”Varje år besöker
tusentals människor
arkiven för sitt eget
höga nöjes skull”
Sid 9

4/2017

Tema: Enskilda arkiv

Var med
och skapa
kulturarvet
Den nya dataskyddsförordningen och arkiven

Så kan webbarkiven lagras

Registratorns
förändrade roll

1

MAN HINNER
LÄRA SIG EN HEL
DEL PÅ 60 ÅR

Efter mer än sextio års arbete med att skapa flexibla och effektiva
förvaringslösningar kan vi erbjuda all den kompetens som krävs för att
också hjälpa er. Vi skräddarsyr en lösning med allt från fast förvaring till
våra utrymmessnåla kompaktlösningar.
Kontakta oss så berättar vi mer:
Telefon: 031-771 70 00
www.bruynzeel.se

Viktigare än många tror
SKRIVA LEDARE?! NU, bums?! Skiiiit! Måste först bara avsluta dagens styrelsesammanträde, svara på ett gäng forskarfrågor, ta emot ett par leveranser, fixa lönerna (är det redan den 23:e?!!!), få 55 frågvisa 8-åringar att älska
arkiv, och … Hallå, Lars Lundqvist! Var köper jag en lämplig trolleribox?
Näringslivsarkivens förening (NAF) har som syfte att främja de regionala näringslivsarkivens utveckling. Att jag åter igen tackade ja till ordförandeskapet, efter att ha avgått 2008, beror på att NAF är en organisation
med ett angeläget uppdrag. Jag är här för att det känns meningsfullt att
fortsätta arbeta för medlemmarnas bästa och för ökad kunskap om arkiv i
allmänhet och enskilda arkiv i synnerhet.

sedan 2004 – inom och utom NAF. Nu finns en ökad insikt
om medlemskretsens mångfald, och ökad förståelse och respekt för olikheterna. Förutsättningar skiljer sig utifrån uppkomsthistoria, regional politik
och näringslivsstruktur. Det som binder oss samman är viljan att föra fram
företagsarkivens fantastiska möjligheter. De är viktiga för företagens egen
förvaltning och en guldgruva för marknadsföring. Men de är även, oaktat företagets storlek, viktiga delar av vårt kulturarv idag och imorgon. Det
svenska näringslivets historia utgör en avgörande del av Sveriges (och övriga
världens) historia. Hur kommer det sig då att källorna till den historien värderas så lågt av dem som fördelar ekonomiskt stöd till kulturarvet?
Trots det viktiga arbete som utförs kämpar många regionala näringslivsarkiv för sin existens. Detta gäller i hög grad dem som endast hanterar företagsarkiv, men också dem som även arbetar med föreningsarkiv. Vi
försöker alla ”trolla med knäna” och runt om i landet finns en hög kompetensnivå. Så långt det är möjligt får näringslivet finansiera de tjänster som
kommer företagen till del. Men, vi arbetar minst lika mycket med att kostnadsfritt föra ut informationen och kunskapen i och om arkiven till en bred
allmänhet genom generös forskarservice och arkivpedagogiska insatser. Hur
kommer det sig då att det allmännyttiga arbete som utförs värderas så lågt?

MYCKET HAR HÄNT

Christina Sirtoft Breitholtz
Ordförande NAF

SAMMA TUFFA FÖRHÅLLANDEN och villkor råder i många fall även hos de renodlade föreningsarkiven. De som arbetar med den enskilda sektorns arkiv
behöver arbeta tillsammans och tala med en enad röst för att göra sig hörda. Det finns många vinster att göra genom samverkan. NAF och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) utökar därför sitt samarbete i allt högre grad.
En del i det arbetet är gemensamma konferenser. Under den senaste, för
någon vecka sedan i Växjö, behandlades för oss viktiga frågor om arkivutredningen och dataskyddsförordningen. Frågor som berör hela Arkivsverige och som tas upp i det här numret av Arkiv. Läs och begrunda! Och missa för all del inte ”Magiker Lundqvists” kåseri.
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Produkter för arkiv
Boxar, mappar, aktomslag och storleks- och utformningsanpassade lådor och askar i certifierat material.

Scania söker en
kreativ och driven
bild- och filmarkivarie

Mer än första-hjälpen!
Sköldvagnen är inte bara
material som första hjälp vid
olycksfall utan även erbjudande
av utbildning för er personal om
ni köper av oss.

www.museiservice.se

Är du arkivarie med kompetens inom fotografi och
film? Då kan vi erbjuda dig en tjänst som arkivarie
på Scania Business Support. Som ansvarig för ett
av Sveriges finaste industriarkiv kommer du bland
annat stå för kvalitetssäkring av såväl det analoga
som de digitala bild- och filmarkiven.

Läs mer om jobbet och hur du söker det på:
scania.com/group/en/available-positions

SCANIA. IT STARTS WITH YOU.
scania.com/jobs

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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Genom Kulturarvspropositionen – Kulturarvspolitik 2016/17:116 aviserades att en
ny översyn av Arkivområdet ska genomföras. Sedan dess har det spekulerats
friskt kring utredningens direktiv och
tillsättning av utredare.
Text Per Lundin per.lundin@blekingearkivet.se
Fotomontage: Kim Sonntag
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Länsarkivarieföreningen för höstmöte och man beslutade då att sända in ett inspel till
departementet avseende den kommande Arkivutredningen. Det följande är en sammanfattning av Länsarkivens samlade tankar kring den kommande utredningen och när ni läser
detta, så har både direktiven- och
utnämnd utredare presenterats.
Föreningen Sveriges Länsarkivarier (Länsarkivarieföreningen) samlar verksamhetsansvariga tjänstemän

I SEPTEMBER SAMLADES

för regional enskild arkivverksamhet i hela landet. Vi, likväl som övriga
Arkivsverige ser ytterst positivt på en
fördjupad utredning av arkivområdet.
De regionala enskilda arkiven tar
emot, dokumenterar, förvaltar, och
tillgängliggör ett viktigt kulturarv
från det civila samhället. De enskilda arkiven utgör en viktig grund för
det demokratiska samhället. Gemensamt för de enskilda arkiven är också
att vi inte lyder under offentlighetsprincipen eller Arkivlagen, men ändå
värnar en principiell offentlighet av
arkiven.
Kultursamverkansmodellen innebär en tydlig inkludering av arkiven i det lokala och regionala kultursamhället. Förväntningarna på
tillgänglighet och publika evenemang har stärkt arkivens
ställning som aktiva kulturinstitutioner. Än så länge utgör
däremot arkivens tilldelning
endast en väldigt liten del av
modellen, men genom införandet av kultursamverkansmodellen har just kulturperspektivet blivit tydligare för
arkivsektorn.

