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Informationsförvaltning
– ett hett ämne
Tiden är förbi när vi arkivarier arbetade med traditionella arkivfrågor.
Moderna förvaltningar tar betydligt större ansvar för sin information, från
upprättande genom uppstyrning av mallar och metadata till klassning med
informationssäkerheten i fokus, till styrning av lagringsplatser och slutligen
korrekt arkivering och e-arkivering. Ett lyckat exempel på ett sådant heltäckande
arbete är Årets Arkiv – Swedbank. Det är inte ofta ett företag blir Årets
Arkiv. Under de åtta år som priset har funnits har det bara hänt ett par gånger.
Framgångsfaktorer enligt juryn är att Swedbanks arkiv de senaste åren har
utvecklats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet
till att bli en viktig tillgång för hela banken.
Även om fler har börjat inse att arbetet med information i dagens samhälle
är ganska komplext är det få som har kommit lika långt som Swedbank.
Därför vill vi i NLA stödja Arkivsverige med en teoretisk bok om
informationsförvaltning som kombinerar teori med praktiska exempel.
Boken ska kunna vara till hjälp för alla som på något sätt arbetar med
information. Vår författare är Tom Sahlén, projektledare i Mittuniversitetets
projekt Strategisk plattform för digital informationsförvaltning. Tom har tidigare
skrivit en mycket uppskattad artikel om dokumenthanteringsplaner till NLA:s
bok Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Den nya boken vänder
sig till både myndigheter, näringsliv och andra större organisationer där det finns
arkivarier, informationsspecialister och systemvetare samt lärare och studenter på
arkivarieutbildningar.
Ämnet informationsförvaltning är betydligt bredare som vi ser det än
det vi traditionellt syftar på när vi talar om arkiv- och dokumenthantering.
Utöver självklara funktioner som dokumenthantering och arkiv räknar man
även in dokumentationsverksamheten som sådan (upprättandet av dokument,
dokumentens födelse), IT, informationssäkerhet och systemförvaltning – det vill
säga alla funktioner som har verksamhetsinformation som sitt objekt. För dig som
medlem blir bokens pris särskilt förmånligt.

Anastasia Pettersson,
ordförande NLA

Ett annat initiativ från NLA som också berör informationsförvaltningen är
en pågående medlemsundersökning som vänder sig till alla som arbetar med
information, oavsett om man är medlem i NLA eller ej. Frågor handlar om
roller, arbetsuppgifter och det operativa arbetet med informationshantering
och upphandling av arkivlösningar. Förhoppningen är att få reda på mer om
vad föreningen kan göra för sina medlemmar, men även sända en signal till
leverantörerna om vad som efterfrågas. Resultatet kommer att publiceras på
NLA:s hemsida samt i tidskriften Arkiv. Vi ber ALLA som arbetar med
informationsförvaltning svara på NLA:s frågor på www.nla.nu.
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En kammarrättsdom har nyligen uppmärksammat problematiken kring
rätten att få uppgifter rättade enligt personuppgiftslagen. Domen hänvisar till att Riksarkivet måste hantera förfrågan enligt nämnda lag.
Således menar man att det inte gör någon skillnad att handlingarna mottagits av en arkivmyndighet för arkivering.
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Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net
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FÅR PROBLEM MED
PERSONUPPGIFTSLAGEN
från en privatperson
om att få rättelse av personuppgifter i
Säpos arkiv på Riksarkivet, har frågan
valsat runt både i Förvaltningsrätt och
Kammarrätten. Båda domstolarna har
dömt till Riksarkivets nackdel.
Den springande punkten handlar
om ifall det ska vara möjligt för en
person att begära rättelse i ett arkiv
som förvaras hos en arkivmyndighet.
Kammarrätten menar i detta fall att
ärendet ska hanteras såsom ett ärende
i enlighet med personuppgiftslagen
och att någon skillnad när det gäller
att få rättelse inte uppstår i och med
att arkivet har levererats till en arkivmyndighet.
Skillnaden - om än den inte
egentligen behandlas i förarbetena,
finns förstås i och med att handlingen
omhändertagits för arkivering. Då
personuppgiftslagen är subsidiär till
annan lagstiftning, gäller reglerna i
arkivlagen och tryckfrihetsförordningen före personuppgiftslagen.
Detta innebär att rättelse i form av
gallring endast kan vara aktuellt i de
fall uppgifterna enligt gallringsbeslut
(registerlagen) ska gallras - men då
gäller givetvis beslutet för hela registret och inte en enskild uppgift. I övriga fall bör principen om blockering
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gälla, möjligen med viss komplettering. Dock finns även inom ramen för
Lagen om offentlighet och sekretess
reglering av detta. I praktiken innebär
därmed inte ett beslut om rättelse någon annan praktisk innebörd än att en
notering om detta kan behöva göras.
Sett till vad som sägs i förarbetena
får domen alltså sägas vara korrekt.
Problemet är snarast att frågan aldrig
riktigt fått någon mer formell lösning
i tydliga riktlinjer för hur myndigheterna ska förhålla sig till rättelse av
arkiverade handlingar. När det gäller
frågan om registerutdrag finns dock
uttalat i förarbetena att för arkiv som
förvaras på en arkivmyndighet så kan
viss grad av precisering krävas av den
sökande, då den som är personuppgiftsansvarig rimligen inte kan ha
någon översikt över alla register och
databaser där en viss person kan finnas registrerad.
NÅGON MER FORMELL reglering av detta
tycks inte ha gjorts från lagstiftarens sida - utan får väl bedömas mer
allmänt utifrån sunt förnuft och prövning. Rättelsedelen av detta diskuteras
dock inte ens i förarbetena. Det är
uppenbart att man inte i sig ser någon
skillnad i detta avseende gentemot om

handlingen finns hos en myndighet.
Tilläggas bör att man oavsett anser
det vara orimligt med gallring i allmänna handlingar, utan att komplettering bör vara den använda rättelseformen ifall det rör sig om direkta
felaktigheter.
HUVUDPROBLEMET, UTIFRÅN arkivsynpunkt
är det uppenbara att tanken på att
rätta i handlingar som arkiverats
känns främmande i sig, även om det
rör sig om en komplettering (alltså att
den ursprungliga uppgiften ändå finns
kvar). Inte så att det är önskvärt att fel
kvarstår, utan för att det förstås alltid
finns fel i det historiska källmaterialet
och att det finns ett särskilt värde i att
de fel (uppgifter) som en gång lämnats
kvarstår. Inte minst finns en autenticitetsaspekt. Rättelse kan ju begäras
i vissa fall även om uppgiften inte är
felaktig. Tvärtom kan ju i princip den
personuppgiftsansvariga ställas till
svars om inte den klagandes begäran
om rättelse beaktas även om uppgiften
inte med nödvändighet behöver vara
oriktig. Detta uppstår i de ifall det rör
de mer svårbedömda delarna angående uppgiftens relevans för ärendet
och den lagliga hanteringen.
Arkivfrågan kring detta har
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lagstiftning. Rättelse kan dock ske
på annat sätt genom olika former
av tillägg, och i vissa fall blockering
(alltså att uppgiften inte får lämnas
ut). Men är det en kränkande uppgift
går det sällan att lägga in en rättelse
i egentlig mening. Den kränkande
texten blir inte mindre besvärande för
den sakens skull. Uppgiften får alltså
egentligen inte förekomma, men då
den har omhändertagits för arkivering
kan den heller inte gallras (såvida inte
gallringsbestämmelser har förbigåtts).

fått relevans i andra sammanhang
tidigare. Inte sällan har det handlat
om att exempelvis etniska grupper
som blivit förtryckta har fått skapa
sin egen berättelse och därmed ge en
motberättelse till den officiella bilden.
En sådan samling har naturligtvis
ett stort värde. Men den finns då
parallellt till den officiella bild som
beskrivs i myndighetsarkivet.
Frågan blir både enklare och mer
komplicerad när det gäller uppgifter
som inte finns i strukturerad form,
exempelvis register. Om uppgifterna
är kränkande i löpande text, så ska de
enligt lagen inte finnas. Dock behöver
man i sådana fall inte tillämpa rättelseparagrafen i personuppgiftslagen.
Samtidigt förutsätter lagstiftarna att

personuppgiftsansvarige ändå raderar
den typen av uppgifter, då de som
sagt inte ska förekomma från början.
Samtidigt säger man i propositionen inför detta tillägg (som infördes
2007) att det ändå inte är tänkt att
detta tillägg ska medföra en snävare
inskränkning i användandet av personuppgifter än vad som varit fallet
före tillägget.
I SPECIALFALLET HISTORISKA arkiv måste
det nog ändå sägas att detta ställer
den personuppgiftsansvarige inför en
knepig situation. Det strider mot den
grundläggande tanken med handlingar som har ansetts ha ett värde att
bevaras att gallra enstaka uppgifter
ur materialet. Dessutom mot annan

