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”Vi har varit modiga och
har både introducerat
nya idéer och ny kunskap.”
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förvaringslösningar spar både
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Grattis NLA 60 år – en
modig förening i tiden!
Under mina tio år som ordförande i Näringslivets Arkivråd har min styrelse
och jag hela tiden haft NLA:s och våra medlemmars bästa i fokus. Att
arbeta för NLA:s utveckling i tiden har varit det viktigaste för oss. Detta
innebär bland annat att ifrågasätta gamla former för vår verksamhet. Vi
har försökt modernisera föreningen, bli bättre på IT-frågor och hjälpa våra
medlemmar med ny kunskap kring informationsförvaltning, IT-arkitektur,
e-arkivering genom att exempelvis förklara hur vi tolkar OAIS-modellen
och hur den kan användas och implementeras i praktiken.
Vi har varit modiga och har både introducerat nya idéer och ny kunskap
och testat nya arbetssätt för att hantera och förvalta information.
Vi har även tagit ansvar och påverkat utbildningen av nya arkivarier i
Sverige. Våra böcker, som i princip har getts ut vart tredje år sedan starten
1957, är en god inspirationskälla för studenter och andra i informationsförvaltningskedjan. Vi har också koll på vilka kompetenser och kunskaper
som efterfrågas på marknaden och fokuserar på detta i våra böcker som
är NLA:s starka sida och signum. Föreningen bedriver även utbildning, i
egen regi och tillsammans med andra.
Det är viktigt att medlemsantalet ständigt ökar och att föreningens
verksamhet utgår ifrån medlemmarnas behov. Regelbundet genomförs därför medlemsundersökningar, senast 2015, för att fånga upp medlemmarnas
behov av exempelvis tjänster eller nya böcker.
I år fyller NLA 60 år och det kommer att uppmärksammas på olika sätt:
i detta nummer av Arkiv, i ett jubileumshäfte, på årsmötet som genomförs
under Arkivveckan i Visby samt i slutet av året på en festmiddag tillsammans med våra medlemmar och vänner.
Vi är medvetna om att NLA måste fortsätta att utvecklas för att förbli
en konkurrenskraftig förening, och även fortsättningsvis vara ett starkt
stöd för informationsförvaltare, arkivarier och våra medlemmar.
Jag är mycket stolt över att få vara med och forma föreningen tillsammans med min kompetenta och trogna styrelse som till stora delar har varit
med mig under många år! Ett stort tack till styrelsen som för närvarande
består av Fredrik Ljungqvist, Elisabeth Ivarsson, John Hägglöf, Niko
Fastman, Magnus Geber, Åsa Hestner-Blomqvist, Christel Snitt, Eva
Ölund, Jonas Dahlberg och Tomas Lidman. Ett stort tack även till vår
utomordentliga kanslist Håkan Henriksson på Arkivcentrum i Örebro!

Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

Vår förhoppning är att NLA ska finnas kvar i minst 60 år till för att hjälpa
er i er vardag. Leve NLA!
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Dokument

INFO

www.dokumentinfo.se

NY KONFERENS

Vår populäraste kurs!

Dokumentinfo FOKUS :

Allmän handling
3/5

Rätt ordning och reda
- bland personalhandlingar

Stockholm

Nytt kurstillfälle
3 maj 2017

Behöver regelverket
moderniseras?

se vår hemsida www.sipu.se

dokumentinfo.se/konferenser/allmanhandling
Dokumenthanteringsplan.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

0
Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

Stockholm

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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Den arkivarieprofession som
utvecklades efter
1900 var baserad i
arkivinstitutionen
och den var i mycket
hög grad fokuserad
på den akademiska
historieforskningens
behov. NLA föddes
på en helt annan
arena. Vi bör då inte
utgå från 1950-talet,
då organisationen
bildades utan backa
tillbaka till 1910-talet,
det decennium när
F W Taylors scientific
management-rörelse
inledde sitt segertåg
i USA och Henry
Ford införde sitt
löpande band. Med
något enstaka års
fördröjning nådde
denna rörelse
även den svenska
storindustrin.
Text Tom Sahlén info@arkivkonsulthb.se

När NLA startade sin verksamhet år 1957
fick man genast ett starkt gensvar från sven ka företag som hade ett uppdämt behov av
utbildning i arkivfrågor. Idag, 60 år senare,
är behovet fortfarande lika starkt.

NLA:s historia
6
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Sex decennier
av svensk
records
management
SVERIGES INDUSTRIFÖRBUND, som bildades
1910, och dess dotterbolag AB
Industribyrån, blev viktiga organ för
utvecklingen av scientific management i Sverige. Taylors bok gavs ut av
SIF år 1913, med C Tarras Sällfors
som översättare. Tarras Sällfors ledde
Industribyråns organisationsavdelning i rådgivande verksamheter som
spände över redovisning, administration och produktionsorganisering.
Nämnas bör att det var SIF och
Ingenjörsvetenskapsakademien som
år 1922 tog initiativ till bildande av
Standardiseringen i Sverige (SIS).
Under 1930-talet nådde denna så
kallade rationaliseringsrörelse även de
privata och offentliga kontoren. Skrifter som C Olof Kärnekulls Hur man
organiserar ett affärsföretag från 1924,
Tarras Sällfors Kontorsarbetets rationalisering 1933, Åke Kromnows Hur
man ordnar ett industriarkiv från 1947,
Pärtel och Thelins Dokumentets väg och
vandring genom företaget från samma
år, C Bertil Nyströmers Kontorsorganisation 1956 och antologin Företagsarkiven från samma år beskriver
de olika tekniska och administrativa
anordningar som bör användas för att
främja dokumentets väg och vandring
genom företaget. Kännetecknande
för denna rörelse – som vid mitten av

1954 november

En tiodagars arkivkurs på Grand Hôtel i
Saltsjöbaden utanför Stockholm anordnas
av Sveriges Industriförbund. Man efterfrågar
återkommande sammankomster.

a

1955 maj

F W Taylors scientific
management-rörelse inledde
sitt segertåg i USA, och kom
något senare till Sverige.

NLA:s ordföranden
1957 – 1970 Åke Kromnow,
Utrikesdepartementet, Riksarkivet

Fällström, Föreningen Stockholms
Företagsminnen

1970 – 1975 Bengt Orméus,
Försäkrings AB Skandia

1991 – 1994 Harriet Kvist,
Sveriges Verkstadsindustrier

1975 – 1978 Lars Gefvert,
Försäkrings AB Skandia, Thulehem

1994 – 1996 Carina Sjögren,
Scania Partner AB

1978 – 1983 Lennart Hennel,
Statistiska Centralbyrån (SCB)

1996 – 2002 Margareta Linday Natt
och Dag, Handelsbanken

1983 – 1986 Leif Gidlöf, Värmlandsarkiv

2002 – 2006 Sivert Gustafsson,
Saab Bofors Support AB

1986 – 1988 Axel Norberg,
Nordstjernan AB
1988 – 1991 Anne-Marie Lenander

1950-talet var fullt utvecklad – kan
sammanfattas:
1. Ett självklart fokus på företagets
behov av effektiv verksamhetsinformation – syftet att åstadkomma
ett arkiv till forskningens fromma
var underordnat företagets primära
behov av adekvat information.
2. Ett genomsyrande processtänkande
– ”dokumentets väg och vandring”
från upprättande i den aktiva kontorsmiljön till registrering, arkivläggning och upptagande i arkiv

1955 oktober

Industriarkivariernas
Samarbetskommitté byter
namn till Näringslivets
Arkivråd.

Den första arkivdagen anordnas av
det nybildade Industriarkivariernas
Samarbetskommitté. Temat är gallring.

2006 – Anastasia Pettersson,
Svensk Kärnbränslehantering AB

beskrevs som de olika funktionerna
i en välsmord maskin.
3. En framträdande teknisk och systemmässig orientering, dvs en stor
iver att ta till sig nyheter som gällde
allt från klassificering till tekniker
för dokumentförvaring och mediebyte i rationaliserande syfte, först
mikrofilm och senare ADB.
I DENNA KONTEXT VÄXTE och utveckades
NLA närmast organiskt. År 1954
anordnade SIF en tiodagarskurs i
Saltjöbaden på temat arkivens

1957december

Konstituerande sammanträde för NLA hålls vid
den andra omgången av
arkivdagar i Göteborg.

1957 oktober
Första numret av
Arkivinformation ges
ut av NLA.

1959 maj

NLA håller sin första arkivkurs i Norrköping. Kursen
utökas tack vare det stora
antalet anmälda.

1959 april

NLA:s kansli flyttar till AB Industr byrån i Stockholm, ett dotterbolag
till Sveriges Industriförbund.
7
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rationella skötsel som ett led i den moderna kontorsorganisationen. Den första
arkivdagen hölls 1955 och tillkom
på initiativ av Industriarkivariernas
samarbetskommitté. I oktober samma
år ändrade kommittén namn till
Näringslivets Arkivråd och i samband
med arkivdagarna i Göteborg i december 1957 konstituerades NLA, med

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Åke Kromnow (1914-1986),
Riksarkivarie 1965-1979
Initiativtagare till Dataarkiveringskommittén (DAK)

Åke Kromnow som förste ordförande.
NLA:s verksamhet utvecklades
i nära samverkan med Sveriges
Industriförbund, Svenska Arkivsamfundet, Tekniska Litteratursällskapet,
Svenska Civilekonomföreningen,
Sveriges Kontoristförening och Standardiseringskommissionens standardkommitté för dokumentation. Enligt
stadgarna skulle NLA ”… befordra
rationell arkiv- och kontorsorganisation
vid svenska industri- och affärsföretag,
organisationer och institutioner samt
verka för ändamålsenlig utbildning av
personal inom dessa ämnesområden.”
En 60-årig historia kan inte
berättas i en tidningsartikel. NLA
har alltsedan bildandet ägnat sig
åt medlemsrådgivning, kurser och
konferenser samt bokutgivning. Tjugo
boktitlar har hittills producerats. Den

NLA-kurs i Norrköping 1966.
Fr.v. Bengt Orméus, Lars Gefvert,
Ago Pärtel och Karl Erik Thelin

egna tidskriften Arkivinformation
gavs ut från oktober 1957 till 1991, då
den förenades i nuvarande Arkiv.
Åke Kromnow blev riksarkivarie 1965
och lämnade NLA fem år senare. Det
är ingen tillfällighet att han i sin nya
roll tog initiativ till den dataarkiveringskommitté vars betänkande skulle
bilda startpunkt för det yrkesmässiga
paradigmskifte som utvecklats under
senare decennier och som inte minst
har revolutionerat villkoren för den
records management som förblir
NLA:s signum. Leve NLA! 

FYNDAT

REP. DEL 2

”NLA har alltsedan
bildandet ägnat
sig åt medlemsrådgivning,
kurser och
konferenser samt
bokutgivning.
Tjugo boktitlar
har hittills
producerats.”
1960

En specialkurs i förvaringsteknik
hålls på försäkringsbolagsgruppen
Thule i Stockholm. Flera specialkurser följer efter detta.