de för att arkiven ska kunna bevaras
och tillgängliggöras för framtiden.
IDAG DISKUTERAS ofta behovet av att den
demokratiska förankringen i Sverige stärks. De enskilda arkiven värnar,
liksom övriga kulturinstitutioner, ett
inkluderande samhälle där alla människor – oavsett födelseland, ekonomisk och social status eller utbildning
– aktivt kan ta del i samhället. För
att stärka demokratin i Sverige krävs
en större förståelse för hur individen
är viktig för samhället. För att uppnå
detta ser vi behovet av att öka använd-

”De regionala enskilda
arkiven tar emot,
dokumenterar, förvaltar,
och tillgängliggör
ett viktigt kulturarv
från det civila
samhället”.

DEN OFFENTLIGA arkivverksamheten har ett väldigt tydligt förvaltningsuppdrag. Detta gäller inte den enskilda sektorn. De
regionala enskilda arkiven är en
viktig resurs för organisationerna i
det civila samhället, för att bistå med
strukturering av information och förvaltning av arkiv. Men relationen,
närheten och efterfrågan från lokalsamhället grundar sig i hög grad på
en allmän efterfrågan av arkiven som
tillhandahållande av kulturarv. Våra
verksamheter utgör därför en väsentlig del av infrastrukturen av regionala
kulturinstitutioner.
I definitionen av de enskilda arkiven som kulturarvsinstitutioner är
det också viktigt att erkänna arbetsprocessen som tillgängliggör arkiven
för allmänheten. Precis som det ligger mycket arbete bakom en teaterföreställning, innan den kan ha premiär, så pågår ett gediget arbete bakom
kulisserna med att ordna och förteckna arkiv. Först när detta är gjort kan
arkiven tillgängliggöras för allmänheten. Detta arbete är, för de flesta
osynligt och okänt, men helt avgöran-
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ningen av arkiv, att låta fler människor även i unga åldrar få naturliga
möten med arkiven. Arkiven ska vara
allmänt kända som en tillgång för
kunskapsinhämtning.
en mer likvärdig tillgång
till kulturarvet krävs det att vi upparbetar ett engagemang hos allmänheten. För att skapa engagemang krävs
delaktighet, och för att skapa delaktighet krävs en lokal närvaro. De
enskilda regionala arkiven kan och
bör därmed ges en stor betydelse i
detta arbete.
Genom införandet av kultursamverkansmodellen har de enskilda arkiven
professionaliserats, det publika förhållningssättet har stärkts och tillgängligheten till arkiven har ökat. Mer eller
mindre alla enskilda arkiv har idag
öppen programverksamhet, tar emot
skolklasser, handleder olika grupper i
workshops kring källkritik med mera.
Inkludering, tillgänglighet (i en definition som är bredare än digitalisering)
och rätten till kultur har blivit prioriterade ledord. Arkiven som publika platser, som källa till källorna, och som
komplement till museerna blir därmed
allt tydligare. Varje år besöker tusentals människor arkiven för sitt eget
höga nöjes skull. Det kan handla om
att delta i föreläsningar, själv forska
om släkt eller hembygd, eller på något
annat sätt delta i arkivens verksamhet.
Ändå exkluderar Myndigheten
för Kulturanalys arkivverksamheten i
sina undersökningar. Inte heller ingår
arkiven i de nationella kulturvaneundersökningarna. Länsarkivarieföreningen anser att det är viktigt, för att
arkiven ska kunna bli sitt bästa jag
och spela den roll de bör göra i kulturarvspolitiken, att de enskilda arkiven och arkivens kulturella roll ytterligare synliggörs.
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FÖR ATT SKAPA

MUSEER OCH ARKIV är förvisso helt olika typer av institutioner. Genom sin
verksamhet har båda funktionerna
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”Risken är annars att man i framtiden
konstaterar att civilsamhällets dokumenterade
historia ebbar ut vid 1990-talet.”
sina egna kvalitéer och möjligheter vad
gäller att sprida kunskap om kulturarvet. Länsarkivarieföreningen vill därför också betona vikten av att låta föreningsarkiven vara med och lyfta fram
folkrörelsernas historia. Att inrätta
ett särskilt museum för det ändamålet, ser vi inte som den bästa vägen. I
den budgetproposition som nyligen
presenterades, så är fem miljoner kronor avsatta till en fördjupad förstudie av ett särskilt demokratimuseum.
En motsvarande investering till den
enskilda arkivsektorn skulle innebära
en värdefull ökning av anslagen, och
därmed också en mycket stor möjlighet för arkiven, att själva utveckla sin
publika och pedagogiska verksamhet.
ÄVEN OM våra respektive regionala
arkivverksamheter har ett uppdrag
som har tydlig bäring mot kulturarvsområdet och Riksarkivet traditionellt
har ett tydligt förvaltningsperspektiv,
är det hos Riksarkivet som det finns

kompetens och förtroende i sakfrågor.
Under de närmaste åren står arkivsektorn inför en stor utmaning vad
gäller bevarande, spårbarhet och tillgänglighet av digitalt material. De
enskilda arkiven är verksamheter som
inte kommer att ha tillräckliga möjligheter att själva finna tekniska eller
ekonomiska lösningar för hanteringen av detta material. Vikten av att den
sektorsansvariga myndigheten har en
gedigen kompetens och kan bistå med
samordning och inrättande av synergivinnande åtgärder, är grundläggande, för att även enskilt modernt
arkivmaterial ska kunna bevaras för
framtiden. Risken är annars att man i
framtiden konstaterar att civilsamhällets dokumenterade historia ebbar ut
vid 1990-talet.
Arkiven inom den enskilda sektorn
har sedan länge ett gediget samspel
med civilsamhället och är i högsta
grad en interaktiv och efterfrågad
kulturverksamhet. 
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Styrelsen för Eskilstunas kooperativa kvinnogille
går igenom protokollböckerna inför gillets
50-årsjubileum 1956. Sedan dess har villkoren
för föreningslivets förändrats, menar Daniel
Bodén, författare till artikeln.
Foto från Eskilstuna kooperativa kvinnogilles
arkiv, Arkiv Sörmland.