”Det romska registret hos
Malmöpolisen är i sammanhanget ett utmärkt exempel
på olämpliga uppgifter. Det
har i sig varit olagligt och ska
därmed inte existera”
6
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OM ARKIVMYNDIGHETEN därmed låter
uppgiften kvarstå, skulle det kunna
hävdas att myndigheten har kvar en
kränkning av den enskildes personlige
integritet. Tar man å andra sidan bort
uppgiften, förvanskas egentligen den
historiska kontexten. I det förra fallet
klarar man sig då ändå från själva
åtgärdsprocessen kring rättelse. Det
vill säga att man kan hävda att man
använder sig av missbruksmodellen.
Problemet är dock att man formellt
fortsätter att bryta mot lagen om uppgifterna även framgent kan framstå
som en kränkning. Sådana uppgifter
får ju inte förekomma.
För att ta ett exempel. Om det
står en felaktig taxeringsuppgift i ett
register, är det knappast problematiskt
att lägga dit en rättelse. Men om det
i en löpande text står att personen är
mentalt rubbad, så kan inte en rättelse
neutralisera denna kränkning. Det
kan heller inte åligga personuppgiftsombudet att kontrollera den mentala
statusen på en person som det finns
uppgifter om i arkivet. Det kan ju
vara så att personen faktiskt är mentalt rubbad, men eftersom det står i en
kontext utanför en rent vetenskaplig
diagnos, förblir det ändå givetvis en
otillåten kränkning. Självklart kan
det här problemet uppstå även med
register. Det romska registret hos
Malmöpolisen är i sammanhanget ett
utmärkt exempel på olämpliga uppgifter. Det har i sig varit olagligt och
ska därmed inte existera. I det fallet
finns dock även en registerlagstiftning
att falla tillbaka på och ska därför
gallras i sin helhet.
En problematik kring detta som
kan uppstå på en arkivinstitution och
som nästan blir olöslig, är i de fall det
rör enskilda arkiv som är deponerade.
Möjligheten finns att materialet då

inte "ägs" av arkivmyndigheten och
denne alltså inte kan utföra tillsynen enligt personuppgiftslagen,
men samtidigt är det inte säkert att
arkivmyndigheten har kontakt med
någon deponent som kan agera såsom
personuppgiftsansvarig i fall en sådan
situationen skulle uppkomma.
En av Riksarkivets poänger i sitt
försvar är att man inte anser sig vara
personuppgiftsansvarig för Säpos
arkiv, eller egentligen för något arkiv.
Situationen kan sägas ha uppstått
genom de förtida leveranser som
varit brukliga sedan i huvudsak några
årtionden tillbaka. På ett sätt kan
givetvis förfarande ses som ett slags
depositionslösning - myndigheten betalar för att arkivet har levererats till
arkivmyndigheten. Samtidigt gör inte
lagstiftningen någon sådan distinktion. En myndighet kan förvara sina
arkivhandlingar hos en enskild aktör,
men knappast hos en arkivmyndighet på det sättet. Eftersom Riksarkivet också handhar utlämnande av
handlingarna, är det också Riksar-

kivet som rimligen måste anses vara
personuppgiftsansvarig enligt lagens
mening och enligt vad som kommer
till uttryck i förarbetena.
Helt klart behövs en bättre reglering av hur arkivmyndigheter ska
kunna agera när det gäller rättelse i
arkiven. Det är synd, kan man tycka,
att lagstiftningen tog den enkla vägen
och till stor del likställde personuppgifter hos arkivmyndigheter med
situationen ute hos myndigheter. Men
även i det senare fallet har det pekats
på att lagen är dåligt anpassad. I
slutbetänkandet från informationsförvaltningsutredningen (SOU2015:39)
påpekas behovet av en myndighetsdatalag som tar ett helhetsgrepp och
tydliggör de oklarheter som finns i
personuppgiftslagen.
EN FRÅGA SOM OCKSÅ tas upp i ovan
nämnda utredning, är den påverkan
som förslaget till en uppgiftsskyddsförordning i EU får och framförallt
har diskussionen handlat om rätten
att bli bortglömd. I nuvarande förslag

Long-Term Archive
by Formpipe

finns här möjlighet att undanta handlingar som bevaras av historiska skäl.
Principen om att få uppgifter rättade
ändras inte för det. Däremot tydliggörs i förslaget om en ny myndighetsdatalag vad som gäller för handlingar
som har arkiverats - oavsett om det
är på en arkivmyndighet eller ute hos
myndighet. Det vill säga att gallring
av uppgifter inte kan vara aktuell.
Dessutom föreslås här att uttrycket
blockering ändras till att mer lämpligen tala om att avskilja uppgifterna.
I fallet med Riksarkivet och uppgifterna i Säpos arkiv blir det väl alltså
på sin höjd aktuellt med blockering
och möjligen någon form av komplettering, såvida det inte kan betraktas
som ostrukturerad information och
därmed kan förbises. Riksarkivet bestämmer själv vilket sätt som rättelse
ska göras på. Det är bara beslutet att
inte göra rättelse som kan överklagas.
Däremot kan givetvis inte gallring
bli aktuellt, då ett sådant förfarande
skulle strida mot annan lagstiftning. 

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

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

Avslutning av workshop i Gävle
i mars 2015 vid fiskeläget Bönan.
Alla deltagare.

Lokala institutioner har små möjligheter att göra studieresor
eller delta i dyra utbildningar. Gävle stadsarkiv är mitt uppe i en
annorlunda men givande utbildningsprocess med stöd av EU:s
utbildningsprogram – en fin möjlighet som de gärna vill rekommendera andra.
Text Eva Lindelöw Sjöö eva.lindelow.sjoo@gavle.se
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mer om digitalisering. Vi fick avslag
eftersom flera delar saknades. Vi hade
missat fokus på kunskapsöverföring,
tydlig målgrupp och inte heller hade
vi en partner från utbildningssektorn.

Workshop i Gävle 16-18 mars.
Konservatorn Minerva Giraldez
Garcia demonstrerar rengöring
av kartor och ritningar.

Gävle Stadsarkiv ett
avgränsat samarbete kring skanning
med kommunens arbetsmarknadsenhet, AME. Ett bra arrangemang där
vi i tydliga beställningar beskriver vad
vi vill ha. AME bidrar med handledare och utrustning. Deltagare som av
olika skäl står utanför arbetsmarknaden utför värdefullt arbete åt oss.

ÅR 2009 PÅBÖRJADE

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN gynnar oss
men skapar förväntningar. Användare
tror ofta att uppgifter ur våra arkiv
bara är att knappa fram på datorn.
Allmänhetens förväntningar och
samarbetet med AME innebär behov
av att lära mer om digitalisering. Vårt
mål är att skapa en egen strategi. Vad
menar vi med digitalisering och vad
är vårt syfte och mål? Om ämnet
finns det hur mycket som helst att
läsa om. Vi ville praktiskt arbeta med
de olika stegen i en digitaliseringsprocess.
Samtidigt kontaktades vi av kommunens Internationella kontor vars
uppdrag är att se till att hämta hem
pengar till kommunen och informera
om de möjligheter som EU erbju-
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der. Gävle deltar i olika EU-projekt
som det avslutade CLIQ-samarbetet
med flera involverade städer i Gävles
storlek. Det handlade om att skapa
samverkan som inkluderade offentlig
sektor, utbildning, näringsliv och invånarna i en kommun. Ett förslag var
samarbete kring digitalisering. Frågan väcktes av stadsarkivet i Girona,
Katalonien och så blev vi kontaktade.
Efter ett besök i finska Mikkeli som
ingick i CLIQ , öppnades våra ögon
inför framtida möjligheter. Mikkeli
hade inom ramen för paraplyorganisationen ”Digital Mikkeli” skapat sådan
samverkan som man var ute efter i
CLIQ-projektet.

knutits mellan Mikkeli, Gävle och Girona. Vi enades
om att söka medel ur ett av EU:s
kompetensutbytesprogram, Leonardo
da Vinci Partnership. Gävle kommun blev projektkoordinator. Det
innebar att hålla i ett allmänt upprop
efter andra intresserade. 47 olika
institutioner i Europa meddelade
snabbt intresse. Av dessa valdes åtta.
Förutom ovanstående tre var övriga
en blandning av lokala och regionala arkiv och museer från England,
Irland, Lettland, Nederländerna och
Ungern. Tillsammans gjorde vi en
ansökan som gick ut på att vi som
yrkesverksamma behövde lära oss
NU HADE KONTAKT

”Den tekniska utvecklingen
gynnar oss men skapar förväntningar. Användare tror
ofta att uppgifter ur våra arkiv bara är att knappa fram
på datorn.”

ATT BARA LÄRA SIG MER var inte ett
tillräckligt skäl. Vi enades om att
försöka igen. Klokare av våra misstag
förde vi fram en ny ansökan med en
beskrivning av hur kunskapsöverföringen skulle gå till, en utpekad
målgrupp och med en ny partner,
Högskolan i Borås. Vår ansökan om
ett tvåårigt samarbetsprojekt godkändes i juli 2013.
Eftersom Stadsarkivet i Gävle var
projektkoordinator blev projektplanen
bedömd i Sverige. Varje partner fick
utifrån den poäng som tilldelats konkurrera om medel i det egna landet.
Lettland slogs ut internt. England
hade redan dragit sig ur och Digital
Mikkeli visade sig inte vara behörig
som organisation. Regionarkivet i
Clare County i Irland drog sig ur av
interna skäl. Kvar som deltagare blev
därför stadsarkiven i Gävle, Schiedam
i Nederländerna, Girona i Spanien
samt stadsmuseet i Budapest, Ungern
och Högskolan i Borås.
Vår projektidé är att skapa en
vägledning för handledare som leder
digitaliseringsarbeten. Digitalisering
av arkiv utförs ofta av volontärer,
arbetslösa akademiker eller som
i Sverige deltagare i olika arbetsmarknadsprojekt. I vissa länder leds
projekten av personer med adekvat
utbildning. De kan också som vid
AME ledas av personer vars styrka
främst är kunskap om människor, till
exempel beteendevetare, lärare eller
andra med egenskaper som gör dem
till utmärkta handledare. Kunskap
om digitalisering är begränsad. Vad
behöver en handledare känna till och
hur förmedlar vi detta? Innan vi kan
förmedla något måste vi själva formulera vad vi vill.