1960

1961

Sveriges Standardiseringskommission tillsätter en kommitté
för arkiv-, biblioteks- och dokumentationsområdena. NLA:s
representanter är Åke Kromnow och Bengt Orméus.
8
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1965

NLA tar upp frågan om ett centralt
näringslivsarkiv i Sverige och inrättar
en kommitté som får i uppdrag att
utreda frågan.

Åke Kromnow,
NLA:s ordförande,
utses till ny riksarkivarie.

1964

NLA:s kansli flyttas till
Holmens bruks centralarkiv
utanför Norrköping.

1966–1969

Fyra år i rad genomförs kursen
Arkivtjänstens vardagsproblem.
Samtliga kurser är övertecknade.
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NLA:s första
sammankomst
Det finns en händelse som ofta omtalas när
det gäller NLA:s historia. En händelse som
anses vara viktigare än det konstituerande
mötet i december 1957. Händelsen ägde
rum tre år tidigare på ett hotell i den gamla
villastaden Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Text Jonas Dahlberg jonas.dahlberg@naringslivshistoria.se

NLA FANNS INTE 1954 . Men trots detta har
arkivkursen i november detta år något
av uppstartstidens magiska skimmer över sig. NLA fanns ännu inte,
men väl det behov föreningen med
tiden skulle fylla. NLA har bland
annat det idag avsomnade Svenska
Arkivsamfundet att tacka för sin
existens. Samfundet var jämte Sveriges Industriförbund och Tekniska
Litteratursällskapets Arkivnämnd
medarrangörer till kursen.
Kursprogrammet var ambitiöst
satt. Och lägger du till litteraturlistan
finner du en strävan som verkar vara

1970

att hinna med allt som en dåtida
företagsarkivarie skulle kunna behöva
veta i sitt arbete. Inte mindre än 112
skrifter kunde kursdeltagarna läsa
som förkovran. Att arkivvetenskap
var ett ungt ämne i Sverige antyds
av den stora mängden skrifter på
andra språk: engelska, tyska, men
även danska, norska, holländska och
franska förekommer.
Att man valde ett hotell utanför
Stockholm är inte märkligt. Kursdeltagare kom från Kiruna–Malmö
i nord-sydlig räjong, Göteborg–Helsingfors i väst-östlig. Trådarna drogs

1975

NLA:s
kansli flyttas
till Hägersten i
Stockholm.

Styrelsen utser företagsekonomen Lars Eklund till
NLA:s arkivkonsult för rådgivning åt medlemmarna.

1973

Under fyra år, med
början i år, hålls NLA:s
grundkurs i Norrköping.

1977

NLA firar 20 år
vid arkivdagarna
i Växjö.

visserligen till Stockholm vid denna
första kurs, men de kunde lika gärna
dras till andra städer i landsorten: det
konstituerande mötet kom att hållas i
Göteborg och flera kurser och arkivdagar runtom i Sverige de årtionden
som följde.
Att just Grand Hotêl Saltsjöbaden
valdes är inte heller märkligt. Hotellet
hade satt sig på Sverigekartan som en
magnet för konferenser ända sedan
det svenska arbetslivets huvudavtal,
Saltsjöbadsavtalet, slöts här 1938.
Vi vet egentligen inte vad de gjorde
om kvällarna under den 10 dagar långa
kursen (även lördagen togs i anspråk
men då slutade programmet vid lunch).
Det informella, de sociala inslagen
som nästan alltid brukar finnas i
dagens program, lyser med sin frånvaro
i deras. Får man anta att det fanns
kursdeltagare som satt på kvällarna
och läste på? Eller kanske hade de
middagar i matsalen där man träffades.
Två personer står ut mer än övriga
i samband med kursens förberedelser

1977

En arkivhandbok inom företagsområdet utges i samarbete
med Svenska Arbetsgivare
föreningen.

1978

Grundkursen i Systematisk dokumenthantering anordnas
på Svenska Arbetsgivareföreningen. Kursen är mycket
populär och en uppföljningskurs införs.
9

Arkiv 01-17.indd 9

2017-02-08 13:46

LEDARE
1982–1983

Kursverksamheten
utreds och från 1984
erbjuds en sammanhållen grundkurs.

1983

NLA:s kansli administreras
av Föreningen Stockholms
Företagsminnen fram till och
med 1998.

1985

PORTRÄTTET
REP. DEL 2
FYNDAT

”Känslan
av att det
här var
någonting
nytt som
var på
gång var
stark
bland de
ditresta.”

1984

Grundkursen Arkivering i företaget
hålls i Norrköping och avslutar en
femårig utbildningsserie.

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Foto: Holger Ellgaard

och genomförande. Åke Kromnow
hade börjat vid Riksarkivet i Stockholm som 25-åring år 1939, nu var
han vid Utrikesdepartementet. Hans
ambitioner och nätverk drog honom
till den jungfruliga mark som svenska
industriföretag innebar ur arkivsynpunkt på 1940-talet. Alvar Silow var
nästan 30 år äldre än Kromnow, men
hade den mångåriga karriären där
biblioteksinriktning kombinerades
med ledarskap inom näringslivet.
Det manus till välkomsttal som
finns bevarat antyder att det här var
den allra första kursen för näringslivsarkivarier som hållits i Sverige. Och
den långa deltagarlistan, 72 anmälda,
antyder att kursen gjorde succé. Man
kan gissa att känslan av att det här var
någonting nytt som var på gång var
stark bland de ditresta.
Det var sent på eftermiddagen,
onsdag den 17 november 1954 och
kursen närmade sig sitt slut. När
deltagarna bröt upp från hotellet hade
en rörelse satts igång mot mer organiserade former. Redan en lördag i april
följande år formerade sig Industriarkivariernas Samarbetskommitté, men
det skulle dröja mer än tre år innan
NLA höll sitt första riktiga möte. 

Grand Hotêl Saltsjöbaden – en magnet
för konferenser.

1986

Skriften gallra rätt utges
av NLA och en temadag om gallring går
av stapeln samma år.

NLA är värd när de nordiska arkivdagarna hålls för tredje gången.
160 deltagare kom till Karlstad.

1986–1987

Näringslivets Arkivråd
(NLA) är en ideell
förening som bildades
1957. Föreningens syfte
är rationell dokumenthantering och arkivering
i företag, organisationer
och institutioner.
Verksamheten är rikstäckande och hjälper
medlemmar med
kunskapsuppbyggnad
och erfarenhetsutbyte.
Text Anastasia Pettersson
anastasia.pettersson@skb.se

Vad gör föreningen NLA?

NLA verkar för utbildning och
kunskapsförmedling inom informationsförvaltning och är ett livskraftigt
nätverk för personer som arbetar med
eller av andra anledningar är intresserade av dessa frågor.
NLA publicerar facklitteratur och
handböcker som används som kurs
litteratur på alla arkivarieutbildningar
i landet.
Dessa publikationer finns i lager:
• Informationsförvaltning i offentlig
och privat sektor
• E-gallra rätt
• E-arkivera rätt
• När arkiven flyttar hemifrån
• Arkivarien och ISO 9000
• Gallra rätt
Dessutom gör NLA följande:
• utbildar och arrangerar konferenser
och studiebesök
• ger tillsammans med andra arkivföreningar ut tidskriften Arkiv
• verkar i fonder och andra
institutioner
• bevakar utvecklingen inom området
både nationellt och internationellt.
1987

På NLA:s seminarium i Philips lokaler
i Stockholm demonstreras hur stora
textmängder kan lagras och distri
bueras med cd-rom-teknik.

Seminariet Datorn som hjälpmedel i arkivet
dubbleras. 1987 uppger en av fem kursdeltagare
att de använder datorn som hjälpmedel i arkivet.

1988–1989

Videofilmen Emerso affären produceras i
NLA:s regi.
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NLA – en aktiv, intressant och
modern 60-åring – i tiden
Vem kan vara medlem i NLA?

NLA är till nytta för alla, företag
såväl som myndigheter, som bedriver
verksamhet som innebär någon form
av informationsförvaltning (hela
livscykeln).
Föreningen består av medlemmar
från företag, organisationer och institutioner såväl som enskilda personer
och studenter. I NLA finns tre former
för medlemskap:
• Företagsmedlem (1000 kr/år)
• Personlig medlem (350 kr/år)
• Studentmedlem (100 kr/år).
Fördelar med medlemskap i NLA

NLA skriver böcker och arrangerar
kurser och konferenser för våra medlemmar. I medlemskapet ingår bland
annat
- tidskriften Arkiv
(fyra nummer/år)
- rabatt på NLA:s böcker,
ca 50–80 procent
- erbjudanden om rabatterade eller
kostnadsfria arrangemang och
utbildningar inom informations
förvaltning
- gratis medlemskap för studenter
första året, vid köp av NLA:s
senaste bok.

Arkivveckan och NLA 60 år

Tillsammans med Riksarkivet och
andra arkivföreningar arrangerar
NLA Arkivveckan 2017 som kommer
att äga rum i Visby 16–18 maj.
NLA är Sveriges äldsta arkivförening
och fyller 60 år i år.
Förutom att föreningen kommer
att uppmärksammas på Arkivveckan
i Visby, planerar NLA även att ge ut
ett jubileumshäfte samt ha ett extra
festligt årsmöte i Visby. I slutet av året
kommer NLA dessutom att bjuda in
NLA:s medlemmar och vänner till en
jubileumsmiddag.
Riksarkivet fyller 400 år 2018

Planeringen av Riksarkivet 400 år
har startat där NLA och andra arkivföreningar är med och planerar hur
jubileet ska firas av hela Arkivsverige.

Du kan även beställa litteratur och
anmäla ditt företag, din institution
eller dig själv som medlem.
Mer information om NLA:s
bokhandel och priser samt fler
erbjudanden från NLA finns också på
föreningens webbsida.
Du hittar oss på www.nla.nu.
Varmt välkommen som medlem i
NLA!
Avslutningsvis vill jag påminna er om
att föreningen finns till för just er.
Tveka inte att ta kontakt med någon
i NLA:s styrelse om ni har önskemål
om specifika ämnen inom informationshantering som NLA kan skriva
om eller ordna kurser kring.
Med förhoppning att få se dig på
NLA:s arrangemang under 2017!

Mer information

På NLA:s hemsida hittar du den
information du kan behöva om föreningen. Där finns nyheter, kurser,
seminarier och kontaktuppgifter.

Bli medlem i NLA!
Kontakta NLA:s kansli på nla@nla.nu
eller 019-12 01 95 om du önskar bli
medlem. Det går även bra att kontakta
någon i NLA:s styrelse.

På gång i NLA under 2017

Ny bok om informationsförvaltning
I oktober 2016 kom NLA:s senaste
bok ”Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor”, skriven av Tom
Sahlén. Boken är till stöd för alla som
i någon form arbetar med informationsförvaltning och kan beställas via
NLA:s hemsida ww.nla.nu.
NLA:s styrelse.

1990

En studieresa till Finland
genomförs i
oktober.

1991

1993

Skriften Ta hand
om dina ritningar
ges ut och blir en
braksuccé.

Första numret av Tema Arkiv
ges ut av NLA och AAS.
NLA har en egen sida.