De enskilda arkiven har länge burit vittnes
mål om civilsamhällets utveckling genom
att bevara dokument från folkrörelser och
föreningar. Men på senare år har intresset
för det traditionella föreningslivet sjunkit.
Detta tvingar arkivinstitutionerna att
utveckla sina arbetssätt, menar författarna.
Text Daniel Bodén, Etnolog & Projektledare och Annika
Bergsland, Arkivchef Arkiv Sörmland. Foto: okänd
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årets Arkivvecka i Visby poängterade statssekreterare Per
Ohlsson Fridh arkivens roll som kollektivt minne och som en omistlig del
av demokratins kulturarv. Bakgrunden var att Riksarkivet under 2018
firar 400 år – En händelse som firas
stort genom initiativet Arkiv400, som
tar tillfället i akt att lyfta fram arkivens historiska betydelse för det öppna samhället. Men i skuggan av Riksarkivets kalas innebär 2018 också
ett annat jubileum: Folkrörelsernas
Arkivförbund fyller 50.

I ETT TAL UNDER

I DEN SVENSKA arkivvärlden finns två
sektorer: en offentlig och en enskild.
Den första bevarar de statliga och
kommunala handlingar som regleras
av arkivlagen medan den andra bevarar näringslivets och det civila samhällets historia. Enskilda arkiv drivs
i allmänhet som ideella föreningar
eller stiftelser, och bortsett från möjligheten att inom ramen för rådande
kultursamverkansmodell söka vissa
bidrag från landsting, stat och kommun, så finansieras de i hög grad
genom olika former av avgifter.

Men trots att de ter sig snarlika ser
villkoren för de enskilda arkivinstitutionerna olika ut beroende på om de
riktar sig mot företag eller föreningar.
Aktörer inom föreningslivet har
det senaste halvseklet sett arkiven som
ett sätt att lämna avtryck i historien.
I utbyte mot medlemsavgifter, hyllkostnader och serviceavgifter har de
kunnat bevara sina röster för eftervärlden. I föreningsarkiven, som vanligtvis organiseras länsvis, finns därför allt från medlemsregister från
idrotts- och intresseföreningar till

affischer från folkrörelser bevarade,
men även dagböcker och brev från
privatpersoner. Det arkiverade materialet talar om etablerandet av landsomfattande folkrörelser, kämpande
fackföreningar, kampanjande nykterhetsförbund och om den sportsliga
utvecklingen hos lokala idrottsföreningar. På detta vis bär föreningsarkiven, precis som Ohlsson Fridh påbjuder, vittnesmål om framväxten av det
moderna samhället med dess starka
civila institutioner. De berättar om
ett samhälle präglat av människors
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förmåga att genom formell samordning, demokratiskt driva samhället
framåt.
samhällsmodell tillhör delvis det förflutna. Svenskt föreningsliv befinner sig nämligen i en kris.
Intresset för formellt deltagande i föreningar och ideella organisationer har
under de senaste trettio åren minskat
markant. Kommuner runt om i landet har på senare år rapporterat om en
krypande “föreningsdöd”. Listan på
exempel kan göras lång. Allmänheten
nobbar föreningar.
En sådan utveckling får konsekvenser för såväl föreningarna som
deras arkivinstitutioner. I takt med
fallande medlemssiffror förlorar föreningarna sitt ekonomiska underlag. Färre medlemmar innebär inte
bara ett bortfall av medlemsavgifter.
Det kan i vissa fall påverka kommunala föreningsstöd och har betydelse
för föreningarnas möjligheter att hitta sponsorer. Lokala föreningar läggs
ned eller slås samman till regionala
eller nationella kontor. Färre slantar
i föreningskassorna innebär mindre
intresse för att betala för arkivplats,
och färre föreningar i den lokala miljön innebär ett krympande underlag
för framtida medlemmar hos arkivinstitutionerna. För dessa blir det också
svårare att motivera landstings- och
statsbidrag. De enskilda arkivinstitutionerna och föreningslivet går alltså
samma öde till mötes.
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MEN DENNA

tappar intresset för
medlemskap i det traditionella föreningslivet innebär emellertid inte
att de saknar engagemang. Internet
och större möjligheter att nå många
människor har gjort det lättare att
engagera sig under mer spontana former. De kollektiva lösningarna har
delvis individualiserats. Genom sociala medier som Facebook bildar människor informella gemenskaper och kan
på kort varsel skapa löst sammansatta nätverk av människor till stöd för
dagsaktuella frågor och evenemang,
vare sig det gäller manifestationer och

ATT MÄNNISKOR
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demonstrationer eller signerandet av
namnlistor och upprop.
TILL SKILLNAD FRÅN traditionella föreningar som uppbär föreningsstöd och
har en geografisk förankring har socialt medierade sammanslutningar sällan varken någon tydlig kärna eller
etablerade former. De står och fal-

långtgående förändringar? Vem ska
ta ansvaret för bevarandet av det nya
material som produceras? Hur ska det
bevaras? Och: Vem ska betala?
än svaren, men säkert
är att dagens arkivinstitutioner bygger på en modell som speglar en tid
som är förbi.Vore det inte rimligt att