20 000 euro (187
000 kronor) som ska användas till 24
mobiliteter. En mobilitet är en resa
och uppehälle för en person tur och
retur till ett partnerland. Det innebär
att 24 personer kan delta eller flera

GÄVLE STADSARKIV FICK

”Klokare av våra misstag
förde vi fram en ny ansökan
med en beskrivning av hur
kunskapsöverföringen skulle
gå till, en utpekad målgrupp
och med en ny partner, Högskolan i Borås.”
personer flera gånger. Det är ganska
generöst. Vi har valt att förutom
stadsarkivets sju anställda även ta med
berörd handledare vid AME.
Projektet hålls ihop av en styrgrupp. Arbetsspråket är engelska.
institution är att
arrangera en workshop utifrån sina
förutsättningar. Meningen är att
lära av varandra. Utgångspunkt är
dokumentet ”Digitization ActivitiesProject planning and management
outline”. Inför varje besök förbereder
deltagarna olika frågor. Besöken utvärderas, vad var bra, mindre bra och
vad har vi lärt oss? På en gemensam
arbetsyta i Google Drive samlar vi
besöksrapporter och andra dokument.
På en gemensam hemsida arbetas
den kapitelindelade handboken fram
och kommer senare att publiceras
offentligt. Det finns inget krav på ett
nyskapande resultat som man kanske
kan tro.
Hur har vi tid med det här undrar
ni kanske? Frågan ska ställas mot
vilken nytta vi har av projektet. Vi
har mentalt ändrat inställning och ser
digitalisering som en av våra kärnuppgifter. Det är inte utan stolthet jag
redovisar för min ledning att personalen vid stadsarkivet fått en aktuell
kompetensutveckling och att den
dessutom blivit externt finansierad. 

ÅTAGANDET FÖR VARJE

Exempel på framsteg i Gävle

Vi har nu:
• En tydligare bild av hur vår egen
digitaliseringsprocess bör se ut, vilka
urval vi ska göra och varför
• Påbörjat en långsiktig digitaliseringsplan som vi budgeterar efter
• Insett betydelsen av noggrann
planering
• Insett vikten av förberedelser som
inkluderar kostnader för t.ex. en
konservator
• F ått insikt i metoder för digitalisering av ljud och rösttolkning som vi
tidigare inte känt till
• Fördjupad förståelse för AME:s arbete i stort och planerar att utvidga
vårt samarbete
• F örbättrat vår engelska i både tal
och skrift
•S
 kapat relationer med kollegor i
andra länder som sannolikt leder till
nya samarbeten.

Så kan er verksamhet gå vidare

Grundidén med EU:s utbildningsprogram är att mötas och lära. Leonardo
Partnership finns inte längre utan har
ersatts av Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.
Läs mer på Gävle kommuns webbplats:
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Internationellt-arbete/
Mer info finns också på Universitetsoch högskolerådets webbplats: http://
www.utbyten.se/sv/Program-ochstipendier/Program-A---O/Erasmusmobilitet-yrkesutbildning-/
*http://www.loc.gov/
search/?in=partof:Federal%20
Agency%20Digitization%20Guideli
nes&q=DigActivities&search_button.
x=0&search_button.y=0
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KUNDTJÄNST - VAR GOD DRÖJ
Informationsflödet till myndigheter har förändrats. Inte minst har
nya kommunikationssätt inneburit förändringar i kontaktvägarna, samtidigt som man från den offentliga sektorn gärna sneglat
på tjänster inom det privata näringslivet för kundtjänstlösningar.
Hur detta påverkar offentlighetsprincipen och förvaltningslagens
bestämmelser har sällan varit uppe till diskussion.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

identifierbara problem
med dessa lösningar. Ett av dem är
att kundtjänsten sköts av en privat
aktör i sig, ett annat mer allmänt
att kundtjänstpersonalens kunskap
om offentlighetsprincipen i allmänhet är bristfällig. Det finns givetvis
även andra problem, såsom de långa
telefon- och svarstider som ibland
kan förekomma. Denna aspekt tänkte
jag dock i huvudsak lämna utanför.
Givetvis hänger problematiken ihop,
där ett högt tryck från allmänheten
delvis nödvändiggör den här typen av
lösningar.

utövning. Men det kan ändå vara
tänkbart att det uppkommer klagomål
mot sjukvården på ett visst sjukhus. I
detta fall blir det genast relevant och
problematiskt vilken stol personen sitter på men också hur den som ringer
uppfattar situationen. Vill den som
ringer upprätta ett klagomålsärende,
eller tänker sig kunden att hen ringer
till en utomstående aktör som kan
lyssna på klagomålen utan att det blir
en allmän handling?

DET FINNS FLERA

ETT AV PROBLEMEN ÄR att kunden som
ringer inte vet var den hamnar. Detta
behöver förstås inte heller ha någon
formell betydelse. Men det kan ha
det. Vem är det med andra ord som
står som avsändare av den information som delges och hur fungerar den
faktiska tillämpningen av offentlighetsprincipen? I statliga sektorn har
man valt att lägga viss verksamhet i
bolagsform, vilket också medfört att
det inte finns någon offentlighetsprincip. Det gäller exempelvis om man
ringer till SOS Alarm. I detta fall har
det väl varit en naturlig följd av att
verksamheten drivs av ett bolag ägt
av Sveriges kommuner och landsting
och staten gemensamt. Samtidigt är
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som har specialiserat sig på att erbjuda kundtjänster
inom offentlig sektor. Bland annat
YouCall där SOS Alarm är huvudägare. De erbjuder en tjänst, så kallad
infodesk, som vänder sig särskilt till
24-timmarsmyndigheter, inom hela
den offentliga sektorn. Tanken med
detta är att kundtjänstmedarbetaren
ska kunna svara på frågor som kommer
från olika verksamheter och myndigheter. Men den som ringer ska aldrig
veta att den kommit till ett callcenter.
Det är med andra ord okänt för
kunden att myndigheten på andra
sidan är ett privat företag. YouCall
skriver till och med uttryckligen på
sin hemsida att man inte vill lämna ut
några referenser på kunder med hänvisning till tystnadsplikt och sekretess.
I praktiken ska det förstås inte heller

DET FINNS NÅGRA FÖRETAG

det givetvis en verksamhet med viss
strategisk betydelse för landets krishantering och det får ändå anses som
märkligt att ett sådant bolag inte lyder
under offentlighetsprincipen.
Kontaktar man Vårdguiden kommer man till en verksamhet som för-

visso har Stockholms läns landsting
som huvudman, men som är gemensam för alla landsting. Webbplatsen
ställer in sig på landsting efter var
man befinner sig i landet, men upplyser också om att personer från andra
landsting kan svara på frågorna. På så

sätt får man en effektivitet i verksamheten. I vanliga fall handlar frågorna
givetvis om sjukdomar och det räcker
med att personen på andra sidan
också kan svara på vilket sjukhus som
ligger närmast, utan närmare upplysning om frågor som rör myndighets-

”I statliga
sektorn har
man valt att
lägga viss
verksamhet
i bolagsform,
vilket också
medfört att
det inte finns
någon offentlighetsprincip. Det gäller
exempelvis
om man ringer till SOS
Alarm.”
ha någon betydelse vem som svarar.
Däremot är det viktigt att hanteringen
av offentlighetsprincipen sker på ett
korrekt sätt. Den som ringer har ju
13
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Dokument

INFO

”Kundtjänstlösningar är en nödvändig
lösning inom många verksamheter för
att hantera de många förfrågningar som
kommer till myndigheter. Företrädesvis
tycks det vara inom kollektivtrafik och
de kommunala parkeringsbolagen som
man valt att upphandla tjänsten. ”

dig lösning inom många verksamheter
för att hantera de många förfrågningar som kommer till myndigheter.
Företrädesvis tycks det vara inom
kollektivtrafik och de kommunala
parkeringsbolagen som man valt att
upphandla tjänsten. I sig behöver
inte en upphandlad tjänst vara sämre
för att kunna hantera offentlighetsprincipen och vägleda medborgarna
rätt. Men det är anmärkningsvärt att
frågan inte med självklarhet förekommer eller problematiseras i de
förfrågningsunderlag som görs med
kundtjänstföretag.
en kundtjänst behöva
hantera utlämnande av allmänna
handlingar. De ska hänvisa kunden
rätt, inte ge ett felaktiga svar eller
tidsmässigt dröja med att ge hänvisningen. Alla dessa problem har jag
drabbats av många gånger hos olika
kundtjänster. Svar har i princip uteblivit när jag begärt ut handlingar för
att testa funktionen, eller då man på
olika sätt felaktigt nekat utlämnande
utan prövningshänvisning. Även om
SL:s kundservice i dagsläget verkar
fungera bra i detta avseende, är det i
allmänhet vanligt att det inte ens ges
en korrekt hänvisning i samband med
en utlämnandeförfrågan. Utvecklingen med alltmer e-post och mer
komplexa frågeställningar gör också
att gränsen mellan när frågan berör
ett område som måste besvaras genom
att ta fram uppgifter, eller hänvisa
vidare, kontra att den med lätthet
kan besvaras direkt, kan vara svår att
avgöra, både för medborgaren och den
som svarar i kundtjänst. Den senare
kanske heller aldrig hört talas om
offentlighetsprincipen, eller förvaltningslagen krav. Något som givetvis
inte borde vara svårt att avhjälpa. 

