens utveckling,
inkluderande embryot till forskning
om artificiell intelligens, så kan man
säga att Bushs Memex förebådar dagens multimediala persondatormiljö,
även om den baserades på dåtidens
mekaniska mikrofilmteknik. Nelsons
vision tog å sin sida sikte på möjligheterna att knyta samman hela världens
informationsresurser med hyperlänkar
TURING ÄR MEST KÄND
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i projektet Xanadu som påbörjades
redan 1960 och som till sin karaktär
anses vara mer ambitiöst än World
Wide Web.
MATEMATIKMASKINERNA, eller datorer som
de senare kom att kallas, nyttjades
först för militärt och kommersiellt
bruk. Inom den svenska statsförvaltningen tog datoranvändningen sin

En FGS består av
• En specifikation, beskrivning i text
och eventuell bild
•X
 ML-schema, en XLM-uttolkning med
regler
• Exempel.
Specifikationerna publiceras på:
http://riksarkivet.se/fgs-earkiv
XML-scheman finns på:
http://xml.ra.se/e-arkiv/

början under senare delen av 1950-talet. Datorerna användes då närmast
som avancerade räknemaskiner för
beräkning av löner, statistiska bearbetningar med mera. Efter hand
utökades användningsområdet till
att omfatta stora delar av myndigheternas administrativa arbete och så
småningom även väsentliga delar av
ärendehanteringen. Myndigheternas
ADB-stöd utgjorde länge öar inom
förvaltningen eftersom det saknades
en enkel och snabb kommunikation
mellan myndigheterna. Behoven av
informationsutbyte kunde hjälpligt
tillgodoses genom fysiskt överlämnande av magnetband. Under 1980-talet
initierades arbetet med Statnät för att
underlätta kommunikationen inom
förvaltningen. Statnät var tänkt att
utgöra ett nätverk för statliga myndigheters datakommunikation, men
det realiserades aldrig. Istället blev

det Internet som så småningom kom
att binda samman, inte bara myndigheternas IT-öar, utan hela världens
samlade IT-resurser.
tekniska utvecklingen skedde en förflyttning av fokus,
från myndigheternas utnyttjande av
tekniken enbart för att rationalisera
den egna verksamheten, till en syn på
IT som ett medel för att sätta kunden, alltså medborgaren, i centrum.
Förvaltningen skulle samordna sig för
att kunna uppvisa det som kom att
benämnas Single face to government.
I och med detta blev behovet av att
samverka inte bara en ambition utan
en övergripande målsättning inom
förvaltningsutvecklingen. Detta blev
särskilt tydligt när den borgliga regeringen år 1994 inrättade IT-kommissionen. I programförklaringen ”Vingar
åt människans förmåga”, formulerades
ett antal rekommendationer som
fokuserade på informationsteknikens
direkta påverkan på den enskilde och

PARALLELLT MED DEN

Alan Turing

samhället. Denna inriktning fick en
fortsättning i 24-timmarsmyndigheten. Idag befinner vi oss på väg in i
den tredje generationens e-förvaltning.
E-delegationen uppmärksammar
det rättsliga området. Samtidigt som
IT- och förvaltningsutvecklingen har
gjort stora framsteg så har utvecklingen inom det rättsliga området släpat
efter. Detsamma gäller frågor som rör
arkivhantering och informationssäkerhet. Frågorna har dock uppmärksammats i e-delegationens arbete. Ett
antal vägledningar har tagits fram av
e-delegationens expertgrupp för
rättsliga frågor, i syfte att stödja
myndigheterna i deras inträde i den
elektroniska förvaltningen.
så har
e-delegationen under de senaste fem
åren initierat en förstudie och ett
projekt om e-arkiv och e-diarium. I
arbetet som har letts av Riksarkivet
har såväl arkivrättsliga som praktiska frågor lyfts fram. Projektet har