FRÅGORNA ÄR FLER

”Foton, hashtag-kedjor, Facebook-flöden har det senaste
årtiondet kommit att ersätta
den gamla tidens kallelser,
dagordningar och minnes
anteckningar.”
ler med de frågor som uppstår och
de olika individer eller eldsjälar som
vid ett givet tillfälle väljer att engagera sig i dem. Det innebär också att
de lämnar andra spår efter sig. Istället för medlemsregister och mötesprotokoll producerar event-skapare och
intressegrupper digitala lämningar.
Foton, hashtag-kedjor, Facebook-flöden har det senaste årtiondet kommit att ersätta den gamla tidens kallelser, dagordningar och minnesanteckningar. Det har därför blivit svårt
att motivera dessa tillfälliga grupperingar att bevara sina dokument hos
arkivet då de redan i någon mån finns
bevarade på någon server. Därtill är
det svårt hitta någon organisation
med en tillräckligt tydlig kärna för
att någon skall kunna ta ansvaret för,
eller rätten att fatta beslut om arkivering av de digitala lämningar som
skapas. Detta innebär att de enskilda
arkivens etablerade verksamhetsmodell börjar att vackla, och att arkivinstitutionerna inte längre bevarar civilsamhällets handlingar för framtiden.
Arkiven står alltså inför en rad viktiga
utmaningar. Hur ska vi hantera dessa

enskilda arkiv följer med i utvecklingen? Om detta skall vara möjligt
i en tid då traditionella arkivbildare
och handlingar fasas ut måste arkiven uppfinna nya arbetssätt och verksamhetsmodeller. Det är hög tid att ta
itu med de utmaningar som arkiven
står inför. Under rådande omständigheter vore det önskvärt att dessa frågor, lagom till Folkrörelsernas Arkivförbunds femtioårsjubileum lyfts upp
och diskuteras på en nationell nivå.
Att komma tillrätta med det förändrade föreningslivet borde nämligen
ligga högt på dagordningen både hos
Riksarkivet och de svenska arkivförbunden. Inte minst om det samlade
målet är att fungera som en kollektiv minnesinstitution och värna om
det demokratiska samhällets fortsatta
kulturarv. 

Företagsarkivet i
Westerbotten 30 år!
I Västerbotten har företagen i hög grad både varit en del
av samtidshistorien och utvecklingen genom att skapa
levnadsförutsättningar för regionens människors. Det
är Företagsarkivet i Westerbotten som tillhandahåller
expertkunskapen i arkivfrågorna såväl som tillvaratar
och för näringslivets historiska arv vidare till barn och
ungdomar, allmänhet och professionella forskare. I år
fyller arkivet 30 år.
Text Sara Sharifi sara.sharifi@foretagsarkivet.se

fyller Företagsarkivet i Westerbotten, FiW, 30 år som
arkiv och förening. Idag har arkivet
en omfattande regional verksamhet
med depåer i Skellefteå och Umeå.
Huvudkontoret finns på Nordanå i
Skellefteå; här har Företagsarkivet i
samarbete med Folkrörelsearkivet i
Västerbotten och Skellefteå museum,

UNDER ÅR 2017

byggt upp en gemensam mötesplats
för lokalhistoria och berättande,
Forskarrum Nordanå.
– Erfarenheten visar att samverkan är en av nycklarna för att på bästa
sätt kunna ge en relativt liten förening, resurs- och personalmässigt sett,
möjlighet att utvecklas och växla upp
sin förmåga att nå ut med sitt innehåll

I Forskarrum i Nordanå finns utrymme för
gemensamma utställningar, rum för pedagogiska program för barn och ungdomar och
professionella forskare.
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”Företagsarkivet i Westerbottens
30-årsjubileum är en hållplats i
föreningens historia men också
en utgångspunkt för den framtida
utvecklingen av arkivet.”

och sin kunskap, berättar Sara Sharifi
som som är arkivarie och arkivchef på
Företagsarkivet i Westerbotten.
har präglats
av tillvaratagandet och bevarandet av
efterlämnad företagshistoria i Västerbotten. Vid sidan av detta har Företagsarkivet under sina 30 år i Västerbotten även varit en partner att konsultera i arkivfrågor för aktiva företag
som också representerats i föreningens
styrelse. Detta arbete utgör en viktig del av verksamheten som i sin förlängning sprider kunskap om betydelsen av att spara sitt arkivmaterial

FÖRETAGSARKIVETS HISTORIA

– dels för att kunna berätta det enskilda företagets historia men även för att
visa på företagandets generella betydelse för samhällsutvecklingen.
I EN NYLIGEN genomförd verksamhetsanalys var det slående hur Företagsarkivet under dess 30-åriga historia
framförallt har samlat och bevarat
inlämnat material som nästan uteslutande utgjorts av företag med män
som ägare. Tillika fanns det en underrepresentation av företag som traditionellt sett har innefattat en högre andel
kvinnor som ägare och företagsledare,
det vill säga företag inom handel och

Företagsarkivet i Westerbotten

FYNDAT

Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell och kulturell allmännyttig förening som
bildades 1987 och som i år fyller 30 år som arkiv och förening. Bland andra är
Riksarkivet och Handelskammaren initiativtagare.
Målet med verksamheten är att bevara och tillgängliggöra näringslivets historia för
barn och ungdomar, allmänhet och professionella forskare. Företagsarkivet samlar,
ordnar och bevarar material från företag för att kunna studera olika aspekter som
exempelvis: teknisk utveckling, arbetsförhållanden, genus, innovationer och regionala-, nationella- och internationella nätverk mellan företag.
I arkivet förvaras sammanlagt omkring 2 300 hyllmeter arkivhandlingar och
dokument från cirka 540 företag från 1600-talet och framåt.