Dokumenthanteringsplanen
som en databas

Testa gratis
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GIVETVIS SKA INTE

ringt till myndigheten och förväntas
därmed få den hjälp som lagstiftningen
föreskriver.
att kundtjänsts
funktion i många fall förändrats och
inte minst den typ av frågor som
hanteras. Ett tydligt exempel på detta
finns inom kollektivtrafiken. Före genombrottet med smarta telefoner och
Internet var huvuddelen av frågorna
kopplade till var och när buss eller
tåg avgår, och möjligen hur man ska
komma till en viss målpunkt. Idag går
den informationen fortare och lättare
att leta fram själv. Samtidigt har de
nya kommunikationsmedlen skapat
nya typer av frågor. Kundtjänst blir
därmed den naturliga kontaktvägen
för synpunkter som egentligen kräver
handläggning. Här bör påpekas att till
skillnad från exempelvis Försäkringskassan, som också har en rad myndighetsbeslut i enskilda ärenden, saknas
ju detta hos en kollektivtrafikmyndighet i den normala kundhanteringen.
Frågan om en handling är inkommen till en myndighet har prövats en
rad gånger och i de fall kundtjänsten
anger sig vara det kommunala bolagets eller förvaltningens kundtjänst,
går det givetvis inte att särskilja detta
för kunden och därmed måste ett brev
eller e-post betraktas som inkommen till myndigheten. Utifrån det
varumärke som exempelvis Trafikförvaltningen i Stockholm hanterar
I DETTA LIGGER OCKSÅ
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kollektivtrafiken genom (SL), finns
bara kundservice som kontaktväg.
Via Landstingets sida kan du givetvis
få fram adressen till Landstinget.
En mer kunnig brukare av offentlighetsprincipen känner förstås till
registratorfunktionen. Men man får
ändå förmoda att den kund som vill
ha upplysningar om hur kollektivtrafiken i länet fungerar, gör det genom
att kontakta SL:s kundtjänst. I det
här fallet använder också Kundtjänsten SL:s system för ärendehantering
och det är också kundtjänsten som
ansvarar för att besvara de frågor som
kommer in genom SL:s webbgränssnitt och sociala kanaler (Facebook).
På så sätt blir de också i högsta grad
ansvarig för att gallra information och
i övrigt sköta personuppgiftslagens
krav.
upphandlades
hade SL ett eget bolag för kundtjänst.
I detta var trafikutförarna delägare.
Därmed fick alltså privata bolag ett
visst formellt inflytande i vilka svar
som det kommunala bolaget lämnade
till sina kunder. Detta inflytande finns
kvar, men sker idag på ett annat sätt.
Under året ska ett nytt avtal skrivas
för att driva SL:s kundtjänst. De
senaste fem åren har det varit Goexcellent som utfört tjänsten. Men trots
att det uppenbart är så att bolaget
ska ta emot och registrera allmänna
handlingar och är kontaktfönstret

INNAN NUVARANDE AVTAL

mot allmänheten, så står det inget
kring själva kundtjänstarbetet som
har återkoppling på detta i förfrågningsunderlaget. Det enda som sägs
i avtalsförslaget är att Trafikförvaltningen förbinder sig att inte avslöja
affärshemligheter från kundtjänstbolaget - givetvis med hänvisning
till offentlighets- och sekretesslagens
begränsningar. I princip är det ju dock
bara anbud och avtal som kan hemlighållas med lagstöd. Det är givetvis
inte heller på detta sätt som frågan
lämpligen bör hanteras i upphandlingssammanhang. Särskilt med tanke
på innebörden av meddelarfriheten.
kundtjänstlösning är att
bolaget ska hämta information från
både Trafikförvaltning och utförarna
av SL:s trafik för att svara på frågorna.
Här uppstår nästa problem med denna
lösning. Kunden vet därmed inte
egentligen vem kundtjänst kontaktat
för att få svar. Är det utförarens bild,
eller är det Trafikförvaltningens som
förmedlas? Vem avgör i sådana fall
vilken bild som ska lämnas ut? Frågan
kan också ställas om trafikutföraren
lämnar samma svar ifall kundtjänst
ringer, kontra om det är de ansvariga
för avtalsuppföljning hos Trafikförvaltningen? Det specifika här blir
alltså att svaret kan komma från olika
parter som i princip kan ha motsatta
uppfattningar i sakfrågan.
Kundtjänstlösningar är en nödvän-

IDÉN BAKOM SL:S

www.dokumentinfo.se

P
Framtidens arkiv

DH

Dokumenthanteringsplan.se

Full kontroll via internet

SafeBox är med sin unika säkerhetsgrad det första arkivet
i Sverige som uppfyller RA-FS 2013:4. Dina dokument
är tryggt, torrt och stöldsäkert arkiverade i vår Green
Building-klassade byggnad. Vårt detaljerade lagringssystem
gör det lätt att hitta enskilda dokument när du vill hämta ut
dem. SafeBox – din arkivarie långt in i framtiden!
På www.safebox.se kan du
se en kort film som visar
hur arkiveringen fungerar
och hur lagret är uppbyggt.

Syns du så finns du!
Annonsera i ARKIV?
Kontakta Bengt så berättar han mer:

Bengt Åkesson
Tel: 08-402 41 54
Mobil: 0706-68 41 51
E-post: b.akesson@akessoncurry.com
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Katarina Thurell

REP. DEL 1

Porträttet
Historieintresset förde henne tidigt in i arkivarieyrket. Sedan dess har
hon skaffat sig erfarenheter som lär vara svåröverträffade inom arkivbranschen. Norrtäljes nya kommunarkivarie har även dolda talanger.
Hon kan till exempel kula, mjölka kor och koka messmör.
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KRÖNIKA

Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

Varför blev du arkivarie?

– Det bara blev så, jag hade siktet
inställt på museum och helst textilkonservator, men någonstans blev sidospåret huvudspår. Jag skrev en uppsats i
konstvetenskap om nykterhetsstandar,
fick anställning på folkrörelsearkivet i
Gävle och på den vägen är det. Jag är
dock totalt inkompetent när det gäller
att hålla ordning privat; mitt skrivbord
och min dator är nog de mest röriga
på hela arbetsplatsen. Mitt yrkesval är
egentligen outgrundligt.
Finns det ett historieintresse i botten?

– Ja, vi var passionerat intresserade av ”förr i tiden” i min familj, det
handlade om berättelser, hantverk,
folkdräkter, folkmusik, släktforskning
och många besök på hembygdsdagar och museer. Att sitta i olika kök i
min pappas hemby Dalstuga i Rättviks finnmark, äta småkakor, dricka
krusbärsläsk, lyssna på och spela låtar
eller tala om tider som varit, är härliga
minnen.
Någon förebild som arkivarie?

– Filmen och rollfiguren Erin
Brockovich är en inspirationskälla – en
kvinna som liksom jag bara hamnar
i arkiven och sedan gör något av sitt
letande, tänker ett steg längre, analyserar och forskar vidare. Den första
arkivkursen jag gick var 1989. Det var
Folkrörelsernas Arkivförbunds ”Ordna
och förteckna”-kurs med Madli
Kurdve. Madli var en viktig person för
mig yrkesmässigt, hon var pragmatisk
och hann på en tvådagarskurs ge mig
en viktig grund i yrket.
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Du har arbetat på lite olika håll och
ägnat dig åt många olika sorters
arkiv – någon favorituppgift?

– Resorna till Kongo har gett mig
många insikter och erfarenheter. Jag
har varit i Kongo-Kinshasa vid fem
tillfällen och har stöttat ett arkivprojekt
i Missionskyrkans systerkyrka. Jag har
blivit modigare på kuppen – tidigare
var jag en ganska skraj och blyg figur,
men nuförtiden tar jag nog lite mer
plats. Jag tycker att det är roligt att undervisa, att hitta på kluriga workshops
och övningsuppgifter. Jag vill få fart på
alla som utbildas, så att arkivarbetet blir
spännande, intressant och lustfyllt. Då
kommer vilja, ansvar och passion att
uppstå, och våra arbetsuppgifter kommer inte att ifrågasättas.
Finns det någon oväntad arkivupptäckt i ditt arkivliv?

– Gustav Theodors Stielers personarkiv på Sveriges Järnvägsmuseum. Där
finns en kärlekshistoria mellan två män
i järnvägsbranschen på 1850-1870-talet, som anas i bevarade brev. Stieler
fick i alla fall titta ut lite ur garderoben
när jag ordnade det arkivet 1996, men
någon borde skriva om detta passionsdrama.
Glädjeämnen och orosmoment i
arkivjobbet?

– Forskare och arkivbesökare som
har delat med sig av sina erfarenheter
och kunskaper hör till glädjeämnena,
liksom nya saker att lära sig. Just
nu handlar det om e-arkivering och
processbaserade dokumenthanteringsplaner. Orosmomenten är att arkiv av
slentrian prioriteras ned, att adminis-

trativ personal inte lär sig arkivering.
Basuppgifterna läggs på en idag ofta
decimerad arkivstyrka.
Jag har ingen lust längre att strida
för minsta lilla grej. Jag var svårt sjuk
för några år sedan och fick lära mig
att livet kan bli kort. Jag mår inte bra
av att vara arg eller stressad. Så istället
försöker jag idag få viktiga personer
med mig så att jag slipper tala för varan
själv. Ibland får man ju vänta till rätt
tillfälle, helt enkelt vara beredd och ha
lite timing.
Vad ser du fram emot på det nya
jobbet som stadsarkivarie i Norrtälje?

– Att slippa pendla ska bli skönt, att
få bättre balans mellan arbete och fritid.
Jag ser fram emot att hitta samarbetsformer mellan arkiv, bibliotek och
museum i kommunen. Många arbetsuppgifter finns redan på mitt skrivbord,
så jag måste nog bli duktigare på att
delegera. Projekt som e-arkiv och
processbaserad dokumenthanteringsplan, ny klassificeringsstruktur flåsar
mig verkligen i nacken just nu. Har gått
en webbredaktörsutbildning precis och
funderar mycket på språklig tillgänglighet, inte minst avseende arkivförteckningar som ju idag ligger på webben
publikt, men hur publika är de egentligen? Här måste vi lära om och skriva
förteckningar på ett annat sätt!
Till sist, berätta om dina dolda talanger och färdigheter.