1994

1996

Internet och the World
Wide Web presenteras
på ett NLA-seminarium i
Stockholm.

NLA-dagen hålls på
öppet vatten, på Silja
Serenade.

1997

1998

NLA får
sin första
webbplats,
nla.nu

NLA-dygnet i Trosa behandlar förändringar i
bokförings- och datalagarna samt IT-utvecklingen och dokumenthanteringssystem.

1999

Kansliet flyttar till ArkivCentrum i Örebro.
Där hålls grundkursen i dokumenthantering
för sista gången i NLA:s regi samma år.
11
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LEDARE

NLA:s ekonomi och volym:

REP. DEL 1

INNEHÅLL

De första årtiondena
– en betraktelse
NLA växte både som organisation och rent ekonomiskt
under sina första två årtionden på ett imponerande sätt.
Allt ger intryck av uppstartstidens medvindar. Redan vid
grundandet 1957 hade föreningen fler än 100 medlemmar...

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Jonas Dahlberg jonas.dahlberg@naringslivshistoria.se

FYNDAT

1957
... OCH DET TOG BARA 6 ÅR att fördubbla det
antalet. Om man ska tala om en fördubblingstakt så planade den därefter
ut och NLA fick vänta till 1975 innan
400 medlemmar kunde passeras.
Balansomslutningen är ett mått på
företagets tillgångar, och ett intressant mått för en organisations tillväxt.
För NLA är denna återigen en brant
uppåtkurva de första åren. Efter 1966
går den dock lite mer hackigt och
flackt för att plötsligt dippa 1975.

2000

Boken Dokumenthantering
i företag och organisa
tioner – en kvalitetsfråga ges ut.

2001

1960

PÅ 1970-TALET gör man diagram även
över antal telefonsamtal och brev.
Också dessa kurvor stiger stadigt i
många år in på 70-talet – man var
sannolikt stolt över det som byggts
upp.
NLA startade inte i ett vakuum:
man hade tillskyndare som var måna
om föreningen och detta var givetvis
en tillgång för dess ekonomiska
utveckling. När det gäller Sveriges
Industriförbund låg föreningen tryggt

2001

i famnen, men man får inte glömma
näringslivet och arkivväsendet som
medverkande.
HUR FICK MAN DÅ de första årens goda
vinst? Åren 1955–1958 uppgick den
till inte mindre än 9969,85 kronor.
Arkivdagarna i Göteborg 1958 var
inget man gjorde vinst på, de gick
back. Det visade sig att den goda
tillströmningen av medlemmar bidragit och inte var något att skämmas

2007

NLA-dygnet går
av stapeln på
temat Arkivets
vardagsproblem.

NLA arrangerar en lyckad nordisk arkiv
konferens i Uppsala tillsammans med
övriga arkivföreningar. 236 deltagare.

1

NLA firar 50-årsjubileum på SKB i Stockholm
Riksarkivarien och Arne Weise syns bland
gästerna. NLA-dagen 2007 har temat Minnet
och dess betydelse.

2006

Anastasia Pettersson tillträder som ny ordförande och NLA
publicerar boken Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. NLA-dagen på Riksarkivet har samma tema.

2008

NLA håller kursen
Arkivvetenskap för
systemvetare.
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Balansomslutning
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för. Även bidrag till tryckningen av
NLA:s första bok har givit en god
inkomst.
Men utgivningen av skrifter var
inte alls det som i fortsättningen
skulle ge NLA den goda bärgning
som drev föreningen uppåt. En
längtan fanns att komma samman i
det nätverk som skapats på bara några
år. Det gällde inte bara utbildning,
där luckor behövde fyllas, utan också
utbytet kollegor emellan. Kurserna
2009

som gavs under åren utformades för
de yrkesverksamma. Arkivdagar var
en ofta återkommande konferens då
nätverket drogs samman.
KURSVERKSAMHETEN överträffade medlemsavgifterna när 1960-talet inträtt,
ofta med flera tusen kronor, och höll
man samma år arkivdagar var chansen
mycket god att dessa tillsammans gav
mer än dubbelt medlemsavgifterna.
Försäljning av publikationer var nu

2012

Boken
E-arkivera
rätt kommer ut.

Temadag om bokföringslagen och
NLA:s stadgar ändras för andra
gången sedan 2007.

bara ett tunt pålägg. En jämförelse
med mitten av 2000-talet är på sin
plats. Då ändrades inriktningen och
fokus ligger nu på bokutgivning,
vilket är helt i linje med vad medlemmarna efterfrågar idag. Många
ansluter sig för att få böckerna till
bättre pris. Bokförsäljningen har från
mitten av 2000-talet seglat upp till
imponerande höjd. 

2014

NLA:s webbplats
uppdateras för
andra gången
sedan 2006.

2011

1975 1976

2016

NLA
anordnar
seminarium
om gallring.

2013

Arkivveckan hålls i Västerås och
boken E-gallra rätt släpps.

Boken Informationsförvaltning
i offentlig och privat sektor
kommer ut och NLA anordnar ett
seminarium med samma namn.

2015

NLA genomför sin andra
medlemsundersökning sedan
2006.
13
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LEDARE

Förberedelser för nya

REP. DEL 1

INNEHÅLL

integritets l

KRÖNIKA

Integritet är en rättighet som regleras
i åtskilliga lagar och förordningar i
Sverige. Under perioden 2017-2019
kommer ett antal förändringar att
genomföras i dessa, som en
anpassning till dagens informationsoch teknikorienterade samhälle.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Eva Ölund eva.olund@outlook.com

Integritet och straffskydd
(SOU 2016:7), som gjorts på uppdrag
av regeringen, föreslås nu förändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om ansvar
för elektroniska anslagstavlor samt
offentlighets- och sekretesslagen.
Förslaget är att dessa ska träda i kraft
under perioden 2017-2019.
Ytterligare en lag som reglerar den
personliga integriteten är personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den
ersätts av den europeiska General
Data Protection Regulation (GDPR),
som trädde i kraft i april 2016 och
gäller i hela EU. I Sverige kallas den
nya lagen dataskyddsförordningen,
och ska tillämpas från och med maj
2018.

I UTREDNINGEN

dataskyddsförordningens
principer och begrepp återfinner ni i
personuppgiftslagens bestämmelser.
Om ni redan idag har väl genom
arbetade rutiner och åtgärder för att
säkerställa att personuppgiftslagen
följs, kommer ni att ha en bra grund
att utgå från. Det är viktigt att
poängtera att dataskyddsförordningen
även innehåller stora förändringar och

FYNDAT

MÅNGA AV
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s lagar
vissa helt nya bestämmelser.
Den personuppgiftsansvariges
ansvar och skyldigheter förtydligas
och utökas. Dessutom förstärks de
registrerades rättigheter. De nya
kraven kan komma att medföra stora

förändringar i er verksamhet. För att
anpassa verksamheten är det därför
viktigt att ni redan nu aktivt ser över
vilka konsekvenser förordningen
kommer att få för er. Personuppgiftsansvaret ligger oftast hos en styrelse
eller motsvarande.

, som tillsynsmyndighet, har tagit fram en vägledning
som ni kan använda som checklista
när ni ska ta reda på de viktigaste
skillnaderna mellan den nuvarande lagstiftningen och den nya
dataskyddsförordningen, samt hur
de påverkar er. Datainspektionen
kommer löpande att informera om
kommande förändringar, bland annat
genom att ta fram informationsmaterial och utbildningar.

DATAINSPEKTIONEN

Vägledning till personuppgiftsansvariga
(Datainspektionen)
Frågor att besvara
1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskydds
förordning?
2. Vilka personuppgifter hanterar ni?
3. Använder ni missbruksregeln i dag?
4. Vilken information lämnar ni?
5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?
6. Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter?
7. Hur inhämtar ni samtycke?
8. Behandlar ni personuppgifter om barn?
9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling
11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?
12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
13. Har ni verksamhet i flera länder

15
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LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

”I de flesta organisationer kan
detta få stor påverkan i frågor
som it-system, personal, styrning,
kommunikation och budget.”

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Börja planera redan nu hur ni ska
anpassa er till dataskyddsförordningen och sök stöd från nyckelpersoner i
er organisation. Ni kan behöva införa
nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade krav
på öppenhet samt de registrerades
rättigheter. I de flesta organisationer
kan detta få stor påverkan i frågor
som it-system, personal, styrning,
kommunikation och budget.

Informations- och/eller systemförvaltningar är viktiga resurser vid
införandet av dataskyddsförordningen
i en organisation. 

lägger stor
vikt vid den personuppgiftsansvariges
skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra
krav på ökad dokumentation. Dataskyddsförordningen ger tillsynsmyndigheten möjligheter att döma ut en
administrativ sanktionsavgift på upp
till 20 miljoner euro eller 4 procent
av organisationens omsättning när en
organisation missköter sin behandling
av personuppgifter. En anpassning
till dataskyddsförordningen kommer
att kräva att ni ser över er interna
styrning och era riktlinjer för hur ni
hanterar personuppgifter.

FYNDAT

REP. DEL 2

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Integritet
är en rättighet som kan avse personlig
integritet eller fysisk integritet (kroppslig
integritet, genetisk integritet).
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Definitioner
personuppgiftslagen
(1998:204)
Personuppgift
innebär all slags information som
direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet.
Personuppgiftsbehandling
varje åtgärd eller serie av uppgifter/
åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifter, vare sig det sker
på automatisk väg eller inte, t.ex.
insamling, registrering, organisering,
lagring, bearbetning eller ändring,
återvinning, inhämtande, användning,
utlämnande genom översändande,
spridning eller annat tillhandahållande
av uppgifter, sammanställning eller
samkörning, blockering, utplåning
eller förstöring.
Personuppgiftsansvarig
är den som ensam eller tillsammans
med andra bestämmer ändamålen
med och medlen för behandlingen av
personuppgifter.
Personuppgiftsombud
är den fysiska person som, efter
förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till
att personuppgifter behandlas på ett
korrekt och lagligt sätt.
Personuppgiftsbiträde
är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges
räkning.
Den registrerade
är den som en personuppgift avser.