Forskarrum Nordanå
Samarbetet i Forskarrum Nordanå har inte bara stärkt möjligheten att tillgängliggöra arkivens material för en bred publik, det har också ökat möjligheten att ge
en mer komplett bild av vår historia. Forskarrum öppnar dörrarna till mer än
5 000 meter arkivmaterial från tre arkiv med material främst från norra Väster
botten, 40 000 foton i album och 15 000 böcker.
I Forskarrum finns utrymme för gemensamma utställningar, rum för pedagogiska
program för barn och ungdomar och professionella forskare. Vi arbetar även med
interkulturellt berättande i samarbete med olika aktörer som SFI och Korta vägen.
Allt sammantaget erbjuder de olika verksamheternas material möjligheter för
besökarna att på samma plats finna vad man söker och mycket mer. Inom ramen för
forskarrum deltar Företagsarkivet i Westerbotten aktiv med att delta i olika program
för att berätta och tillgängliggöra arkivet.
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service. För att sätta ljuset på denna
problematik har Företagsarkivet sedan
2013 genomfört två projekt och arbetar 2017 med ett tredje delprojekt:
Kvinnor i västerbottniskt näringsliv.
De tre delprojekten har erhållit medel
från Kulturrådet och Region Västerbotten och har bland annat genererat
en mängd intervjuer med företagare
från hela Västerbotten. Intervjuerna
har tillgängliggjorts genom arkivets
webbplats och kan bilda underlag för
studier och en ny typ av diskussion
om företagshistoria i Västerbotten och
Sverige.
beviljades en fortsättning
av detta arbete genom att Kulturrådet och Region Västerbotten anslog
bidrag till projektet Med Genus i
Norrländsk Företagshistoria. I detta delprojekt läggs fokus på möjlighet
till nationell samverkan mellan landets näringslivs- och företagsarkiv i
frågor som rör genus och företagande
i ett arkivperspektiv. Till detta kommer också det nya projektet att innefatta ett ökat arbete med att utveckla
den arkivpedagogiska dimensionen i
företagsarkivfrågor. Med andra ord
hur vi som företagsarkiv kan möta
upp skolans behov av arkivstudier
och hur vårt material kan användas i
undervisningen i ett ämnesintegrerat
perspektiv.
– Förutom att ha lyft genusfrågan
inom Företagsarkivet har projektets
resultat också genererat ett digitalt
material som sätter fingret på framtidsfrågor för vårt och andras arkivarbete. Hur ska vi förhålla oss till den
ökade mängden digitalt material? Frågan är stor, men projektet visar på hur
detta kan ske på ett praktiskt plan,
säger Sara Sharifi. 

I OKTOBER 2017

Använd processbaserad
informationskartläggning
för att:
redovisa verksamhetens information
säkerhetsklassa informationen
skapa en struktur för e-arkivet
få ett samlat grepp om
verksamhetens information

VisAlfa
För utveckling av din verksamhet

www.visalfa.se
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Var med och skapa

När vi talar om delaktighet i arkiv utgår vi ofta från
ett redan existerande kulturarv och hur det ska kunna
tillgängliggöras, nå nya målgrupper och användas på nya
sätt. Men det finns även projekt som i stället tar sikte på
hur användare och allmänhet kan vara med och skapa
kulturarvet. Ett av dessa projekt startade för några
år sedan i regionen Niederösterreich i Österrike och en
svensk motsvarighet ligger precis i startgroparna.
Text Sanna Wännström sannawannstrom@gmail.com
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DET ÖSTERRIKISKA topotekprojektet, som
har spridits till flera europeiska länder, tar fasta på just hur människor
skapar sitt eget kulturarv. Själva topoteket fungerar som en digital plattform kopplad till en databas och drivs
i små lokala enheter. Inom projektet
får människor själva synliggöra material som befinner sig i deras ägo och
som är av betydelse för dem. Genom
topoteket kan de välja ut vad de vill
ladda upp och/eller göra sökbart, förse
objekten med metadata och lyfta fram
sina egna teman och perspektiv.
Det började som ett privat projekt.
Alexander Schatek, grundare till det
första topoteket, understryker att han
inte är historiker, men att han redan
som barn började intressera sig för
historia, framförallt uppväxtortens.
Det första topoteket tillkom eftersom
Schatek behövde hålla ordning och
underlätta återsökningen i det lokalhistoriska material som han hade samlat in. År 2010 kom han av en slump i
kontakt med kommunen Breitenstein,
som blev intresserade när han berättade om sitt företag. Genom ett samarbete mellan kommunen och Schatek
uppstod här det andra topoteket och
sedan dess har många tillkommit.
– I NIEDERÖSTERREICH är det i de flesta
fall kommunerna som grundar topotek. Men den absolut största delen av
arbetet utförs av volontärer på lokalnivå. Det är därför det fungerar, för
att det inte handlar om att producera
för någon annan eller för en marknad, utan om att synliggöra vår egen
historia för oss själva. Vi gör det här
för oss. Sedan skapar topoteken också förbindelser mellan människor och
deras historier genom att man delar
sitt historiska material med varandra,
säger Schatek.
Ewald Frühwirth, som driver topoteket Wien Gasometer, är inne på delvis liknande tankegångar. När han
började intressera sig för det nedlagda
gasverket Gasometern blev han kontaktad av och kontaktade själv människor som bodde i närheten av det.
– För människor kan ofta ha tillgång till dokument som visar viktiga delar av Wiens historia och dessa
skulle annars försvunnit, säger han.
För Frühwirth uppstod emellertid
intresset för platsens historia genom
ett engagemang för det som hände i

samtiden. Han hade länge drömt om
att en dag få bo i en gammal fabriksbyggnad. Så när han fick höra att
Gasometern skulle byggas om blev
han intresserad, for dit med kameran och började dokumentera arbetet med gasverket och andra förändringar i närområdet. I slutändan var
han där nästan varje vecka. Samtidigt
vidareutbildade han sig inom webbdesign och som en övning skapade
han en webbplats om Gasometern.
Genom webbplatsen lärde han sedan
känna många av sina blivande grannar, vilket utvecklades till ett livligt
grannskap med stor social samvaro.
När Frühwirth en dag genom lokal-

tolkning av eller förklaring till bilden.
Projektet tillgängliggör alltså material som befinner sig i privat ägo, trots
att detta även i fortsättningen stannar
hos ägaren. De juridiska rättigheterna och möjligheten att bestämma vad
som ska vara synligt eller inte ligger
hos medarbetaren och vidare användning utanför topoteket är bara tillåtet
med hens tillstånd.
topoteken drivs på lokal
nivå, betyder det inte att kopplingen till arkivinstitutionerna saknas. I
Österrike är varje topotek ett gemensamt projekt mellan den topotekgrundande organisationen och ICA-