– Jag har rötter i Dalarna och har
jobbat som fäbodkulla på Skansen, och
kan vid behov mjölka kor, kula, ysta ost
och koka messmör. 

Katarina Thurell
Katarina Thurell bor på en gammal
gård på Rådmansö sedan 17 år. Familjen består av maken, två nyss utflugna
barn och två katter, och hon väntar just
nu på att fåren ska lamma på gården.
Hon är arkivarie sedan 1989 och
sedan den 1 maj i år är hon kommunarkivarie i Norrtälje.
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Borlänges
förvandling
–tolvhundra
firmor på
120 år
Författaren Sven Janson har, med sin nya bok,
ambitionen att beskriva både hur Borlänge
utvecklades från bondby till stad och hur beklädnadsbranschen samtidigt har vuxit fram.
Beklädnadsföretagen sätts därmed in ett historiskt sammanhang.
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

BOKEN BORLÄNGES förvandling – tolvhundra firmor på 120 år, beskriver
just drygt 1 200 företag inom beklädnadsbranschen i Borlänge under
en tidsperiod av 120 år. Den består
av två huvuddelar som författaren
kallar ”förteckning” (kapitel 1-6) och
”förvandling” (kapitel 7-12). Den
första delen redogör för företag relaterade till beklädnadsbranschen och
den andra delen behandlar Borlänges
förvandling, främst från järnvägens
anläggande på 1870-talet fram till
köpcentret Kupolens tillkomst på
1990-talet.
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Företagen i boken presenteras
kategorivis och i alfabetisk ordning
under respektive kategori. Författaren
har stävat efter att täcka allt som rör
klädbranschen i Borlänge, det vill
säga affärer, leverantörer av material
som skinn och päls, hantverk och
industri som rör beklädnad, skotillverkning och skoförsäljning. Olika
typer av beklädnadshandel – bruks-,
lant- och diversehandel, kooperativ
och varuhus och även service runtomkring dessa, såsom maskinaffärer och
tvätterier, beskrivs.
Boken har en käll- och litteratur-

förteckning, ett person- och firmaregister, ett platsregister och ”det
tredje registret” som innehåller några
institutioner och begrepp.
Den är rikt illustrerad med 411
bilder och försedd med faktarutor.
Arbetet med boken har inneburit
ett omfattande pusslande med både
information baserad på muntliga
intervjuer och med olika sorters källmaterial – arkivmaterial av olika slag,
olika sorters register, bildsamlingar
och fotomaterial från privatpersoner.
TILL EN BÖRJAN HAR författaren kontaktat
130-talet personer, som försett honom
med fakta, fotografier, släktutredningar med mera. Därefter började
forskningen i Länsstyrelsen handelsregister som omfattar tiden 18881994. Från 1859 fram till 1930-talet
fanns så kallade adresskalendrar för
Kopparbergs län. Dessa har erbjudit
bra kompletteringar. Vid kartläggningen av kläd- och skoföretagen har
Borlänge Köpmannaförenings arkiv

Paul Beischer i sin skomakarverkstad i Borlänge, troligen
på 1970-talet. Fotograf okänd.
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historia som politiskt, religiöst och
ekonomiskt centrum i Dalarna, brukssamhället Domnarvet och köpingen
Borlänge. Från 1944 bildades Borlänge stad efter sammanslagning av
Borlänge köping och Domnarvets
kommun, och 1971 gick staden samman med Stora Tuna kommun till
storkommunen Borlänge.
att det finns
väldigt lite skrivet om småföretagens
historia och att minnena och kunskapen om dem håller på att försvinna.
En utställning med klädhängare med
firmatryck, på CTH fabriksmuseum i
februari 2012, gav idén till att skriva
beklädnadsbranschens historia i Borlänge. 

KRÖNIKA

REP. DEL 1

SVEN JANSON KONSTATERAR

Boken Borlänges förvandling –
tolvhundra firmor på 120 år
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Författare: Sven Janson

Skyltfönsterkonst hos Noréns herrekipering på Borganäsvägen 56 i Borlänge. Troligen 1930-talet. Fotot tillhör Lars Norén.

från 1903 och framåt samt Borlänge
Skomakarmästareförenings arkiv –
båda hos Dalarnas Folkrörelsearkiv
– studerats.
använts kommer
från pressläggen hos Borlänge Tidning (alltifrån 1885) och Dalademokraten, som fanns vid tidningarnas
redaktioner i Borlänge respektive
Falun. Gula sidornas yrkesregister i
Länsbiblioteket i Falun liksom bildsamlingen på kommunarkivet i Borlänge har också erbjudit mycket fakta.
Stora Ensos arkiv innehåller material
som rör brukshandeln och Konsums

ÖVRIGT MATERIAL SOM
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Anna Jansons kappaffär
och klädbutiken Kajan på
Vattugatan i Borlänge.
Fotograf Ulf Palm 1985.

Utgiven: Borlänge Köpmannaförening
till Näringsfrihetens 150- och Köpmannaföreningens 111-årsminne, Borlänge
2014.

arkiv i Borlänge, kooperativens butiker, vilka också sålde skor och kläder.
Tunabygdens Hembygdsförenings
årsskrifter och en stor mängd främst
lokalhistoriska böcker har studerats.
Stadsarkitekten och Lantmäteriet har
levererat historiska kartor och Jernkontoret, Nordiska Museet och TT,
bland andra, har bidragit med bilder
som inte funnits lokalt.
Författaren konstaterar att beklädnadsbranschens historia innehåller
mycken ”dold” kvinnohistoria. De
kvinnor som framträder i sammanhanget är mestadels modister eller
sömmerskor. Kvinnliga företagare

”Författaren konstaterar att
beklädnadsbranschens historia innehåller mycken ”dold”
kvinnohistoria. De kvinnor
som framträder i sammanhanget är mestadels modister eller sömmerskor.”
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framträder endast undantagsvis med
sitt eget namn. Att driva ett företag
i en mans namn gav mera pondus åt
verksamheten i äldre tid. Jansons egen
mor – Anna Janson drev damskrädderi från 1920, som tio år senare
kompletterades med en kappaffär.
Litteratur om kvinnliga företagare
i Dalarna är sällsynt och kvinnligt
företagande är relativt outforskat och
värt ett studium.
som handelsstad beskrivs kronologiskt med
brytpunkter vart trettionde år. Järnvägens tillkomst 1875 var en förutsättning för anläggandet av Domnarvets
järnverk. Järnvägsstationen placerades
dock en bit därifrån, på åkermark
tillhörande Borlänge by, och mycket
snabbt växte ett komplementsamhälle
till Domnarvet upp med affärer, verkstäder, nöjeslokaler och frikyrkor. Vid
Domnarvet, där Stora Kopparbergs
bergslag ägde marken anlades ett
brukssamhälle med brukshandel.
Bygden fick därmed tre särpräglade samhällen: Gamla Stora Tuna,
bondesamhället med traditioner och

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

UTVECKLINGEN AV BORLÄNGE

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

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

Oslo
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Brev
från
hetluften

Victoria-Jubel var en satir över de måttlösa hyllningarna i samband med kronprins Gustavs bröllop. Branting skrev den
tillsammans med sina vänner
i Radikala klubben.

Det är alltid spännande att få inblickar i hur framstående personer tänkte
som unga. När formades den idévärld som sedan skulle bli deras huvudinriktning? Detta gäller i hög grad Hjalmar Branting, som hela sitt liv satte
demokrati, fred och internationalism högt. På Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek finns brev bevarade som berättar om hans tid som ung.

På ARAB finns många brev som berättar
om Branting som ung.

Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Foto ARAB

brevskrivare och
han var påläst och välorienterad i
den tidens politiska debatt. Han läste
tyska och franska och han prenumererade på utländska tidskrifter. När
han var nitton år, 1879, listade han
böckerna i sitt privata bibliotek. Där
fanns författare som Blanc, Buckle,
Büchner, Comté, Lamartine, Lasalle,
Marx, Mill, Proudhon, Spencer och
många fler. Men trots allt läsande
hann han leva ett ganska glatt studentliv i Uppsala och jobba extra på
observatoriet i Stockholm, på kullen
bakom Stadsbiblioteket.
Även om han flirtade med anarkismen som riktigt ung var det demokratispåret som skulle bli det dominerande. Därför var han också extremt
kritisk mot Tsarryssland. Men han

BRANTING VAR EN FLITIG
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var också intresserad av astronomi
och reste som sjuttonåring via Åbo
till S:t Petersburg och Pulkovo, för att
besöka Pulkovo-observatoriet. I ett
brev till mamman kommenterar han
det ryska storfurstendömets soldater i
Åbo: eländiga trashankar, ”som klippta och skurna att vara kanonmat”.
sin resa till Berlin.
På tåget till Berlin träffade han några
ryska studenter och slog sig i slang
med dem: ”Liksom hela det bildade
Ryssland ansåg de dock den närvarande régimen omöjlig och hoppades på
ett snart införande av en konstitution.
För övrigt hade de tämligen utpreglade socialistiska åsigter”.
Branting planerade en ny resa, 1882,
med ungefär samma resmål som