Några källor att konsultera:
www.datainspektionen.se
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/
personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/
patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV
www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/
eus-dataskyddsreform/

17
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KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
FYNDAT

Gemensam bild av
verksamheten överbryggar gapet mellan
verksamhet och IT
Vid utveckling av system som stödjer
verksamheten finns inga enkla lösningar
för ett lyckat resultat. En förutsättning är
dock samsyn mellan beställare, leverantör
och användare. IT-arkitekten i sina olika
skepnader har en nyckeroll i detta.
Text Mats Andreasen mats.andreasen@gmail.com

är mer eller mindre
helt beroende av stöd från IT-system.
Den pågående digitaliseringen och
utvecklingen i omvärlden gör att dessa
system kontinuerligt behöver uppdateras. Användare vill kunna använda
tjänster på en vanlig dator, mobiltelefon eller surfplatta. Verksamheter
och företag förväntas följa med i
utvecklingen och göra nya områden
och tjänster tillgängliga digitalt.
Ett aktuellt exempel är rörelsen
kring ”öppen data” där bland annat
kommuner och myndigheter gör sin
information tillgänglig i API-format,
där mobilappar och andra tjänster kan
konsumera den. Det kan till exempel
vara olika väder- och kollektivtrafiksappar till mobiltelefoner.
Dessa digitala tjänster tillhandahålls av komplexa IT-system, uppbyggda som serverapplikationer som
tillhandahåller tjänster för mobiler
och webbläsare. Dessutom ska dessa
tjänster vara säkra, fungera tjugofyra
timmar om dygnet och hantera varierande last, till exempel en banktjänst
som belastas extra hårt runt månadsskiften.
Men det främsta kravet på dessa
IT-system är att de levererar tjänster
och funktionalitet som fyller använ-

VERKSAMHETER IDAG

darens behov. Att bygga system
som fungerar tekniskt sett är sällan
ett problem. Men för att bygga ett
system som verkligen levererar värde
för användaren krävs att människor i
olika roller förmår förstå varandra och
att de kan arbeta tillsammans.
UTVECKLING AV ETT IT-SYSTEM består av några fundamentala steg som identifierades i datorernas barndom och som
varit grunden sedan dess: analys och
förståelse av vad systemet ska leverera,
konceptuell design, implementation
där systemet byggs, alltså kodas och
slutligen verifikation där det testas att
det fungerar som det ska.
Det är framför allt i den första
delen, analysdelen, som tyngdpunkten
på systemutveckling behöver läggas.
Det är grunden och förutsättningen
för en gemensam bild av vad det är
som ska byggas.
I NLA:S SENASTE BOK Informationsförvaltning finns ett kapitel som handlar om
systemutveckling och som dessutom
har en sammanfattande figur som på
ett bra sätt illustrerar vad som behöver
ingå i en sådan bild. Till höger finns
denna figur kompletterad med ett
sammanhang kring systemutveckling

för att illustrera de olika delar som
behövs för hur en gemensam bild kan
tas fram och hur den kan användas.
I figuren från boken visas en tänkt
verksamhet som ska stödjas. Bilden
innehåller ett principiellt utredningsflöde som tar sin början i identifiering
av mål och uppdrag och utmynnar
i en redovisning av verksamhetens
huvudprocesser och en konceptuell
bild av hur dessa relaterar till ITsystemen och till de informationsmängder som dessa hanterar. Boken
beskriver även en processklassificering
som utgår från systemet ”Klassa” som
genom ett väl beskrivet och gemensamt sätt att identifiera verksamheten
ger en bra grund för en stabil och
fungerande modell.
Det som kompletterar figuren
från boken är först och främst en
uppdelning i problemdomän och
lösningsdomän. Syftet med detta är
att säkerställa att inte låta tekniska
lösningar styra kraven på vad som ska
göras, exempelvis inköp av ett färdigt
system innan problemet är helt utrett
och förstått.
Det som också kompletterar
figuren är de roller som ansvarar för
systemutvecklingen och som arbetar
med förståelse av hur verksamheten
fungerar och vad användarens behov
egentligen är, och som sedan också
har förmågan att översätta detta till
en fungerande lösning.
DEN FÖRSTA AV DESSA ROLLER är verksamhetsarkitekten som arbetar nära två
andra roller: domänexperter, exempelvis verksamhetsansvariga och användare, de som slutligen ska använda
systemet. Verksamhetsarkitektens
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ansvar är att verkligen förstå vilka
krav som är viktiga och sedan skapa
gemensamma modeller som fungerar
i systemutveckling. Detta görs genom
nära samarbete med domänexperter
och genom att prova förslag och visa
modeller för användare. I verksamhetsarkitektens roll kan också ligga att
utveckla verksamheten, en lösning på
problemet behöver ju inte vara IT-stöd
utan ett alternativt arbetssätt.
Verksamhetsarkitekten rör sig
dessutom nära tekniken genom att
samarbeta med sin motpart, lösningsarkitekten, som är ytterligare en roll.
Genom att leverera en verksamhetsmodell kan lösningsarkitekten svara
med en motsvarande objektmodell där
verksamhetsmodellen från problemdomänen överförs till en tjänstebaserad lösning. En sådan lösning omfattar både den information som ska
förvaltas, och representerar processen.
Detta illustreras, mycket förenklat,
i objektmodellen i figuren ovan, där
process- och informationstjänster i
lösningsdomänen hanterar bygglovsansökningar och lagrar bygglov. I
lösningsarkitektens roll ingår också
att lägga till de krav som behövs för
att bygga lösningen, genom att föreslå
och välja tekniska plattformar och att

”för att bygga ett system
som verkligen levererar
värde för användaren krävs
att människor i olika roller
förmår förstå varandra och att
de kan arbeta tillsammans.”
ställa ickefunktionella krav på exempelvis tillgänglighet och säkerhet.
MJUKVARUARKITEKTEN är den sista roll som
illustreras här. Detta är ofta personer
som dubblerar flera roller, de kan framför allt fungera även som systemutvecklare. Det viktiga är att den gemensamma bild av systemet som nu är i
form av en objektmodell kan översättas
till designspecifikationer. Egentligen
är även detta en bild av verksamheten,
men normalt på en så detaljerad nivå att
den är svår att överblicka och därmed
sällan ger direkt nytta för domänexperter eller slutanvändare.
Arkitektrollerna bidrar dessutom
till projektet med underlag för tid och
resursplanering och med krav på olika

nivåer, för att verifiera att lösningen
fungerar som den ska, och validering
av att det är rätt lösning som byggts.
Framtagning av en gemensam bild
på detta skiktade sätt, är dessutom
väl lämpat för de agila metoder som
numera är rådande i princip alla ITprojekt.
Den slutliga bilden av verksamheten är den färdiga lösningen.
Om denna fungerar som avsett och
levererar värde till organisationen och
sina användare kan detta ses som en
bekräftelse på att alla steg i kedjan
bidragit med sina respektive perspektiv på rätt sätt. 
Läs mer om arkitektroller på
www.iasa.se
19
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KRÖNIKA

REP. DEL 1

Så hanterar svenska
företag sina arkiv

Hur hanterar svenska företag sina arkiv? Svaret på den frågan blir:
olika och en del nästan inte alls! Om vi tittar långt bakåt i tiden så finns
många handlingar kvar, om handlingarna har överlevt rent fysiskt
vill säga. Men de arkiv som finns har ofta allt äldre bestånd kvar.
Text Sivert Gustafsson gsns@telia.com

kanske inte var
uppfunnet? Det verkar dessutom finnas en viss vördnad inför det som är
gammalt. Men det som skapas nu blir
också gammalt någon gång. Kommer
den informationen att finnas kvar?
Under 1930-talet infördes i större
företag det så kallade decimalsystemet
för arkivering. Det är uppbyggt i
en struktur med nio övergripande
ämnesklassificeringar, numrerade 0–9,
och i undergrupper med sina sifferkombinationer. Det systemet användes aktivt ett stycke in på 1970-talet.
I många företagsarkiv finns sådana
bestånd helt intakta.

BEGREPPET GALLRING

Företagets högsta ledning har
ansvar för ett antal så kallade hörnstenar, bland dem informationstillgångarna. Men hur är det säkrat så att
rätt information finns när den behövs?
Ibland fungerar det bra, ibland kan
det vara ren tur om informationen
finns kvar och att den går att återsöka.
måste tydligt
styra så att rätt information finns
återsökningsbar under hela den tid
som behovet finns. Ibland innebär
det bevarande. Denna styrning kan
se väldigt olika ut. I vissa företag
finns ansvaret placerat hos en person

FÖRETAGSLEDNINGEN

i ledningsgruppen. Styrningen är
kommunicerad ut i företaget via verksamhetssystem, processbeskrivningar
och sådant i intranätet. Detta är det
goda exemplet.
I ANDRA FÖRETAG är det inte ovanligt att
arkivfrågorna, inklusive beslut om vad
som ska finnas kvar, har lagts på en
sekreterare, om sådan finns. För dessa
personer är NLA nästan det enda
stöd de har. Företagets revisor kan
möjligen också vara inblandad. Något
oväntat så finns stora företag med
dotterbolag och produktdivisioner
där en företagsgemensam styrning
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saknas. Organisationsenheterna själva
bestämmer vad som ska arkiveras och
hur det ska ske.
I budgettider jagas kostnader.
Arkivhanteringen är ett sådant
område som ofta kommer under
lupp, trots att det handlar om mindre
belopp i relation till företagets totala
budget. Istället för att se arkivhanteringen enbart som en kostnad kan
man vända på resonemanget. Vilka
risker och kostnader kan man undvika
genom att ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle? Arkivkostnaden kan därmed i stället ses som en
försäkringspremie.
Många företag har digitala arkiv,
vilket i sig ger fördelar. Men det finns
risker med digitala arkiv. Den största
risken som jag ser det är om ledningen inte har säkerställt kontinuitet
för IT-lösningen. Därmed avses inte
avbrottshantering, utan de åtgärder
som måste vidtas vid byte av teknisk
plattform och programvara, så att lagrad information inte förvanskas eller
förloras i samband med överföring till
ny miljö. Det kräver styrning via en
arkivpolicy och att tillräckliga resurser därför långsiktigt avsätts inför
varje sådan åtgärd.
NLA FYLLER 60 ÅR UNDER 2017, en aktningsvärd ålder för en förening! NLA har
genomfört många utbildningar i form
av seminarier, konferenser med mera.
I många år var NLA:s aktiviteter
i huvudsak baserade på regler för
offentlig verksamhet. Det var naturligt eftersom ledamöterna i styrelsen
antingen arbetade i det offentliga,
eller hade gjort det innan de kom till
företagssfären.

decennierna har NLA
tydligt fokuserat på företagens behov
och namnet Näringslivets Arkivråd
är helt rätt. NLA har regelbunden
bokutgivning med företagens behov
i fokus. Flera av dessa böcker ingår i
arkivutbildningarna på universiteten.
En verklig framgång för NLA och
bra för studenterna när de ska söka
jobb hos företagen!
Med denna betraktelse önskar jag
NLA fortsatt framgång i sitt viktiga
arbete! 