MEN ÄVEN OM

”Topoteken skapar också
förbindelser mellan människor
och deras historier genom att
man delar sitt historiska
material med varandra.”
tidningen fick höra talas om topoteken
insåg han att det vore en möjlighet att
synliggöra Gasometerns historia och
göra det enkelt för sina grannar att ta
del av den.
som i fallen med Ewald
Frühwirth eller Alexander Schatek,
ibland är en individ och dennes samling som är utgångspunkten, är det
vanliga att en grupp inom lokalsamhället, till exempel en förening, ett
företag eller en församling, går ihop
om att grunda ett topotek. Det enda
kravet är egentligen att gruppen eller
institutionen inte tänker använda
topoteket och dess material i vinstdrivande syfte. Topotekmedarbetarna är i de flesta fall inte verksamma
inom kulturarvssektorn, utan de är
människor med intresse för lokal historia och en vilja att lyfta fram och
synliggöra den egna byn, föreningen,
arbetsplatsen eller vad det nu kan röra
sig om. Varje medarbetare får möjligheten att ladda upp sitt eget material,
till exempel fotografier, audiofiler eller
textdokument av olika slag. Därtill
har medarbetaren genom bildtext och
nyckelord möjligheten att ge sin egen

ÄVEN OM DET,

RUS (International Center of Archival Research), där båda parter delar
ansvaret och kostnader. Topotekmedarbetarna i Niederösterreich har även
tillgång till stöd och råd av Landsarkivet, där topoteken drivs som ett
projekt av förbundslandet sedan 2015.
– Vi förmedlar vad som är viktigt
att tänka på ur ett arkivvetenskapligt
perspektiv, säger Elisabeth Loinig vid
Landsarkivet i Niederösterreich.
– Landsarkivet har även något av
en garantifunktion. Vi vill att topotekmedarbetarna ska veta, att när de
har investerat sitt engagemang ska
resultatet av deras arbete även bevaras
för framtiden. Landsarkivet har därför tagit på sig uppgiften att gå in om
ett topotek av någon anledning skulle bli inaktivt, se till att mjukvaran
Intresserad av att
grunda ett topotek?
För mer information kan man höra
av sig till Gunilla Nordström, gunilla.
nordstrom@riksarkivet.se eller Maria
Larsson Östergren, maria.larssonostergren@riksarkivet.se

17

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

Tema: Enskilda arkiv
 ppdateras regelbundet och att topou
teket fortsätter att finnas tillgängligt.
– Men topotekprojektet har även
fördelar för oss. Eftersom vårt arkiv
främst speglar förvaltningsprocesser, fungerar topoteken som ett komplement. Det är naturligtvis svårt att
veta säkert, men mitt intryck är dessutom att vi har fått mer kontakt med
befolkningen och att det finns en
större medvetenhet om oss och vad vi
kan hjälpa till med, fortsätter hon.
Topoteken är även tacksamma ur
förmedlingssynpunkt, eftersom det
ofta finns beröringspunkter med människors vardag. I framtiden kommer
vi bland annat att tillsammans med
topotekmedarbetarna syssla med kvalitetsfrågor och förmedla hur kvalitet uppstår i ett topotek, till exempel genom att tänka igenom hur man
ordnar materialet eller använder nyckelord. Jag hoppas också att samarbetet på lokalnivå kan utvecklas mer, till
exempel mellan kommunarkiven och
topoteken, säger Elisabeth Loinig.
CO:OP (Community as Opportunity, the Creative Archives’ and Users’ Network)
har topotektanken nu även nått utanför Österrikes gränser. CO:OP är ett
EU-projekt med 17 partnerorganisationer, där även det svenska Riksarkivet deltar. Avsikten med projektet
är att verka för ökad delaktighet och
öppenhet och fler samarbeten mellan
arkiv, lokalsamhälle och medborgare.
Införandet av topotek har varit en del
av EU-projektet, även i Sverige. Här
har de första tre topoteken skapats

GENOM EU-PROJEKTET

Nöjesfältet Prater i Wien och dess ”Kinderautobahn”.
Fotograf: Egon Schatek, tillhör Alexander Schatek.

i Jämtland, i Blekinge och på Gotland och dessa kommer inom kort att
finnas tillgängliga för allmänheten.
Gunilla Nordström, som tillsammans
med kollegan Maria Larsson-Östergren deltagit i CO:OP för Riksarkivets räkning, ser flera fördelar.
– Genom topoteken kan material
som annars hade försvunnit eller varit
känt för enbart ett fåtal personer tillgängliggöras på ett strukturerat sätt.
De kan även bidra till att väcka ökat
intresse för det man själv har och att
man börjar se ett värde i det, för sig
själv och andra. Dessutom är det en
stor fördel att topoteken är mycket
lätta att använda. Den tekniska tröskeln är låg, säger Gunilla Nordström.
alltså ha många fördelar.
De kan bredda kulturarvet och kom-

TOPOTEKEN KAN

En av förvaltningsbyggnaderna till gasverket i Simmering (1898) speglas i Office
Campus Gasometer (2007). En del av omvandlingen av det f.d. gasverket och
området runtomkring. Fotograf: Ewald Frühwirth (2015).
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plettera minnesinstitutionernas samlingar. Kulturarvsskapande kan bli
ett mer inkluderade projekt, som även
bidrar till en medvetenhet om värdet av de egna historiska dokumenten. Men topoteken kan även ge arkiven en möjlighet att nå ut på ett nytt
sätt. Genom samarbete mellan arkiven och en intresserad allmänhet kan
arkiven både lära känna nya potentiella användare eller fördjupa kontakten med dem de redan har. Topoteken
kan kanske även kringgå en del av de
problem som minnesinstitutioner har
vid digital publicering, där upphovspersonen till ett verk och tidpunkten för dess tillkomst inte alltid går
att fastställa och det därigenom blir
svårt att veta vad som går att göra tillgängligt utan att bryta mot lagen om
upphovsrätt. På lokal nivå är det mer
troligt att man vet vem som tagit en
bild, producerat ett vykort eller skapat annat kulturarvsmaterial. Å andra
sidan finns även en risk då alla topotekmedarbetare inte har samma förståelse för hur upphovsrättslagstiftningen fungerar. Beroende på hur
arkivlandskapet ser ut i ett visst land,
skulle en annan risk kunna vara att de
budgetansvariga tycker att ett topotek är tillräckligt och ser det som en
ursäkt för att korta finansieringen av
ordinarie arkivverksamhet. Med detta
sagt och skrivet, finns det ändå mycket som talar för topotek. Nu återstår
att se om det finns många potentiella
topotekmedarbetare runtom i Sverige
som tycker detsamma. 
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Porträttet: Christina Sirtoft Breitholtz

En arkivarie

i ständig förändring

Inom den enskilda arkivsektorn är Christina Sirtoft Breitholtz välkänd
som engagerad arkivarie, debattör och organisatör. Och hon har
betydligt fler strängar på sin lyra.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se

UTÖVER ARBETET SOM arkivchef vid Arkiv
Västmanland är Christina Sirtoft
Breitholtz ordförande i Näringslivsarkivens förening - NAF, sekreterare
i Näringslivsarkivens stödfond, vice
ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv och styrelseledamot i ÖrebroVästmanland Arkiv AB. Hon ingår
också i Riksarkivets samarbetsråd för
enskilda arkiv.