HAN FORTSATTE SEDAN

tidigare, men ett anonymt brev fick
honom att tänka om. Det var skrivet
på franska och undertecknat ”Un
ami”, en vän. ”Ert rykte att hysa
kärlek till friheten är så utbrett att
era åsikter är kända av personer som
frukta dem, och som äro mäktigare
än ni.” Brevets budskap var kort och
gott att det kunde vara riskabelt för
honom att åka till Ryssland, med
tanke på hans tidigare umgänge med
radikala kretsar där. Brevskrivaren
förklarar att Brantings signalement
fanns på strategiska platser längs
gränsen och, tillägger han, resan är
ju inte alls nödvändig för Brantings
studier. Syftet med brevet, försäkrar
den anonyme avsändaren, är i första
hand bara att ge ett gott råd, vilket
borde räcka. Men han tillägger omi-

nöst att det i andra hand tillkommer
honom att handla. Och så kommer en
passage som troligen fick Branting att
inse allvaret: ”Ofta gör man bekantskaper som är mer intressanta än
nyttiga. Minns ni till exempel de två
unga män i vilkas sällskap ni for från
St. Petersburg i riktning mot Berlin,
Strasbourg och Paris?” Jo, det mindes
ju Branting mycket väl och han beslöt
att avstå från Rysslandsresan 1882
och nöja sig med Paris och Geneve.
I PARIS PASSADE HAN på att låta trycka en
skrift som han skrivit tillsammans
med bröderna Staaff och några andra
studentkamrater i Radikala klubben,
”Viktoria-Jubel”. Det var en satir över
de måttlösa hyllningarna när kronprins Gustav gifte sig med prinses-

”Brevets budskap var kort och
gott att det kunde vara riskabelt för honom att åka till
Ryssland”
san Viktoria. Syftet var att ”uttala
en protest mot all det kryperi och
låga smicker, som under det senast
förflutna halvåret av samma orsak
hejdlöst grasserat”. Det gick inte att få
den tryckt i Sverige, men på Adolphe
Reiffs tryckeri i Paris gick det bra
eftersom dess föreståndare sympatiserade med skriftens syfte.
I Geneve besökte han den ryska
emigranten Elpidins lilla bokhandel, där man tryckte ett månadsblad

”Der baltische föderalist” utgivet av
en estnisk emigrant. Branting fick en
beställning på sitt livs första artikel
om hur Sverige skulle förhålla sig i
händelse av ett rysk-tyskt krig Den
skulle publicerades anonymt, ”för att
minimera obehaget för honom”.
Branting skrev artikeln och det
återkommande temat var att Sveriges
folk i händelse av krig mellan stormakterna framförallt skulle vilja hålla
sig neutralt. 
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Molntjänster
- är de så farliga?

I slutet av mars höll FAI temadag på Riksarkivet. Talare var Gunnar Risberg, arkitekt IBM,
Erik Borglund, universitetslektor Mittuniversitetet samt Cecilia Magnusson Sjöberg, professor
rättsinformatik Stockholms universitet – och
temat var molntjänster.
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Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

GUNNAR RISBERG INLEDDE dagen med att berätta om IBM:s samarbete med ITUT
(telekombolagens motsats till ISO) i
framtagandet av ISO-standarden för
molntjänster, SS-ISO/IEC 17788 och
17789. ISO-standarden har fokuserat
på säkerhetstänk. Om både kund och
leverantör vet vilka krav som kan ställas
och vad som ska levereras ökar säkerheten kring vad molntjänsten kan och
ska göra. Gunnar Risberg lyfte fram
fördelarna med molnet. Att man inte
behöver köpa in en egen server är en
fördel, att tjänsten kan växa i takt med
verksamheten är en annan. Han avslutade med att säga att vi i Sverige har
varit dåliga på att använda molntjänster
men berättade att bland annat Vasaloppet har gjort detta med goda resultat,
De har en lösning där man kan följa en
persons framfart i spåren.

för Erik Borglund,
universitetslektor på Mittuniversitetet.
Han menade att om molntjänster ska
slå igenom så måste användarna ha
tillit till systemet. Det finns en oro i
samhället vad gäller tillit till ny teknik
och många känner också en osäkerhet kring vad molnet är. Mer kunskap
kring molntjänster behövs, detta
parallellt med att många av oss redan
är inne i molntjänster som Facebook
och Twitter. Även Erik Borglund
SEDAN VAR DET DAGS
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nämnde fördelar med molntjänster,
som minskade kostnader samt att
man svarar mot medborgarnas krav på
verksamheten. Han presenterade delar
av en undersökning där man djupintervjuat tolv arkivarier om hur de såg på
molntjänster, som visade att man såg
ett nytt uppdrag som arkivarie där den
gamla rollen kommer att leva kvar men
även att det kommer att växa fram en
ny kontrollfunktion. Dock önskas mer
kunskap kring bland annat IT så att
man kan kommunicera med IT-funktionen på rätt nivå. Det önskas även
kunskap för att kunna ställa krav på de
system som köps in och att man blir
inkopplad i ett tidigt skede så att man
vid avställande av systemet inte förlorar
den egna informationen. Slutligen
ställs frågan om molntjänster är farliga?
Erik Borglund menar att det är lite som
”vargen kommer”-varning över det, det
finns säkert problem men vi försöker
att inte förstå och beskriva problemet.
Det är enklare att säga att det är ett
problem med molnet och att vi borde
vara försiktiga, för att sedan använda
molnet ändå.
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i
rättsinformatik på Stockholms universitet avslutade dagen med att tala om
molntjänster, offentlighet och sekretess.
Hennes devis var att det inte är farligt
bara man tar det varligt. Ofta hanteras

personuppgifter i molnet och då är det
viktigt att man tar hänsyn till de nationella krav som finns kring bevarande
och då framför allt personuppgiftslagen - hur skyddar vi den personliga
integriteten i molnet? Frågor uppstod
även kring gallring i molnet och vad
som räknas som en säkerhetskopia där.
I dagsläget verkar det finnas många
frågor men inga direkta svar, och osäkerheten verkar spegla sig i de ärenden
som behandlats av JO och Högsta
förvaltningsdomstolen där man bland
annat prövar behandling av personupp-

gifter i molnet. Som kund ska man se
efter var uppgifterna behandlas och hur
vi kan reglera personuppgifter, gallring
och frågor om vad som räknas som ett
register när informationen hanteras i
molnet.
fick dagen ett högt betyg, Inför nästa temadag, som planeras
till hösten, funderar FAI på att utföra
digital sändning av presentationerna för
att på så sätt kunna locka fler deltagare.
Temat kommer då att behandla dataskyddsförordningen. 
PÅ DET STORA HELA
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Gemensamt för historiska och samtida kvinnliga företagare är att
de lämnar få avtryck i företagshistorien. För att råda bot på det
startade Företagsarkivet i Westerbotten ett projekt för att bland annat
synliggöra berättelser om kvinnors företagande. För att lyckas var
man tvungna att tänka i nya banor.
Text Martin Paju martin.paju@umu.se
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Ingegerd Levander, ”Tjärdrottningen”
i Vindeln. Foto: Bo Sundin

Ett kliv upp ur det
normativa diket
HUR SER DET egentligen ut i de svenska
företagsarkiven? Vilka metoder och
normer är styrande när företagandets
historia samlas och ska göras sökbart? Med dessa frågor i bakhuvudet
startade styrelsen för Företagsarkivet
i Westerbotten ett arbete som syftar

är det ofta män som skapar genklang i
företagshistorien.
Trots att kvinnor har lagt grunden
för såväl små som stora företag syns
de sällan i den svenska företagshistorien. Vem känner till att företaget som
byggde regalskeppet Vasa leddes av en

”Många har smakat av Västerbottensost, färre känner
till historien om mejeristen
Ulrika Eleonora Lindströms
ansträngningar som ledde
fram till succén.”
till att förändra synen på näringslivets
historia i regionen. Västerbotten har
en näringslivshistoria som präglas av
utvinning av naturresurser. Jordbruk,
gruvnäring och förgreningar inom
skogsnäringarna har skapat en företagsstruktur där män tagit stort utrymme. Även inom samiska näringar
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kvinna. Många har smakat av Västerbottensost, färre känner till historien
om mejeristen Ulrika Eleonora Lindströms ansträngningar som ledde fram
till succén. Berättelser om kvinnors företagande och entreprenörskap passar
inte självklart in i den gängse mallen
för arkivering av företagshistoria.

I VÄSTERBOTTENS INLAND dräneras kvinnors traditionella arbetsmarknad
inom offentlig sektor och då väljer en
del kvinnor på landsbygden att starta
företag. Som ett alternativ till flyttning till kustnära kommuner. Faktum
kvarstår - företag som ägs och drivs av
kvinnor har en tendens att inte dyka
upp i de svenska företagsarkiven.
I april 2013 tilldelades Företagsarkivet i Westerbotten medel från
Kulturrådet och Region Västerbotten
för att genomföra projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv. Med
målsättningen att samla in, synliggöra
och bevara berättelser om kvinnors
företagande i Västerbottens län,
startades en digital minnesbank. En
dokumentation kring kvinnors entreprenörskap som samlad kommer att
bidra med sökbar information.
Sökandet efter kvinnors medverkan
i företagshistorien måste göras med
alternativa glasögon. Tidigare invanda
föreställningar om kön, företagande
och näringsliv måste ifrågasättas. Ett
exempel är att söka efter entreprenörer som med olika frilanslösningar har
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ATT SAMLA IN material efter kvinnors
företagande har varit en utmaning.
Få sparar sina dokument och det har
inneburit ett långdraget arbete att
sortera och dessutom skapa tydliga
berättelser. Utifrån detta togs beslutet
att pröva nya metoder i insamlandet
av företagshistoria. En metod går ut
på att låta kvinnor själva komma till
tals och berätta om sina erfarenheter
som företagare.