NÄR DET GÄLLER ARKIV-FRÅGORNA

resulterat i en ny företeelse – förvaltningsgemensamma specifika-tioner.
Dessa så kallade FGS:er kommer att
bli en av de viktigare komponenterna i
den mjuka infrastruktur som nu byggs
upp inom e-förvaltningen. FGS:erna
kan ligga till grund för utvecklingen
av e-arkivlösningar inom hela den
offentliga sektorn. De möjliggör också
utvecklingen av tjänster för e-arkiv.
Riksarkivet och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har haft
ett nära samarbete och gemensamt
tagit fram vägledningar. En av vägledningarna behandlar klassificering
av verksamhetsinformation och lyfter
fram dess betydelse för såväl arkivredovisning som säkerhetsklassning. I
en annan vägledning behandlas frågor
som rör det fysiska skyddet i IT-utrymmen. I båda fallen visas hur skilda
krav kan uppfyllas utan att det innebär
onödigt dubbelarbete.
De visioner som Turing, Bush och
Nelson en gång hade, har i huvudsak
realise-rats. Nu återstår att realisera
det elektroniska arkivet. För statliga
myndigheter blir det kanske den
tjänst som Statens servicecenter (SSC)
kommer att tillhandahålla och som är
tänkt att fungera som ett mellanarkiv
innan handlingarna slutligen överlämnas till Riksarkivet. I förlängningen
skulle tjänster för e-arkiv kunna
erbjudas alla och envar, exempelvis av
typen Mitt e-arkiv. Låt oss hoppas att
utvecklingen inte tar lika lång tid att
förverkliga som vissa andra visioner. 
Följ det fortsatta arbetet med e-förvaltningsfrågor och e-arkiv på Riksarkivets webbplats, www.riksarkivet.se.
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Nya överlämnande
regler till bolag
på gång
I en promemoria från Kulturdepartementet har ett förslag kommit på nya regler för att överlämna allmänna handlingar till
bolag. Den är även tänkt att gälla retroaktivt för bolag som idag
har allmänna handlingar. Om tidsplanen hålls ska den börja
gälla från 1 juli 2015, och från 31 december 2016 för handlingar
som redan är överlämnade.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

allmänna handlingar till bolag har varit ett problematiskt område som har lett
till situationer som inte har varit
tillfredsställande utifrån offentlighetsprincipen. Den lista på bolag
med allmänna handlingar som
bilagts lagen om offentlighet och
sekretess har inte överensstämt med
verkligheten. 2009 fick detta reella
konsekvenser då en man begärde ut
en ritning från Saab Bofors. Ritningen hade kommit från Celsius
Materialteknik, som i sin tur hade
fått den överlämnad från Försvarets
Materialverk. Men då Saab Bofors
inte fanns med i listan över bolag
som hade mottagit överlämnade
allmänna handlingar, fanns det
inte heller någon legal grund för att
kunna begära ut ritningen.
Riksarkivet kom då att genomföra
en utredning om var handlingarna
egentligen befann sig, ett resultat
som inte helt överensstämde med regeringens lista och som kom att peka
på att reformen haft vissa brister.
Eller rättare sagt att det inte fanns
någon kontroll över var en icke ovä-
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sentlig mängd allmänna handlingar
förvarades.
Med det förslag som nu presenteras i departementspromemorian från
Kulturdepartementet (DS 2014:34)
finns det dock en rad åtgärder som
kan lösa några av problemen. Ett
par saker som tillkommer är att det
för det första alltid skall finnas en
arkivbeskrivning/arkivredovisning
över handlingarna, samt att det alltid
ska utredas ifall det går att föra över
informationen på annat sätt än som
ett överlämnande. Det vill säga som
kopior.
I PRAKTIKEN KOMMER DET knappast att vara
aktuellt att överföra informationen
på något annat sätt än som överlämnande. I utredningen i samband med
promemorians utformande har man
bland annat beaktat behovet av original, kostnadsaspekten, nackdelarna
med att dela arkivet, samt lämpligheten med kopior utifrån sekretesskäl. På sikt bör dock den digitala
utvecklingen medföra att kostnaden
för kopiering i alla fall inte blir betungande. Det verkar dock ändå som