Hur hamnade du i arkivvärlden?

– På ett bananskal! Jag började läsa på
Mälardalens Högskola. Väl inne i studentsvängen visade det sig vara så kul
att det var svårt att lämna den världen. Men alla frågade: ”Jaha, så du
20 ARKIV 4/2017

studerar. Vad ska du bli då?” De nöjde
sig inte med svaret ”Klokare”.
Så då beslöt du att bli arkivarie?

– I samband med min första uppsats i historia kom jag i närkontakt
med Fagersta bruksarkiv och hade
väl en aning om att där fanns massor av förbättringspotential. Så … det
bara blev så. Jag läste Arkivvetenskap
på ABM-institutionen i Uppsala i
tre terminer från hösten 2001. Under
den sista terminen blev jag anställd på
Arkiv Västmanland och vips så var jag
arkivchef där! Inget planerat.

Du är känd för att vara påhittig
och drivande…

– Jag har ärvt workoholic-genen från
far min, liksom en irriterande tvångsartad förmåga att alltid titta efter säljbara saker och idéer och möjligheter
till produktutveckling. Skitjobbigt!
För mig och för omgivningen. Jag vill
ha förändring och utveckling, vilket en del tycker är paradoxalt för en
arkivarie.
Vilka förändringar har du sett under
den tid du varit arkivarie?

– Helt klart ett ökat intresse för arkiv
från många håll. Jag tycker att vi
har lyckats få ut information inom

Christina Sirtoft Breitholtz
Yrke: Arkivarie/arkivchef
Bor: Emigrerat från Fagersta till Salas
landsbygd.
Fritidsintressen: Somliga säger i sin
okunskap om det estetiskt oöverträffbara med ett solitt material i förfall att
mitt intresse är ”rost”, men… Allvarligt
talat, om jag verkligen hade någon
fritid att förfoga över så skulle den
gärna till stor del ägnas åt fotografering och öl.
Favoritkartbestånd: Från Svanå
bruksarkiv ”Dregelfaktor 10!”
Favoritarkivalie: Från Fagersta bruksarkiv: Brukspatrons inbundna debatt
inlägg i järnvägsfrågan. Jag fick en
riktig ”arkivrysning” när jag fann
den pusselbiten.
Det bästa med att vara arkivarie: Att
få vara delaktig i att människor får
ordning på sin nutid och att de kan
finna sin egen, sitt företags eller sin
förenings historia och identitet, så att
de får en kompass in i framtiden.

Arkivsverige om vad enskilda arkiv
är och hur vi arbetar. Vi får respekt
för att vi är kvalificerade och bra på
det vi gör. Insikten att sektorn är professionell ger också viss förståelse för
att arkivhantering kostar och kanske
även en insikt att det måste finnas en
balans mellan vad som kan finansieras
av deponenten och vad som behöver
finansieras av allmänna medel.
Något du tycker är extra glädjande
eller irriterande i ditt jobb

– All kontakt med människor är ju
det stora pluset med jobbet. Som att
få initialt ointresserade högstadieelever att fullständigt ”go bananas” med
fantasifulla konspirationsteorier när
en borrat in källkritiska tankar i huvet
på dem.
– Eller att få ett telefonsamtal från
en deponents nya ekonom som undrar
varför de ska betala för en massa gammalt bråte som de inte behöver, som

avslutas med att deponenten med stor
entusiasm har bokat in en personalutflykt till arkivet – för att det låter så
himla intressant och viktigt.
– På minussidan finns det en ”osund
konkurrens” från offentligt finansierade aktörer som tar emot material gratis från aktiva arkivbildare, för att de
inte förstår bättre. Därmed förminskar
de också arkivens och arkivprofessionens värde. Det är också fel att en del
beslutsfattare, ofta på någon vag ideologisk grund, menar att deponenterna,
företrädesvis då näringslivet, fullt ut
ska finansiera arkivverksamheten.
Något favoritarkiv?

– Nej, men en favoritsekreterare är
Carl Åkerberg, verksam vid sekelskiftet 1900 i logen 620 Protest i Fagersta.
Han skrev fantastiska protokoll som
gör att vi nu drygt hundra år senare kan
få en bild av ”vad som hände på byn”,
vem som gjorde vad och när, och vem

som var osams med vem och varför.
Din önskelista för den enskilda
arkivvärlden?

– Det behövs mer förståelse för att
det allmänna behöver vara med och
finansiera den allmännyttiga verksamheten som är ren och skär service till allmänheten. Vi är experter
på att få ut mesta möjliga ur varenda
ynka skattekrona vi får ta del av, inte
minst genom vår förmåga att hitta bra
samarbetslösningar.
– Till alla regionala enskilda arkiv
runt om i landet önskar jag styrelser
som är intresserade av verksamheten,
kunniga med förmåga att ta till sig
information om omvärlden, som ser
vikten av samarbeten inom och utom
länet, som värnar personalen och som
på ett sansat och samtidigt engagerat
sätt kan föra arkivens talan. Kort sagt,
alla borde ha en styrelse som Arkiv
Västmanlands. 
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Arkivkonsult
– DET ÄR FRÅGAN
ATT VARA ARKIVKONSULT är lite som att
vara trollkarl. Nåja, kanske inte sådan
som finns i Harry Potters magiska
och ibland ondskefulla värld, utan
mer i bemärkelsen att vi öppnar folks
ögon till en svårgripbar värld som
närmast verkar ogenomtränglig.
Att alla arkivarier dessutom verka
känna varandra gör inte saken bättre. Utifrån sett framstår vi som en
sekt – eller som medlemmar i samma
ordenssällskap – som med obegriplig terminologi och metoder förklarar
arkivvärlden för de som står utanför
och förundras.
Kanske är denna kåranda ett resultat av alla de fördomar som haglar
mot kåren och vad vi gör. Till exempel tycks ju ingen vanlig dödlig på
arbetsplatser självmant vilja fördjupa
sig i arkivens mysterier. På arbetsplatser där man saknar arkivarie tycks
arkivariefunktionen fungera lite som
Svarte Petter, en uppgift som läggs på
den med minst råg i ryggen, eller den
nyanställda som inte vågar tacka nej
till ytterligare en arbetsuppgift.