Efter ett träget arbete har projektet
lyckats fånga företagare runtom bland
Västerbottens 15 kommuner. Arbetet är långt ifrån färdigt. Företagare
som medverkar i projektet har valts
ut med hänsyn till olika aspekter på
länets näringslivshistoria. Exempel på
sådana aspekter är branschtillhörighet, företagets storlek och geografiskt
läge. I en första omgång under 2013
och 2014 har ett tjugotal videointervjuer genomförts med kvinnor som
driver företag runt om i Västerbotten.
Samtidigt har en skärmutställning
med fotografier och berättelser arbetats fram.
Arbetet riktades in på att beskriva
kvinnors företagande med historiska
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drivit företag inom handel eller som
bygdefotografer, mejerister och jordemödrar. Andra aspekter av kvinnors
företagande är när ett företag drivs i
kollektivt ägande eller som drivande
part i makars företag.

exempel, men även med samtidens
företagare. Några historiska exempel
är ”Tjärdrottningen” i Vindeln och
”Fröknarna Frykholm” i Robertsfors.
Idag finns ett trettiotal berättelser
från företagande kvinnor från olika
branscher i företagsarkivets digitala
register. Här finns sötvattensbiologen Tina Hedlund från Aquanord
som berättar om provfiskningar
och restaureringsinsatser. Ett annat
exempel är Anna Strandgren, som
driver Gränslöst i Hemavan, en butik
som satsar på gränshandel. Filmerna
finns publicerade på företagsarkivets
hemsida kvn.foretagsarkivet.se.
företagsarkivet
gjort värdefulla erfarenheter när det
gäller förändringsarbete. Vid sidan
av arbetet med att pröva alternativa
rutiner för insamling av företagshistoria har projektet sökt olika kanaler
för samarbeten med andra arkiv
med intresse för kvinnohistoria. Här
har kontakter med organisationerna
Genusföretagarna och Rättviseförmedlingen bidragit med värdefulla
kunskaper kring företagshistoria och
genusfrågor. Verksamheten har skapat
insikter om det komplexa universum
som en arkivverksamhet ställs inför
när det gäller frågor om till exempel
genus, etnicitet och generation.

GENOM PROJEKTET HAR

UNDER 2015 KOMMER företagsarkivet att
söka medel till fortsatta ansträngningar i ämnet ”Näringslivshistoria
på lika villkor”. En kritisk utgångspunkt är att arkiven även bör leta
efter exempel på det mindre lyckade
företagandet. Bland annat för att synliggöra strukturer som ligger bakom
det faktum att grupper i näringslivets
marginaler inte syns i berättelserna.
Det finns mycket att lära av konkurser och vardagsslitet i det så kallade
”levebrödsföretagandet”.
Projektet har skapat insikter i
vikten av att företagsarkiven ställer
liknande frågor till andra kategorier
av företagare som verkar i branscher
dit kvinnor ofta söker sig och under liknande ekonomiska villkor.
Företagsarkiven behöver skapa nya
referensmaterial i vilka man kan ställa
olika diskrimineringsgrunder mot en
normativ verklighet.
Blir kvinnor till offer för ett strukturellt förtryck eller är bilden av en
företagare så manligt kodad att ingen
kommer på tanken att företagandet
är ett framkomligt livsval även för
kvinnor? Här finns många normativa
”diken” som man kan fastna i. Det är
kanske dags att svenska företagsarkiv
mer aktivt bejakar sin roll som samhällsbyggare och stöd i ett förändringsarbete. 

Krönikan
av Samverkansmodellen ut efter snart ett halvt decennium? Har det blivit en lyckosam regionalisering av kulturpolitiken? Finns
det något allenarådande framgångsrecept för hur man lyckas med samverkan,
eller är det slumpen som avgör vad som blir flipp och vad som blir flopp?
I ett litet län är det korta avstånd och tillika korta beslutsvägar, vilket i
många fall är en bra grund för samverkan. Redan innan Samverkansmodellen
hade vi ett välfungerande samarbete inom ”ABM-sektorn”, vilket medförde
att när ”den nya modellen” skulle införas i vår region, så handlade det mer
om, för vår del, att få in vår befintliga samverkan på ett passande sätt i den
nya regionala kulturplanen, vilket vi lyckades med.

HUR SER ERFARENHETERNA

först när vi skulle redovisa vår gemensamma verksamhet. Vilken
”ABM-institution” skulle få credit för det
arbete som gjorts? På vilket sätt var vårt
tillgängliggörande av kulturarvsinformation ett exempel på ”konstnärlig förnyelse”?
Och samtidigt satt vi i den gemensamma
ledningsgruppen och grubblade över hur
vi skulle få in den kommunala nivån i vårt
arbete.
Under det sista året med Blekinges första regionala kulturplan, så pensionerades
mina ursprungliga kollegor i ledningsgruppen och fick ersättare, som valde att fokusera på sina respektive kärnverksamheter
(vilket är fullt förståeligt, när man är ”ny på
jobbet”). Effekten blev att cirka tio års god
samverkan krackelerade och avtynade på
mindre än ett år.

SVÅRIGHETEN UPPSTOD

Per Lundin,
länsarkivchef Blekingearkivet

”Oavsett vilken verksamhet man företräder, så
är det i mötet
med andra,
som man utbyter erfarenheter och lär
känna varandra”

FYNDAT

SAMVERKAN SOM BLIR lyckosam bygger till
största del på ”möten mellan människor”.
Oavsett vilken verksamhet man företräder, så är det i mötet med andra, som man
utbyter erfarenheter och lär känna varandra, vilket är en ytterst viktig faktor för att
utkristallisera samverkansmöjligheter.
Att hitta samverkanslösningar inom
arkivsektorn torde vara det enklaste –
oavsett om den sker inom en region eller
mellan två eller flera regioner. Därefter att
hitta sådana lösningar tillsammans med
andra kulturarvsaktörer. Men incitament
för naturlig sektoröverskridande samverkan
mellan kulturarvs- och scenkonstområdet kommer att kräva ytterligare något
decennium av kulturpolitiskt enträget arbete... och gärna en resursförstärkning! 

Företagaren Ingrid Lindh, Rappelmakarns i Kraddsele, Sorsele kommun.
Foto: Maria Broberg.
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Företagaren Kristina Maximova,
Kulturcafé Shangri-La, Storuman.
Foto: Maria Broberg.

Per Lundin är inne på sitt tjugonde tjänsteår som Länsarkivchef vid Blekingearkivet – ett länsarkiv inom enskild sektor. Från och med augusti 2015 kommer
Blekingearkivet att ingå i det nybildade Arkivcentrum Blekinge, tillsammans med
Ronneby kommuns Centralarkiv och SVAR:s registreringsenhet i Blekinge.
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Arkivarie, controller
eller strateg – det är
frågan.

en trist person i grå rock som hänger i
ett fuktigt arkiv? Eller tänk när kufen
i filmen ska presenteras, den där som
ingen någonsin har talat med, som
jobbar djupt nere i arkiven, och så har
hon titeln” informationscontroller”.
Där tappar karaktären sin trovärdighet eftersom informationscontrollern
troligtvis sitter högre upp i byggnaden med både utsikt, avancerad datautrustning och ett hav av medarbetare
runt sig.
att det låter lockande med en ny titel, men jag tror ändå
att jag fortsätter att vara arkivarie tills
vidare. För tänk om det inte gick en
våg av titelförändringar genom myndigheterna, tänk om det istället var
tvärt om. Tänk om man stod upp och
sa att en arkivarie är en arkivarie är
en arkivarie. En sådan viktig person
kommer vi aldrig att byta titel på,
lika lite som någon skulle få för sig
att kalla USA:s högste ledare något
annat än Mr President!
Fast det är klart om arbetsgivaren
erbjuder lite bättre villkor, då kan jag
nog tänka mig att bli både controller,
strateg och samordnare. 

JAG MÅSTE ERKÄNNA

ALLA BRA HISTORIER brukar ju börja
med ”redan de gamla grekerna”,
men inte den här. Arkivarierna
som det handlar om här var nämligen på tapeten en bra bit före
modern tideräkning.
Redan i Bibelns gamla testamente dyker det upp ett arkiv
(2 mack 2:13) och en arkivarie,
Nehemja, en kille som hade
samlat på sig kungliga historier.
Bibeltexten berättar att det går
bra att hämta skrifterna om man
behöver dem, kanske anar vi här
föregångaren till offentlighetsprincipen? Nehemja själv tycks inte
längre vara i livet, men han har
fått en efterföljare som heter Judas.
Var kanske dessa två de allra första
arkivarierna?
Nu finns ju inte titeln arkivarie
omnämnd i bibeltexten men vi
kan väl ändå leka med tanken på
att Nehemja är just det … Arkivarien Nehemja. Eller kanske
dokumentstrategen Nehemja?
Eller dokumentcontrollern? Eller
Informationshandläggaren? Vad
ska egentligen en modern arkivarie
kalla sig?
HAR NI OCKSÅ MÄRKT att det går en
våg av yrkestitelsförändringar
genom svenska myndigheter? Bara
i min kommun har titlar på några

år ändrats från kommunchef till
kommundirektör, nämndansvariga
har blivit chef för nämndkontor,
personalavdelningen heter numera
HR (Human resources) och ekonomerna är controllers.
diskuteras
och antas nya titlar. Men speglar
de verkligen det som yrket står för
idag? Och kommer en titelförändring att innebära större förståelse,
större mandat och bättre samarbete. Kalla mig skeptiker, men jag
tvivlar.
Minns ni åttiotalets debatt när
städpersonalen skulle gå från att
vara städare till att bli sanitetstekniker? Det skrattades gott i både
slott och koja medan höga röster
försökte göra gällande att titelförändringen innebar en ökad status.
Kanske fungerar det i vissa yrken
men inte fungerade det väl så bra
för städpersonalen? Inte en enda
”sanitetstekniker” har jag träffat i mina dagar, däremot många
fantastiska städare.
Och för att svära lite till i
kyrkan (jag är prästfru så det kan
ju bli extra kontroversiellt) så
kanske det är så med arkivarien
också? Finns det någon ny titel
som gör skillnad? Kommer bilden
av arkivarien att förändras med

OCKSÅ I ARKIVARIELEDEN

förändrad titel eller blir det bara
så att historien upprepar sig? Igår
var arkivarien den lilla grå figuren
och idag är samma lilla grå figur
dokumentcontrollern?
Titeln arkivarie är också starkt
förknippad med ordet arkiv. Min
undran är om det är av ondo?
Är det det mörka, tråkiga och
instängda arkivet vi försöker få
bort från vår titel? Är det så att
vi bättre beskriver vår roll om
titeln berättar att vi arbetar med
it-lösningar snarare än med arkivboxar?
med en
titelförändring för arkivariernas
överlevnad i en tuff värld där både
it-utbildade och verksamma inom
informationsyrken börjar ta för sig
av vår profession som dokumenthanteringsexperter. Men då borde
vi enas om hur den nya titeln ska
se ut. Själv röstar jag emot ”strateg” eftersom det är uttryck som
signalerar krigskonst. Något krig
tycker jag inte att arkivarier ska
leda, snarare tvärt om. Precis som
Nehemja ska vi samla och bjuda på
informationen vi har.
Ett byte av titel kan i och för
sig ge svåra problem för kulturen. Kan en författare verkligen
beskriva en dokumentstrateg som

DET KANSKE ÄR NÖDVÄNDIGT

Dokumenthantering Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

Text Anneli Brattgård
anneli.brattgard@ekero.se

”Inte en enda
sanitetstekniker
har jag träffat
i mina dagar,
däremot många
fantastiska
städare.”