UNDER DE SENASTE

Krönikan
I år firar vi Näringslivets Arkivråds (NLA:s) 60-årsjubileum och det här
numret av Arkiv fokuserar på det jubileet.
NLA bildades således år 1957 och är en rikstäckande och ideell förening
vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom
företag och organisationer. Föreningen riktar sig främst till näringslivet,
men har även andra institutioner och organisationer som medlemmar. Åke
Kromnow, kansliråd och chef för Utrikesdepartementets arkiv, var drivande i
föreningens bildande för 60 år sedan. Vid bildandet erhölls ett starkt gensvar
från svenska företag då det fanns ett stort behov av utbildning i frågor gällande företagsarkiv.
NLA började sin verksamhet med att anordna kurser och konferenser och
spred information i alla typer av frågor som rörde kontorsteknik och arkiv.
Föreningens egna medlemstidskrift Arkivinformation medverkade till grundandet av den tidskrift som ni just nu håller i handen och bidrog ytterligare
till att sprida kunskap inom området. Snart följde försäljning av publikationer och med tiden även bokutgivning
där böckerna belyser angelägna frågor om
dokumenthantering i dagens organisationer.
Så sent som förra året gavs NLA:s senaste
bok ut, Informationsförvaltning i offentlig och
privat sektor, författad av Tom Sahlén.
NLA har som förening sedan starten utgått ifrån medlemmarnas behov. Redan vid
bildandet var det främst på grund av önskemål från kursdeltagare från företagsarkiv
som föreningen skapades. Så tidigt som
1966 genomförde NLA sin första medlemsenkät och så sent som 2015 genomfördes
den senaste medlemsundersökningen. Den
visade på att NLA:s medlemmar öns”det fanns ett
kar mer information inom områden som
e-förvaltning, datasäkerhet och e-arkiv.
stort behov av
Företagsmedlemmarna är intresserade
utbildning i
av att NLA medverkar till nätverk med
frågor gällande andra företagare i branschen samt att NLA
bedriver omvärldsbevakning inom området
företagsarkiv”
företags/föreningsarkiv. Det medlemmarna
uppskattade mest är bokutgivningen. Det framkom i undersökningen att det
fortfarande finns ett stort behov av vidareutbildning i digitala frågor både
avseende gallring, bevarande och informationssäkerhet.
Sedan NLA:s bildande har antalet företagsarkivarier minskat. NLA har
dock genom sin lyhördhet gentemot sina medlemmar kompletterat sin verksamhet med bl.a. utgivningen av böcker i aktuella frågor för arkiven vilket i
ökande grad har blivit som en grundsten för NLA. Såsom NLA:s ordförande
Anastasia Pettersson summerar i NLA:s skrift Näringslivets Arkivråd – kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte: ”min och styrelsens viktigaste uppgift
[är] att arbeta för NLA:s utveckling i tiden.” 

Christel Snitt, Statens haverikommission
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Porträttet

Sivert Gustafsson
Sivert Gustafsson var ordförande för NLA under fyra år
2002-2006. På vilket sätt kan NLA:s 60-årsjubileum bättre
uppmärksammas än att höra vad den f.d. ordförande har för
syn på utvecklingen sedan dess och vad som uträttades
under hans ordförandeskap? Tidskriften Arkiv når honom
per telefon i Bergslagens Karlskoga.
Text Lars Lunqvist lars.lunqvist@bredband.net

Förankrad
i arkiven
SIVERT BÖRJADE SIN YRKESKARRIÄR inom
Postverket 1959. Han arbetade i
många olika befattningar och var
områdeschef och ansvarig för posten
i fem kommuner i Örebro län när han
slutade efter 26 år. Efter detta gick
han 1985 över till försvarsindustrin
och Bofors, med en första placering i
en produktdivision och dess controllerfunktion. Inom koncernstaben,
dit han senare kom, fick han ansvar
för viss övergripande administrativ
styrning inom koncernen. Från 1996
överfördes även arkivområdet till hans
befattning.
Sivert talar engagerat om företagets
behov av information och pekar på
hur viktigt det är att kunna motivera
kostnaderna. Det är även nödvändigt
att identifiera viktiga användare av
informationen och att skapa goda
relationer med dem så att de värnar
arkiven om så skulle behövas.
– Arkivkostnaden är en ren försäkringspremie, säger han. Särskilt
för försvarsindustrin finns ett stort
intresse från journalister och det är
viktigt att man snabbt kan lämna korrekt information.

Hur kom det sig att du blev aktiv i
NLA?
– När jag 1996 fick ansvar för
arkivfrågor gällde det att snabbt bli
insatt i det kunskapsområdet. Jag fick
tipset att kontakta nätverket NLA där
det fanns kunnigt folk, och jag fick
bra kontakt med dem direkt, berättar
Sivert.
Han lovprisar den välvilja som alla
visade genom att dela med sig av sina
kunskaper. Därför tycker han att det
är synd att arkivkunnandet minskar så
mycket inom dagens företagande. Det
är också allvarligt att vissa företag inte
förnyar företagsmedlemskapet i NLA
när deras kontaktperson slutar.
– Jag uppmanar alla att ta föreningsuppdrag. Det gör att man av bara
farten ökar sin kunskap inom nya
kompetensområden, säger han.
Hans chefer uppmuntrade honom
alltid att delta i nätverk inom området, eftersom även företaget hade
nytta av det.
När det gäller NLA:s bokutgivning, som har blivit en viktig del av
föreningens verksamhet, menar Sivert
att NLA fyller ett stort behov efter-

som det är få eller ingen annan som
tillför böcker inom det här området.
– Att böckerna ingår i arkivutbildningen är också positivt och ett
erkännande av NLA som viktig aktör,
säger han.
Vad var det viktigaste som hände i NLA
under din tid som ordförande?
– I början kände jag mig lite främmande i styrelsen när det var väldigt
många som talade om arkivschemat
och offentlig sektor och var djupt
förankrade i den bilden. Det tog
några år innan det blev tydligt fokus
på företagens behov.
Vi provade att förlägga seminarier
till olika delar av Sverige i syfte att
öka deltagande och medlemsrekrytering. Vid ett tillfälle hade vi ett heldagsseminarium i Uppsala, temat var
arkivekonomi, med många deltagare
från hela landet. Märkligt nog kom
inte en enda från 08-området.
Hur tycker du arkivsektorn har förändrats sedan du slutade?
– Utifrån den inblick jag numera
har, så kan man säga att viss hante-
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ring har säkerställts genom standarder. Det tog till exempel inte många
år innan det var självklart att man
skulle vara certifierad, vilket också
leder till bättre ordning och reda.
Men det är också intressant med
exempelvis "corporate social responsibility".
Något som jag finner en aning
märkligt är att det på många håll är
IT-avdelningarna som får ansvar för
företagens styrning av arkivområdet.
Vad ser du som den största utmaningen
för arkiv inom näringslivet?
– En del vd:ar ser det som en
del av sin karriärplanering att jaga
kostnader, och skalar av företaget som
en julgran – utan prydnad och utan
känsla för historien lokalt. Då lever
arkivhanteringen farligt.
När det blir företagsfusioner finns
risk för att intresset för arkiven kommer långt ner på skalan och inte sällan hanteras de alldeles för sent, när
vissa ärenden har blivit akuta.
En annan viktig aspekt av dagens
utveckling, menar Sivert, är företagens val av digitala arkivlösningar.
– I det läget måste ledningen ha fastställt en arkivpolicy som säkerställer
att hela beståndet, i oförstört och
oförvanskat skick, överförs till den
nya IT-plattformen. Då har man så
att säga valt spår, och då måste man
fullt ut iaktta det som gäller enligt
ISO 27000 och andra standarder.
Han pekar även på de möjlighter
som finns, till exempel hur historien,
med arkivens hjälp, kan användas i
marknadsföring av företagen, och
att det lönar sig att ta väl hand om
exempelvis släktforskare, en grupp
som är värdefull och som kan sprida
en positiv bild av företaget i sina
egna nätverk.
Vårt samtal avslutas och jag kan
konstatera, som så många gånger
tidigare i samtal med Sivert, hur väl
förankrad i företagsperspektivet han
är när det gäller arkiv och vikten av
att motivera nyttan med arkiv. Inte
minst för att kunna försäkra sig om
att de bevaras för framtiden. 

Sivert Gustafsson
Ålder 75 år
Bor Karlskoga
Ordförande i NLA 2002–2006
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Arkivarien är ofta ensam i sin roll på ett företag. Därför vill NLA
ge medlemmarna verktyg för det dagliga arbetet inom arkiv- och
informationsförvaltning. Produktion av häften och böcker med
goda råd och exempel inom området dokumenthantering och
arkiv har varit ett av NLA:s kärnområden sedan starten 1957.
Text Elisabeth Ivarsson elisabeth.ivarsson@svt.se

Bokproduktion
är ett av NLA:s
kärnområden
Informationsförvaltning i offentlig och
privat sektor är den senaste av NLA:s
bokutgivningar. Denna bok är också
den hittills mest omfattande – drygt
300 sidor. Författaren Tom Sahlén
behandlar ämnet informationsförvaltning i ett brett perspektiv, med
utgångspunkt i pågående paradigmskifte, där industrisamhällets analoga
dokumentation ersätts med en digital.
Boken är en handledning i det mesta
man behöver veta när det gäller att
analysera, planera och styra hur den
digitala informationen kan sparas
över tid.
REDAN NÄR NLA BILDADES 1957 var frågan
om bevarande av näringslivets dokument aktuell. Förutom den omedelbara
nyttan i verksamheten kom också
insikten om de nationella kulturvärden
som skapas i företagsarkiven. Samtidigt
skedde en kraftig ökning av pappersdokument i företagens administration.
Behovet av kunskaper om hur alla dessa
dokument bäst skulle hanteras var
stort. Där och då började produktionen
av häften och böcker med goda råd och
exempel inom arkivariens områden.
Medlemmar kan köpa böckerna
till reducerat pris. NLA brukar också

finnas ute på konferenser och mässor
med ett bokbord där det ges möjlighet
att köpa böcker. Under hösten har
NLA haft ett eget arrangemang på
Riksarkivet i samband med bokreleasen av Informationsförvaltning i
offentlig och privat sektor samt haft
försäljning vid FAI:s konferens, på ett
seminarium i Helsingfors med finska
Arkivföreningen samt på Arkivforum
i november.
Produktionstiden för en bok kan
vara upp till ett år, beroende på
bokens omfattning. Först startar man
ett projekt och väljer ut lämpliga
författare. Därefter ska författaren,
eller författarna om de är flera, samla
fakta och skriva boken. Sedan vidtar
en faktagranskning som görs av olika
experter. Ambitionen är att sätta samman en grupp med både bred och djup
kompetens inom området. Som exempel kan nämnas att den senaste boken,
Informationsförvaltning i offentlig och
privat sektor, har faktagranskats av en
referensgrupp bestående av representanter från bland annat Riksarkivet,
Ascom Sweden AB och Uppsala
universitet.
En annan mycket viktig uppgift
är att korrekturläsa manuskriptet,

vilket utfördes av Jonas Dahlberg,
arkivarie på CFN och medlem i
NLA:s styrelse. Det blev 312 sidor
text inklusive grafer, fotnoter samt
termer och begrepp! Inte minst är
det viktigt att boken kläs i en snygg
kostym avseende form och layout. Det
är ett omfattande arbete som måste
göras parallellt med korrekturläsning
och som kan vara ganska slitsamt och
pressat eftersom det är sista instansen
innan tryckning. I detta fall har
den grafiska utformningen gjorts av
Andreas Jeppsson från Arkivcentrum
i Örebro.
DET ÄR KOSTSAMT att producera böcker,
särskilt för en förening med begränsade intäkter. Det eventuella överskott
som en bok ger fonderas för kommande bokproduktion. Detta räcker
dock inte, utan mer medel måste till
för att ro ett bokprojekt i hamn. Det
innebär en period av ansökningar hos
tänkbara bidragsgivare. NLA vill i
detta sammanhang framföra sitt tack
till de bidragsgivare som möjliggjort
bokproduktion genom åren: Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows
Jubileumsfond, Svenskt Näringsliv,
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Publikationer av NLA i urval
Några av dem finns ännu till
försäljning: www.nla.nu
1977 Meurling, Anna Christina:
Arkivhandboken. Arkivbildning och
hantering av skriftlig dokumentation i små och stora företag. Utgiven
tillsammans med Svenska Arbetsgivareföreningen.
1986 Gidlöf, Leif och Clemensson,
Per: Gallra rätt!
1988 Norberg, Axel: Arkivera rätt.
Råd i arkivfrågor från NLA.
1989 Sjölin, Mats: Ta hand om dina
bilder. En hjälp till självhjälp.
1993 Persson, Eva: Aktiebolagslagen
ur arkivperspektiv.
Svensson, Bertil och Axelsson, Håkan:
Ta hand om dina ritningar.
1996 Sjögren, Rolf: Arkivarien
och ISO 9000. Dokumenthantering
enligt kvalitetssystem ISO 9000 och
arkivarierollen.