att promemorian i huvudsak riktar in
sig på pappershandlingar, då frågor
om krav för digitalt bevarande inte
närmare preciseras.
VIDARE FÖRSLÅS att Riksarkivet ska
hålla i ett register över bolagen som
uppdateras årligen och som kan hållas tillgänglig via hemsida och dylikt.
Tanken är att det därmed ska vara
lättare att behålla kontrollen över
bolagens namn och att organisationsnummer och övriga upplysningar ska
stämma överens med verkligheten.
Det ska också bli krav på att det
görs en formell ansökan om överlämnande. Därtill stärks möjligheterna
för avgiftsbelagd tillsyn med möjlighet att lägga förläggande. Det senare
ska även kunna kopplas ihop med
vitesmöjlighet. Det uppmärksammas
också på behovet av en tidsgräns, då
det i princip annars saknas incitament för att återlämna handlingarna.
I detta avseende kan man nog ändå
tänka sig att den utökade tillsynsrollen kommer att göra bolagen mer
benägna än idag att återlämna handlingarna. 

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering
Grand Hotel, Stockholm

- Ett gemensamt e-arkiv från Statens
servicecenter
- De första avropen från SKI:s ramavtal
”e-arkiv”
Konferens: 11-12 november 2015
Ordförande: Erik Borglund , Mittuniversitetet
Talare:

Över 400
deltagare
varje år
Boka din
plats redan
idag!

• Partille kommun:
Helena Preutz,
kommunarkivarie
• E-utvecklingsrådet
Jönköpings län:
Jenny Hurtig
• Statens servicecenter:
Cia Jarehov, projektledare

• Stockholms läns landsting:
Enes Ramovic, enhetschef
• Exportkreditnämnden:
Sandrina Graham-Clarke,
Chef arkiv & registratur
• Riksarkivet
Fler talare tillkommer

Separat bokningsbar kurs: 10 nov 2015
Juridiken kring elektronisk
kommunikation,
dokumenthantering och arkiv
Kursen leds av :

Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor i rättsinformatik vid
Stockholms Universitet

www.arkivforum.se
Guldsponsorer:

Sponsorer:

Samarbetspartners:

Hur viktig är information för er organisation?
Varje dag
föds nyaär
handlingar.
Efter en tid börjar
levaorganisation?
egna, aktiva liv och ger
Hur
viktig
information
fördeer

sedan upphov till att nya handlingar föds. Men när de inte är så aktiva längre,
behöver
tasnya
omhand
av eraEfter
experter
som
medderätt
utrustning
och liv
stöd
Varje
dagde
föds
handlingar.
en tid
börjar
leva
egna, aktiva
ochfrån
ger
oss kanupphov
se till att
kan fortsätta
att när
förse
med
visdom
sedan
till handlingarna
att nya handlingar
föds. Men
deverksamheten
inte är så aktiva
längre,
och erfarenheter.
behöver
de tas omhand av era experter som med rätt utrustning och stöd från
oss
kanmed
se tillerattunder
handlingarna
kan fortsätta
att förse
verksamheten
Vi ﬁnns
hela informationens
livscykel
– från
det att denmed
födsvisdom
till dess
och
erfarenheter.
att den ska slutförvaras.
Vi
med er under
informationens
livscykel
frånhjälpa
det atttillden
föds tillom
dess
Vi ﬁnns
har lösningar
för allahela
faser
i informationens
liv – vi–kan
att sköta
att
ska slutförvaras.
denden
hemma
hos er, eller så kan vi förvara den hos oss – varken ni eller informationen
märker
skillnad.
Vi har lösningarnågon
för alla
faser i informationens liv – vi kan hjälpa till att sköta om
den
hemma
hos
er,
eller
kanervi viktigaste
förvara dentillgång!
hos oss – varken ni eller informaVi hjälper er att ta handsåom
tionen
märker
någon skillnad.
(Förutom
medarbetarna
förstås.)
Vi hjälper er att ta hand om er viktigaste tillgång!
(Förutom medarbetarna förstås.)
CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag

CGI grundades 1976 och är en ledande global leverantör av tjänster
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
CGI
Sveriges
största
IT-tjänsteföretag
kvalitativa
tjänster
inom business
consulting, systemintegration och
CGI
grundades 1976 och är en ledande global leverantör av tjänster
outsourcing.
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
kvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och
outsourcing.

Experience the commitment®
Experience the commitment®

www.cgi.se
www.cgi.se