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
30 ARKIV 2/2015
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Perspektiv från Riksarkivet:

REGERINGENS UPPDRAG
ETT RIKTIGT
DETEKTIV‑
ARBETE
Som vi kunde läsa i ARKIV 1/2015 bereder Kulturdepartementet ett
förslag till ny lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. För att förbereda övergången
till den nya ordningen har regeringen gett Riksarkivet i uppdrag att
bland annat kartlägga dagens förvaring av allmänna handlingar hos
företag som en gång varit statliga myndigheter.
Text Désirée Veschetti Holmgren
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”Av de nya reglerna
kommer det tydligt framgå
att allmänna handlingar är
statens egendom.”
I RIKSARKIVETS UTREDNING om allmänna handlingar hos bolag från
2008 konstaterades att bilagan till
förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar
till andra organ än myndigheter för
förvaring (överlämnandeförordningen), innehåller felaktigheter
och att cirka hälften av de enskilda
organ som finns upptagna där inte
är korrekt namngivna. Det är brister som kraftigt påverkar Riksarkivets möjligheter att identifiera och
utöva tillsyn över de organ som de
facto förvarar handlingarna. Det
innebär också att statens möjligheter att kunna få överlämnade
handlingar återlämnade till den
ursprungliga arkivbildaren eller
arkivmyndigheten är relativt små.
För att komma till rätta med
problemet föreslås i Kulturdepartementets promemoria Överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring (Ds 2014:34) nya regler
för överlämnade av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter (bolag). Samtidigt föreslås att
Riksarkivet ska ges i uppdrag att
uppdatera bilagan till överlämnandeförordningen och kartlägga var
överlämnade handlingar förvaras
idag.
ATT I EFTERHAND ÅTERSKAPA sambanden
i organisationsförändringar och
förvaringen av överlämnade handlingar är ett riktigt detektivarbete.
Eftersom företagen under åren

bytt namn, ägare och form utan
att det har noterats i bilagan till
överlämnandeförordningen måste
vi med hjälp av Bolagsverket hitta
länkarna från det bolag som finns
angivna i bilagan till det bolag som
idag kan tänkas förvara de överlämnade handlingarna. Arbetet
försvåras av att det i dagens bilaga
saknas organisationsnummer, det
vill säga en unik identifierare och
en uppgift som skulle ha underlätta
vår kartläggning betydligt.
När vi identifierat bolagen vidtar
arbetet med att kartlägga vilka
handlingar de faktiskt förvarar.
Har förändringarna i bolagsstrukturen också inneburit att de har
delat upp handlingarna och har de
hållit handlingarna avskilda från
bolagets egna handlingar?
vi kartlägger
var handlingarna förvaras ska vi
undersöka vilka som vill återlämna
handlingarna och vilka som även
i fortsättningen har behov av
handlingarna och i så fall för hur
lång tid. Om bolagen vill återlämna
handlingarna ska Riksarkivet
teckna leveransöverenskommelser
med bolagen och förbereda för att
ta emot leveranserna.
För de bolag som däremot vill
behålla handlingarna även efter det
att de föreslagna reglerna träder i
kraft vid årsskiftet 2016/2017 krävs
att de ansöker om att få behålla
handlingarna.

I SAMBAND MED ATT

Så långt det särskilda uppdraget.
Men Kulturdepartementets promemoria innefattar flera intressanta
förslag. Av de nya reglerna kommer
det tydligt framgå att allmänna
handlingar är statens egendom.
Förslaget innebär en ökad kontroll
över bolagens namn och andra
förändringar som kan påverka
förvaringen av de överlämnade
handlingarna. Enkelt uttryckt får
Riksarkivet ett större ansvar för
hanteringen av besluten om överlämnande av allmänna handlingar
till bolag samt ökade sanktionsmöjligheter för tillsynen över dessa
bolag.
som, om de genomförs, kommer att öka allmänhetens insyn och överblick:
• Det register som föreslås
ersätta dagens bilaga i överlämnandeförordningen. Registret ska
innefatta namnet på den myndighet
som överlämnat handlingarna samt
namn och organisationsnummer på
det bolag som förvarar dessa. Av
registret ska det också framgå vilka
handlingar som har överlämnats
och när dessa ska återlämnas till arkivbildaren eller arkivmyndigheten.
• Bolagen ska till Riksarkivet
årligen rapportera om det planeras
några förändringar som påverkar
registeruppgifterna eller i beslutet
om överlämnande.
Om de sanktionsmöjligheter och
den tillsyn som Riksarkivet föreslås
få beslutas av riksdagen kommer
möjligheterna till att få en god
överblick att öka avsevärt. 

ETT PAR FÖRÄNDRINGAR
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Ökade budgetramar
till kulturen alltid
god investering för
samhället

Ny kurs i höst!

Dokumenthantering
– i EU-projekt
15 oktober 2015
www.sipu.se

Kultursamverkansmodellen har fått mycket uppmärksamhet
det senaste halvåret - både i media och inom regering, riksdag
och ute i landet. Det menar Staffan Forssell, generaldirektör på
Kulturrådet.
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

I MARS I ÅR HÖLLS en samverkanskonferens där många frågor diskuterades,
men budgetfrågor, uppföljningsfrågor och mångfaldsfrågor var prioriterade. Allt inom Kultursamverkansmodellen behöver inte nödvändigtvis
vara nyskapande för att berättiga till
bidrag. Däremot är det viktigt att
arbeta på ett nyskapande sätt.
– Målen inom arkivverksamheten
har hittills inte varit så högt ställda,
utan mest handlat om insamlande
och detta synsätt måste förändras,
säger Staffan Forssell. Generellt bör
arkiven öka tillgängligheten, till
exempel genom digitalisering och
generösa öppethållningstider. Att
satsa på digitalisering, ändamålsenliga lokaler, personal och öppethållningstider ökar både tillgängligheten
och intresset för arkiven. Som ett
exempel på ett arkiv som varit en
föregångare i sammanhanget nämner
Forssell Arkivcentrum Örebro.

tillgängliggörandet av arkivmaterial hänger dock
samman med frågan om resurser
– både vad gäller finansiering och

DIGITALISERANDET OCH
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personal. De flesta arkiv inom den
enskilda sektorn är ideella föreningar, som är starkt bidragsberoende och
arbetar med begränsade resurser.
Finns det planer på att höja de
statliga anslagen?
– Det får politiken svara på.
Glädjande är dock att regeringen har
föreslagit en justering av årets budget
för Kultursamverkansmodellen
genom att återställa de 15 miljoner
kronor som togs bort i höstas, säger
Staffan Forssell.
diskuteras nu
bildningsfrågorna i samband med
kulturplanerna.
Bildningsfrågorna knyts också an
till dessa, på olika sätt, till exempel
genom att
bildningsplaner läggs till kulturplanerna. Detta ser Staffan Forssell som positivt, men inte alldeles
enkelt. Bildningsförbunden centralt
verkar vara negativa till idén.
Hur kommer kultursamverkansmodellen att utvecklas?
– Även det är en politisk fråga
men det finns några centrala frågor
I MÅNGA REGIONER

som dryftas bland landets kulturpolitiker. Bland annat diskuteras frågan
om hur stort inflytande staten ska ha
över de statliga medlen i genomförandet av den statliga kulturpolitiken
och vem det är som ska ha detta
inflytande, säger Staffan Forssell.
EN ANNAN FRÅGA ÄR om samverkansmodellen ska utvidgas till att
omfatta ytterligare ämnesområden
eller tvärtom – skalas av. Vem som i
framtiden ska handha uppföljningen
av samverkansmodellen och hur den
ska ske diskuteras också. Ska Riksrevisionen få en viktigare position
kopplad till modellen?
Avslutningsvis konstaterar Staffan
Forssell att den största behållningen
av samverkansmodellen är att det
har vuxit fram ett starkare intresse
för kulturfrågorna ute i landet. Inom
andra politikområden pratas det om
kultur på ett annat sätt än tidigare.
Det har också skjutits till mera
pengar, främst från landsting och
kommuner, men även från statligt
håll. 

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

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.

Orgnr: 556111-9099

08-662 86 60, B R A A R K I V. S E

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.

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

• Kostnadskontroll
• Hög tillgänglighet

• Flexibelt behörighetssystem
• Flexibelt användargränssnitt

MicroData Skandinavien AB · Trädgårdsgatan 14 · 102 12 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu
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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
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