25

Arkiv 01-17.indd 25

2017-02-08 13:46

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

”Ritningar kan vara
en värdefull informationstillgång inte minst hos
tillverkande industri.
Mycket har dock hänt
inom denna dokumenttyp.”

Referensgruppen som fakta
granskat Informations
förvaltning i offentlig och
privat sektor bestod av
Anneli Sundqvist, Högskolen i Oslo
och Akershus
Göran Samuelsson, Mittuniversitetet
Reine Rydén, Uppsala universitet
Fia Ewald, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Håkan Lövblad, Riksarkivet
Malin Norström, Karolinska
Universitetssjukhuset

Torsten och Ragnar Söderbergs
stiftelser, Riksarkivet samt Svensk
Kärnbränslehantering AB.
Med tyngdpunkt på digital informationsförvaltning och arkivering har
olika områden behandlats i bokserien
Dokument & Arkiv, där årets bok är
den sjätte. Den första boken, Dokumenthantering i företag och organisationer (Sven Bodin, Tom Sahlén och
Carina Sjögren), utkom år 2000 och
följdes av När arkiven flyttar hemifrån
I serien Dokument & Arkiv

REP. DEL 2
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Mats Andreasen, Ascom Sweden

Dokument & Arkiv nr 1: Bodin Sven,
Sahlén, Tom och Sjögren, Carina:
Dokumenthantering i företag och
organisationer. Utgiven tillsammans
med Folkrörelsernas Arkivförbund.
(2000)

FYNDAT

Dokument & Arkiv nr 2: Klockhoff
Daniel, Larsson Mats, Latva-Koivisto
Pentti, Lindsay Natt och Dag Margareta, Litzing Sam och Staunstrup
Pontus: När arkiven flyt ar hemifrån.
Utgiven tillsammans med Folkrörelsernas Arkivförbund. (2001)
Dokument & Arkiv nr 3: Sundqvist
Anneli, (red): Dokumentstyrning i
processorienterade organisationer.
Utgiven tillsammans med Folkrörelsernas Arkivförbund. (2005)
Dokument & Arkiv nr 4: Askergren Katrin, Borglund Erik, Ivarsson Elisabeth,
Johansson Hanna, Prager Katharina,
Samson Fredrik, Toller Eva: E-arkivera
rätt. Sju perspektiv på hantering
av digital information med hjälp av
OAIS. (2009)
Dokument & Arkiv nr 5: Höffker Daniel, Ilander Hanna och Norée Niklas:
E-gallra rätt. (2013)
Dokument & Arkiv nr 6: Sahlén Tom:
Informationsförvaltning i offentlig
och privat sektor. (2016)

(nr 2) som handlar om depåföretag,
entreprenader och outsourcing av
arkiv. Dokumentstyrning i processorienterade organisationer (nr 3, red Anneli
Sundqvist) beskriver metoder vid
införande av elektroniska system för
dokumenthantering och arkivering
ur ett livscykelperspektiv. OAISmodellen, ursprungligen framtagen
av den amerikanska organisationen
NASA, numera även på svenska
(Oberoende Arkivinformationssystem
(OAIS) – Referensmodell (ISO
14721:2012, IDT) blev ämnet för bok
nummer fyra i serien, E-arkivera rätt.
Sju perspektiv på hantering av digital
information med hjälp av OAIS (2009,
Askergren Katrin, Borglund Erik,
Ivarsson Elisabeth, Johansson Hanna,
Prager Katharina, Samson Fredrik,
Toller Eva).
är ett ständigt aktuellt ämne
för arkivarier. Gallring av e-arkiv kräver proaktivitet och en hel del kunskaper om IT-system, vilket behandlas
i E-gallra rätt av Daniel Höffker,
Hanna Ilander och Niklas Norée (nr
5). Boken har en föregångare i NLA:s
bokutgivning, Gallra rätt (1986, Leif
Gidlöf och Per Clemensson) som tar
upp alla aspekter av gallring av analoga arkivhandlingar. Den efterfrågas
idag av unga arkivarier, som när de
kommit ut i yrkeslivet då och då även
ställs inför att gallra ett pappersarkiv.
Tidiga publikationer från NLA
är exempelvis Ta hand om dina bilder
(1989) av Mats Sjölin, som behandlar
fotografiet, en dokumenttyp som
återfinns hos de flesta företag men
som behöver särskild omsorg vid arkivering. Arkivhandboken (1977, Anna
Christina Meurling) är en handbok

GALLRING

Jonas Dahlberg, Centrum för
Näringslivshistoria
Eva Ölund, NLA
Elisabeth Ivarsson, SVT Inköp
Magnus Geber, Riksarkivet
John Hägglöf, Dispose AB
Anastasia Pettersson, ansvarig utgivare.

för de arkivarier som hade till uppgift
att hantera stora mängder material i
företagsarkiven, utgiven i samarbete
med Svenska Arbetsgivareföreningen.
Arkivarien och ISO 9000 (1996, Rolf
Sjögren) handlar om ISO-standarden
för kvalitet (numera ISO 9001) och
de krav standarden ställer avseende
bland annat hur verksamheten bör
dokumenteras med god kvalitet.
Ta hand om dina ritningar (1993,
Bertil Svensson och Håkan Axelsson) är en annan skrift som fyllt
sin funktion i många företagsarkiv.
Ritningar kan vara en värdefull
informationstillgång inte minst hos
tillverkande industri. Mycket har
dock hänt inom denna dokumenttyp
sedan dess. Numera skapas ritningar
i sofistikerade digitala system som
CAD (Computer Aided Design) och
BIM (Byggnadsinformationsmodellering) till exempel.
Det är NLA:s medlemmar som
kommer med förslag på ämnen för
nya handböcker. Snart kommer styrelsen att börja planera nästa bokprojekt. Från NLA:s medlemsenkät 2015
har styrelsen fått en del uppslag från
medlemmarna om ämnesområden
där man önskar aktuell och fördjupad
information. Och i tidens tecken så
blir kanske nästa bok publicerad i
digital form som e-bok, vem vet? 
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Utan information är det omöjligt för en organisation
att genomföra en arbetsdag. Genom att skapa
regler för att säkerställa att informationen är
riktig, tillgänglig, konfidentiell och spårbar sätter
man upp ett bra informationssäkerhetsarbete.
Text Eva Ölund eva.olund@outlook.com

För säkerhets
skull – en guide till

informationssäkerhet
INFORMATION ÄR en grundläggande
och strategisk tillgång i en organisation. Det är i princip inte möjligt
för en verksamhet att genomföra
en hel arbetsdag utan tillgång till
information. Den ger individer och
organisationer kunskap i det dagliga
arbetet och kan inhämtas, lagras,
kommuniceras och bearbetas på olika
sätt. En stor del av informationen är
extra värdefull och det kan innebära
stora negativa konsekvenser för en
organisation om informationen förvanskas, går förlorad eller inte finns
till hands när den behövs. Informationssäkerhetsarbetet är därför viktigt
i alla organisationer.

en informationssäkerhet
som motsvarar en verksamhets behov
är det angeläget att i ett systematiskt,
processbaserat och riskorienterat
informationssäkerhetsarbete ställa
krav på exempelvis organisatorisk
styrning och tekniska lösningar.
Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är det huvudsakliga stödet för hur ledningen styr informationssäkerhetsarbetet. Att arbeta
systematiskt, processbaserat och utgå
från de informationssäkerhetsrisker
som identifieras är grundläggande.
Ledningssystemet för informationssäkerhet presenteras oftast i form
av styrande dokument som policy,
riktlinjer och instruktioner för infor-

FÖR ATT SKAPA

Länktips
www.sis.se/tema/ISO27000/
www.informationssakerhet.se/
www.msb.se/sv/Forebyggande/
Informationssakerhet/
www.datainspektionen.se/
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Konfidentialite

Riktighet

Tillgänglighet
Spårbarhet, oavvislighet
ansvarsskyldighet
autenticitet, auktorisation

Egenskaper

REP. DEL 1

Informationssäkerhet
Säkerhetsåtgärder
Administrativ
säkerhet

IT-säkerhet

Extern

mationssäkerhet. Det systematiska
informationssäkerhetsarbetet förutsätter även uppföljning och utvärdering
i syfte att säkerställa kvalitet samt att
skapa förmåga att möta nya risker.

användare när den behövs. Resultatet
från de olika klassificeringarna ska
utgöra det samlade kravet på nivån för
skyddet av den aktuella informationen
eller IT-systemet.

i en organisation har
inte samma behov av skydd. Därför
är informationsklassning en central
och grundläggande aktivitet i säkerhetsarbetet, vars syfte är att bedöma
informationens värde och känslighet.
Bedömningen sker utifrån den egna
verksamhetens behov samt utifrån
externa krav. Informationsklassning
är ett sätt att säkerställa att information får en lämplig skyddsnivå med
hänsyn tagen till informationens
värde och de risker som omger den.
Information klassas i termer av rättsliga krav, värde, verksamhetsbetydelse
och känslighet för obehörigt röjande
eller modifiering. Som hjälp används
kriterierna konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet. Med
konfidentialitet avses att informationen inte får göras tillgänglig eller
avslöjas för obehöriga. Med riktighet
avses att informationen inte ska
kunna förändras eller förvanskas av
misstag eller någon obehörig. Med
tillgänglighet avses att informationen
ska finnas till hands för behöriga

LEDNINGEN I ORGANISATIONEN har det
yttersta ledningsansvaret. Det är
nödvändigt med en samordnande
funktion som både normerar och
ger stöd till verksamheten att vidta
åtgärder i linje med ledningens beslut.
Ansvaret för informationssäkerheten
följer verksamhetsansvaret. Är man
ansvarig för en verksamhet är man
sannolikt även informationsägare och
därmed ansvarig för att säkerställa
verksamhetens information. Som
medarbetare är man ansvarig för att
inom sitt ansvarsområde informera
sig om och följa gällande lagar, förordningar, styrdokument, med mera,
samt att aktivt arbeta för en ökad
säkerhet och rapportera brister och
svagheter.
Som ansvarig för informationsoch/eller systemförvaltning har man
informationsägarens uppdrag att
implementera informationsägarens
säkerhetskrav i förvaltningen av verksamhetens information och berörda
informationsbehandlingsresurser.
NLA:s senaste bok Informations-

FYNDAT

REP. DEL 2

KRÖNIKA

Informell säkerhet

PORTRÄTTET

Formell säkerhet

Teknisk
säkerhet

ALL INFORMATION

Intern

Datasäkerhet

Fysisk säkerhet

Kommunikationssäkerhet

förvaltning i offentlig och privat sektor
tydliggör att säkerhet bör finnas på en
informationsförvaltnings agenda. 

Några definitioner
(Källa:Terminologi för informations
säkerhet, SIS-TR 50:2015)
Informationstillgång
Information, och resurser som hanterar
den, som är av värde för en organisation.
Informationsbehandlings
resurser
System, tjänst eller infrastruktur för
hantering av information.
Informationssäkerhet
Bevarande av konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet hos information.
Informationsägare
Person eller enhet som har ansvaret för
den information som skapas och hanteras inom den egna verksamheten.
Spårbarhet
Entydig härledning av utförda aktivi
teter till en identifierad användare
Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS)
Del av organisationens övergripande
ledningssystem, baserad på en metodik för verksamhetsrisk, som syftar till
att upprätta, införa, driva, övervaka,
granska, underhålla och förbättra
organisationens informationssäkerhet.
Ledningssystemet omfattar organisationsstruktur, policyer, planeringsaktiviteter, ansvar, praxis, rutiner, processer
och resurser.
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Kåseriet

Min tid
med NLA
MIN FÖRSTA KONTAKT MED NLA inleddes
redan under arkivarieutbildningen
1975. Det var den tredje arkivkursen
vid Stockholms universitet, och
NLA:s medgrundare Karl Erik
Thelin från Ångpanneföreningen
presenterade deras företagsarkivering
vid ett studiebesök på Kungsholmen.
Drygt tio år senare kom jag i kontakt
med NLA igen, då jag var anställd
vid Stockholms Företagsminnen
(nuvarande Centrum för Näringslivshistoria). Eftersom vår chef,
Anne-Marie Lenander Fällström var
styrelseledamot i NLA, hölls många
styrelsemöten hos oss på Västmannagatan 52. Jag blev tillfrågad om
jag ville föreläsa om hanteringen av
företagens räkenskaper.

startade ett tydligt spår i
mitt yrkesliv. Genom den tidigare
chefen för ”Minnena”, Inger Ljunggren, hade vi fått en standardiserad
förteckningsplan för just räkenskaper.
Den öppnade mina ögon för en
viktig kategori arkivhandlingar,
särskilt inom näringslivet. Denna
förteckningsplan (ftpl) anpassar sig
klokt till ekonomers arbete och följer
anvisningarna till bokföringsprocessen i bokföringslagen. Denna ftpl
med serien G (i Allmänna arkivschemat) för räkenskaper ger en logisk
stadga åt en kategori dokument, som
många arkivarier i utmattning eller
av blankt ointresse buntat ihop under
den döljande rubriken Diverse räkenskaper. Förteckningsplanen kan också
DÄR OCH DÅ

framgångsrikt användas i arbetet
med dokumenthanteringsplaner, och
underlättar kommunikationen med
ekonomifolk.
för mig, och det som
från början var ett nervöst uppdrag
med stor anspänning, blev mer och
mer en rolig uppgift som jag trivdes
bra med. Jag blev invald i styrelsen. I
åtskilliga år samarbetade jag med den
flitiga bibliotekschefen Harriet Kvist
från Verkstadsföreningen, som var
kursansvarig. Hon var också NLA:s
ordförande i början av 1990-talet och
1994 efterträdde jag henne. Detta
var under mina år som arkivchef på
Scania AB.

DET BLEV FLER KURSER

ARKIVKURSERNA fortsatte jag med,
även sedan jag lämnat styrelsen .
Under många år höll Harriet och
jag i NLA:s omtyckta Grundkurs i
arkivering, som vände sig till personer
inom den enskilda sektorn, vilka fått
ansvaret för arkivfrågorna i sin organisation, men behövde mer kunskaper.
Däremellan gjorde vi seminarier som
Vem får vem om halsen?, om det
delade ansvaret för arkiv och bibliotek, och Pep-talk för arkivarier, när vi
tyckte att det deppades en del bland
medlemsarkivarier.
ÅR 2000 utkom NLA:s bok
Dokumenthantering i företag och
organisationer, ett samarbete mellan
mig, Tom Sahlén och Sven Bodin.
Att hålla kurser och ge ut böcker med

kunskaper och råd om arkivering
och dokumenthantering har ju varit
föreningens röda tråd. Därtill har
NLA också varit aktiv i det nordiska
samarbetet. Vi höll kontakt med
motsvarande föreningar i Norden.
Under min tid i styrelsen sneglade jag
gärna på Norsk Arkivråd, som hade
en stor medlemskår och som höll fina
kurser och seminarier, till vilka vi ofta
inbjöds.
Det var intensiva och krävande år,
men det var också inspirerande och
gav möjlighet till många möten med
arkivkollegor. 
Carina Sjögren
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Regeringen har överlämnat remissen om Kulturarvspolitik till
lagrådet. Den innehåller bland annat förslag på en museilag,
ändringar i kulturmiljölagen och ett särskilt utpekande av
Riksantikvarieämbetet som samlande kulturarvsmyndighet.
Med remissen tar regeringen ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Text Torgny Larsson torgny.larsson@orebro.se

Samlad politik
för kulturarv
ENLIGT DEN NYA kulturarvspropositionen
ska det offentliga kulturarvsarbetet
utvecklas så att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla.
Det offentliga samtalet ska vidgas
och fördjupas och medskapande och
engagemang ska främjas. Kulturarvet
behöver nå ut till fler människor i hela
landet och bli en angelägenhet för fler,
menade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när remissen
presenterades.
I ett särskilt avsnitt finns arkivverksamheten med. ”Arkiven i det
demokratiska samhället” är den uppfordrande och berättigade rubriken.
Arkivföreningarna har vid två tillfällen varit med på så kallade saksamråd
tillsammans med olika grenar av
civilsamhället. Efter dessa dialoger
har det kommit fram en del förslag
som det finns all anledning att delta i
och påverka på olika sätt.

- Översyn av arkivområdet, RA:s roll
och uppgifter
- Övergången till en digital förvaltning
- Hanteringen av arkivleveranser
- Arkivstatistik
- De enskilda arkiven
- Översyn och modernisering av
arkivlagen
- Fri tillgång till arkivinformation
Regeringen föreslår också några
särskilda satsningar
- Utökat stöd till det civila samhällets
och de nationella minoriteternas
kulturarvsarbete
- En bred arkivutredning kommer att
tillsättas

- Fri entré-reform på arkivområdet ska
utredas, för att släktforskare och
andra fritt ska ta del av till exempel
folkbokföringsmaterial. Öppna
data är ytterligare ett steg för att
göra kulturarvet tillgängligt runt
om i landet

- Fortsatt massdigitalisering av
kulturarvs material ska också
möjliggöras vid det så kallade mediekonverteringscentret i Fränsta.

Kommentarer från arkivföreningarna

Per-Ola Karlsson,
ordförande NAF

”Att det nu föreslås bli en ny genomgripande arkivutredning är bra då den
förhoppningsvis kan tydliggöra de
enskilda arkivens roll som en del av
den.
Förhoppningen från Näringslivsarkivens Förening (NAF) är att den
av regeringen nu formulerade kulturarvspolitiken också ska inkludera
företagens och näringslivets arkiv.
Det är glädjande att den politiska
påverkan arkivföreningarna tillsammans genomfört bidrog till att arkivfrågan faktiskt kom in som en del av
kulturarvsutredningen.
Inte så mycket för att vi tror att det
påverkar företagens vilja att bevara
sina arkiv, det är tvärtom viktigt att
även fortsättningsvis skilja mellan
offentligt och privat ägande när det
gäller aktiva företags arkiv. Däremot
skulle ett statligt erkännande av

näringslivsarkivens värde och nytta
såklart stärka argumentationen för
oss som agerar arkivambassadörer
gentemot näringslivet. Vi ser också att
ett sådant erkännande av näringslivsarkivens skulle leda till att regeringen
måste klargöra sin syn på hur den
statliga finansieringen av ägarlösa
företagsarkiv på bästa sätt ska hanteras i framtiden.”

Katarina Ekelöf,
ordförande FAI

”Jag är glad över att de möten som
arkivföreningarna haft med kulturutskottet, statssekreteraren och sakrådet
har gett resultat. I de ursprungliga
texterna nämndes inte arkiv över
huvud taget. Nu finns arkiv med som
ett eget avsnitt i lagrådsremissen. Det
är positivt att arkivlagen ses över med
tanke på att den har sitt ursprung i en
tid innan internet slog igenom på bred
front. Digitalt bevarande kräver insat-
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ser från flera departement och från
flera samhällsaktörer och yrkesroller
om vi ska ha förmåga att långsiktigt
förvalta de informationsresurser som
skapas i den moderna förvaltningen.
Bra att roller och ansvar ses över –
externa betraktare blandar alltför ofta
ihop arkivariens roll och antikvariens
roll. Det ska bli spännande att följa
det fortsatta arbetet med kulturarvspropositionen. Jag ser gärna att
arkivföreningarna fortsätter att agera
språkrör och remissinstans.”

Torgny Larsson,
ordförande FA

”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vi måste se över alla länkar i kulturarvskedjan. Arkiven förefaller vara en av de svaga länkarna. Vi
finns nu i ett sammanhang där vi ses
som en viktig del av det demokratiska

samhället. Bra så, nu gäller det att
kroka arm med de övriga på området.
Samarbete och samverkan är det som
gäller i framtiden, inte konkurrens om
alldeles för små resurser. Kulturplaner
har gett oss regionalt en större insyn i
helheten. Resultatet blir ofta att vi får
mer viktiga uppgifter men inte mer
resurser. Övertron på digitalisering är
iögonfallande när man ser den samlade texten i kulturarvspropositionen.
Finns en uppenbar risk att arkiven
enbart ses som depåverksamhet. Den
operativa rollen glöms bort vilket
är märkligt. Uppdrag granskning,
amerikaners letande efter förfäder och
säg vem du är skulle inte fungera i god
tv-produktion om inte arkiven fanns.
De enskilda arkiven ser också hur
koncentration både av folkrörelser och
företag gör att arkiv försvinner. Hur
många föreningar och företag tillser
att det finns arkivansvariga?
När vi möter dessa öga mot öga sänker
de blicken och skäms. Men det räcker
inte - vi måste vara aktiva själva och
med förtroendefullt agerande se till
att alla länkar i kedjan är lika starka.”

Long-Term Archive
by Formpipe

Anastasia Pettersson,
Ordförande NLA

”Vi, de svenska arkivföreningarna, har länge velat samarbeta,
komma varandra lite närmare. Politiken blev ett nyckelord som till slut
har svetsat oss samman. I möten med
politikerna där vi agerar tillsammans lyfter vi fram våra likheter och
gemensamma utmaningar. Och alla vi
vill åt samma håll, dvs synliggöra de
svenska arkiven, statliga som enskilda
och att sätta arkiven på den politiska
dagordningen. Detta har till slut gett
resultat inte bara genom att arkiven
nu nämns i kulturproppen utan även
att vi arkivsverige vet vart vi tillsammans är på väg!”

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

d
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Tryckfriheten firades
på Riksarkivet

PORTRÄTTET

Den 2 december 1766 utfärdades den första tryckfrihetsförordningen i Sverige. På dagen 250 år senare firade Riksarkivet jubileet med ett seminarium och avslutande mingel.

FYNDAT

RIKSARKIVET

PÅ RIKSARKIVET MARIEBERG i Stockholm
uppmärksammades tryckfrihetsförordningens 250-årsdag med ett
festligt arrangemang med intressant
föredrag och en paneldebatt den
2 december 2016. Statssekreterare
Per Olsson Fridh, som var en av
gästerna, invigde de nyrenoverade
lokalerna i Marieberg.
– Med tanke på att Riksarkivet
firar 400 år inom drygt ett år, är det
är väsentligt att Riksarkivet fortsätter att vara en viktig och relevant
myndighet under ytterligare flera
hundra år till, sa Per Olsson Fridh
innan han klippte av det symboliska
bandet.

att Karin
Åström Iko, nybliven riksarkivarie
sedan två månader, hälsade de 120
åhörarna välkomna att högtidlighålla tryckfrihetsförordningens 250
år. Karin Åström Iko ser tryckfrihetsförordningen som ryggrad och
ledstjärna för alla arkivariers arbete.

SEMINARIET BÖRJADE MED

JOHAN HIRSCHFELDT, före detta hovrättspresident och ledamot i Riksarkivets
insynsråd, höll ett festtal för tryckfriheten. Han gav en bakgrund till
tryckfrihetsförordningen som är en
grundlag, vilket ger den ett starkare skydd än en vanlig lag. Johan
Hirschfeldt lotsade åhörarna genom
decennier av med- och motgångar
för tryckfriheten. Från Österbotten
i Finland där en av initiativtagarna
till tryckfrihetsförordningen, Anders
Chydenius, verkade på 1760-talet till
andra världskrigets inskränkningar
i pressfriheten under hotet från
Nazityskland.

, justitiekansler, tog vid
och gick in på offentlighetsprincipen
samt meddelarfrihet och meddelarskydd som tillkom efter IB-affären
på 1970-talet för att stärka skyddet
för uppgiftslämnande.
Hon poängterade att tryckfriheten är teknikberoende, vilket
innebär att det som ska granskas ska

ANNA SKARHED

vara tryckt material. Det betyder att
exempelvis teaterpjäser eller demonstrationsskyltar inte får samma
skydd. Det kan till och med hända
att justitiekanslern får ta reda på om
en t-shirt är tryckt eller handmålad.
Det finns också utmaningar och
hot mot den svenska tryckfriheten
bland annat genom hat och hot via
internet. Även på officiell EU-nivå
finns utmaningar mot den öppenhet
vi har i Sverige. Inom EU är kraven
på sekretess striktare än de svenska.
Anna Skarhed menade att offentlighetsprincipen fungerar, att den
finns inympad i oss och att vi har all
anledning att känna oss stolta över
arvet från 1766.
DET TREDJE FÖREDRAGET hölls av professorn i arkivvetenskap, Berndt
Fredriksson, som även har varit
verksam vid Utrikesdepartementet
där han under många år arbetade
med att handlägga sekretessärenden.
Han gick bland annat igenom arki-
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Foto: Emre Olgun/Riksarkivet
Historisk inramning av medarbetare från 1700-talet på Riksarkivet: Staffan Ragnarsson, Jennifer Vintkvist, Karin Borgkvist Ljung,
Anna Rode och Elisabet Netinder. Riksarkivare Karin Åström Iko (mittenbilden) hälsade välkommen till att fira tryckfriheten 250 år.
Paneldebatten leddes av Christoph Andersson och där deltog Berndt Fredriksson, Johan Hirschfeldt och Anna Skarhed.

vordningsprincipernas historia och
nämnde att det var först på 1800-talet
som Riksarkivet började ordna och
förteckna på ett tillfredsställande sätt.
BERNDT FREDRIKSSON avslutade med att
hylla arkivarierna.
– Utan arkivariernas idoga arbete
skulle offentlighetsprincipen bara vara
vackra ord, berömde han.

, journalist, författare och lärare på journalistprogrammet på Södertörns högskola, ledde

CHRISTOPH ANDERSSON

paneldebatten. Paneldeltagare var de
tre föredragshållarna Johan Hirschfeldt, Anna Skarhed och Berndt Fredriksson. Med i publiken fanns Nils
Funcke, journalist och tryckfrihetsexpert, som också uttalade sig under
debatten. Debatten berörde öppenhet
med fokus på offentlighetsprinciper,
fria medier, fri åsiktsbildning och
tillit. Andra ämnen som debatterades
var transparens som en grundsten
inom tryckfrihetsförordningen och
huruvida den är en del av den svenska
folksjälen, jämförelser med de nordis-

ka länderna, regler för sekretess inom
EU, meddelarfrihet samt begränsningar av öppenhet då myndigheter
och kommunala verksamheter blir
statliga eller kommunala bolag.
SEMINARIET avslutades med ett trivsamt
mingel till tryckfrihetens ära. Evene
manget filmades och kan ses på
Riksarkivets sida på Youtube. 

Ingela Bäckström
Kommunikationschef
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För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

För att:
beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat
skapa en struktur för e-arkivet
få genomslag för strukturen i
verksamheten

LÄGRE PRIS T.O.M
3 MARS!
16-18 maj 2017
Wisby Strand

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se

www.arkivveckan.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
MICRODATA ERBJUDER
LOKALPRODUCERADE MOLNTJÄNSTER
Besök vår hemsida för mer information
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Noterat
Årets registratur
Årets FAI-konferens gick av stapeln 25–26
oktober 2016 och samlade 190 deltagare
från hela Sverige. Det var en brokig skara
av administratörer, arkivarier, registratorer
och utställare. Men kanske allra viktigast,
var vinnarna av Årets registratur 2015.
Årets registratur 2015 tilldelades Svea
Hovrätt med motiveringen ”Svea hovrätts
registratur har en positiv och tillmötesgåen-

de attityd, och med sin snabbhet och noggrannhet varit ett föredöme i fråga om rättssäkerhet och transparens. De effektiva och
trevliga registratorerna hos hovrätten värnar
om den svenska offentlighetsprincipen.”
På plats från Svea Hovrätt var bland
andra Euridiki Granouzis Larsson och Marita Bjelkendahl som under rungande applåder tog emot priset.

Nyhetsbyrån Siren har sedan 2009
delat ut priset till den myndighet som under
föregående år har gjort goda insatser i
offentlighetsprincipens namn. Bland kriterierna för priset återfinns kunskap om tryckfrihetsförordningen, snabbhet i utlämnande
av allmän handling, tillgänglighet, miljötänk, ansvarstagande och engagemang.

Recension
Nytt standardverk om informationsförvaltning
INFORMATIONSFÖRVALTNING
I OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR
TOM SAHLÉN
NLA

Att det sker stora förändringar när det gäller hantering av information har knappast
kunnat undgå någon. Troligen kan det
benämnas som ett paradigmskifte – precis
som Tom Sahlén väljer att kalla det i sin
nya bok. Kortfattat kan skiftet beskrivas
som en stegvis förändring från de första
datorerna till dagens mer strukturerade
och genomarbetade sätt för att skapa och
bevara information digitalt – det som har
lett fram till det nya sättet att arbeta kring
information inom organisationer – det vill
säga den nya informationsförvaltningen.
Utifrån detta perspektiv är det logiskt
att boken inleds med en inramande del
om den historiska utvecklingen av, och
teorier kring kontorsrationalisering samt
medel för att framställa och bevara information. I bokens andra del diskuteras
den nya informationsförvaltningen med
begrepp, definitioner och avgränsning
från andra områden. De två sista delarna
behandlar utredningsmodeller för informationsförvaltare respektive de huvudfunktioner som Sahlén väljer att använda sig av,
nämligen dokumentation, registratur, dokumenthantering & systemförvaltning, arkivöverföring, arkivförvaltning och slutligen ledning av informationsförvaltning. Dispositionen känns vettig och genomarbetad.

Vem vänder sig boken till och hur kan
den användas? I titeln inkluderas både
offentlig och privat sektor. Samtidigt kan
man inte komma ifrån att fokus huvudsakligen ligger på offentlig sektor; även om den
kommunala delen har fått ett större utrymme
än vad som vanligtvis brukar vara fallet.
Relativt få företag - som inte ägs av offentlig
sektor - lär dock ligga på en sådan nivå i
dessa frågor att boken blir direkt tillämpbar.
En utbildad arkivarie som hållit sig
àjour kan nog främst ha nytta av boken
som ett utomordentligt uppslagsverk som
snabbt ger svar på frågor, hänvisningar
till ytterligare information samt tips på hur
man kan arbeta genom praktiska exempel. För arkivstudenten eller den som vill
lära sig yrket av andra skäl kan den vara
en bra inkörsport. Det går alltså utmärkt att
läsa den från pärm till pärm om man har
som ambition att få en samlad grund inom
informationsförvaltning. Dock skulle en mer
grundläggande inledning ha varit önskvärd för vissa yrkesgrupper, för att konkretisera bokens relativt abstrakta innehåll.
Ett område som nog inte har behandlats tidigare för denna målgrupp är verksamhetens arkitektur, som ofta benämns
just verksamhetsarkitektur, ett område som
består av flera olika roller, vilka ibland
besitts av olika personer och som på olika
sätt är viktiga för informationsförvaltaren att
interagera med i utvecklingsarbetet.
Några randanmärkningar finns förstås.
Boken skulle exempelvis ha varit mer lätt-

Tom Sahlén. Foto: Lena Nygren

läst om det fanns hänvisning från fler figurer i texterna eller om noterna fanns längst
ner på sidorna, istället för att vara samlade
längst bak. Som ett plus kan den strukturerade avdelning med begreppsdefinitioner i
bokens slutsidor nämnas.
Boken har knappast någon polemisk
udd. Dock blir jag något tveksam till Sahléns angrepp mot att man ofta talat om
dokumentens livscykel – han menar själv
att den ska ses som en linjär tidslinje. Här
missar han att det cirkulära inte avser det
enskilda dokumentets linjära tidslinje, utan
hur man exempelvis talar om en produkts
livscykel inom tillverkningsindustrin.
Det bestående intrycket av boken är att
312 sidor bara ger utrymme för en ganska
kortfattad beskrivning (om än med en del
värdefulla exempel) av informationsförvaltningens beståndsdelar och vad den nya
tidens krav i detta avseende ställer på professionen i kontrast mot de arkivhandböcker som skrevs för knappt decenniet sedan.
Vad detta paradigmskifte ställer för krav
på utbildningen, professionen och arkivarierollen återstår att se.
Lars Lundqvist
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Papper eller filer?
Dina dokument är vår vardag. Fysiska och digitala arkivlösningar
som är säkra, sparar tid och frigör utrymme.
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