ju förunderligt att inte
fler har upptäckt denna magiska värld
och de fördelar som arkivfunktionen
ger. Jag menar vem upptäcker ifall
man försvinner ner i arkivens djup
några timmar och bakom en hylla
inmundigar sig en och annan dryck?
Fast nu är det visst jag själv som sprider fördomarna…
Hur som helst.
Det är alltså
här,

SAMTIDIGT ÄR DET
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i en värld som varken förstår sig på
vad vi gör och kan, vi arkivkonsulter kommer in, som räddande änglar,
eller trollkarlar som ska rädda organisationen från alla kvarvarande rester av det förgångna (eller arkivalier
som vi kallar det). Rester, som ofta
är fyllda med damm, spindelnät och
mögelsporer. Vi kommer onekligen
som Van Helsing ner till källarvalven där man förväntar sig att någon
vampyr ska resa sig bland bråten, förvånad över att någon vågar störa dess
fridfulla sömn. Det var ju trots allt
länge sedan någon behövde besöka
arkivet – allt är ju digitalt nuförtiden – och det har ju ändå inte funnits
någon på plats som vet hur man söker
fram informationen ur arkivet.
Nu är det förvisso sällan en arkivkonsult behöver ägna sig åt det historiska arkivet, men det förekommer
och det är ofta en ingångsport till de
arbeten som behöver göras på ett mer
strategiskt plan.
Oavsett vilket har vi ofta förväntningar på oss att vi även ska kunna
trolla när vi kommer till en arbetsplats. Och även om jag tyvärr måste
göra en del besvikna – det kan vi inte,
i alla fall inte flertalet av oss – så framstår våra fingrar ofta som magiska, för
de vanliga dödliga, när vi skapar ordning ur kaoset. Vi hittar lösningar på
frågor som organisationen har tampats med i om inte århundranden, så i alla fall åratal,
eller i månader….

GÖR VI DÅ ALLTID ett bra arbete? Tja, det
beror väl på graden av utmaningar
och vilka magiska under kunderna
vill se. Arkivarien är ju den som ska
ha och har kontroll över hela organisationens historia och vem som gör
vad och hur. I en stor organisation
(med många omorganisationer) kan
det nästan vara ett heltidsarbete att
följa upp detta för att uppdatera hanteringsanvisningar och arkivbeskrivningar. Att då som konsult komma
in och på några få timmar greppa allt
detta kräver magiska fingrar, eller i
alla fall en lång erfarenhet av liknande verksamheter för att lätt och fort
kunna sätta sig in i hur organisationen
fungerar och de problem som finns.
En tröst är att offentlig sektor är ganska bra på att yngla av sina idéer till
andra grannorganisationer, vilket gör
att det inte alltid behöver vara så stor
skillnad på hur man organiserat sig.
I sammanhanget kan det konstateras att arkivfunktionen
(och arkivariefunktionen) nästan
kan hamna
var som
helst i en
organi-

eller trollkarl
sation. I allt från ett allmänt administrativt block av stödfunktioner, till
direkt i en stabsfunktion eller hos en
avdelning med jurister. Detta påverkar i hög grad hur arbetet kan bedrivas och vilka muskler som finns. Det
är ju inte alla heller som tror att vi
kan trolla eller att vi kan lösa problem
inom områden där vi faktiskt besitter
kompetensen.
förekommer ibland är
att tillsynsmyndigheten (trolldomsministeriet) själva skickar ut personer
som konsulter inom viss kommunal
eller landstingskommunal verksamhet. Gränsen mellan tillsynsroll och
utförare kan därmed hållas flytande
vilket gör situationen problematisk.
Jag menar, vem vågar sätta sig upp
mot själva tillsynsmyndigheten ifall
den konsult som de har skickat inte
håller måttet, när den som sedan ska
granska att arkivbildaren har uppfyllt
sina plikter samtidigt är den
som förmedlar och tar betalt
för konsulten? Hur ska
man då kunna kontrollera att rätt saker har
gjorts på rätt sätt?
Vem ska tillsynsmyndigheten
klaga hos ifall
den

ETT PROBLEM SOM

av dem uthyrda konsulten har gjort
ett dåligt arbete?
En annan sak som har krånglat
till konsultmarknaden under senare år är förstås de så kallade bemanningsföretagen och den typ av upphandlingar med ramavtal som lockar
stora aktörer att även erbjuda dessa
tjänster. De behöver förstås inte vara
några falska profeter för den sakens
skull. Men även om de tvärtom kan
göra vissa magiska under på arbetsplatsen är risken att de inte har någon
inom bemanningsorganisationen som
har kunskap inom detta magiska fack
och kan vara det stöd eller bollplank
till konsulten som den så väl behöver.
Därmed har inte heller konsulten de
förutsättningar som krävs för att göra
ett bra arbete. Särskilt inte om det
kompetensen som krävs kring detta
saknas hos kunden.
Att vara arkivarie är ha en expertroll, eller att vara ett experttroll. Och
det kräver lång erfarenhet. Ibland undrar jag om man någonsin blir fullärd.
Samtidigt är det kanske charmen med
yrket. Som arkivarie finns det alltid
nya saker att lära sig och ny kunskap
som kan utvecklas. Inte minst förändras verkligheten, även utan trollkonster, till den grad att det faktiskt skulle
behövas en trollstav ibland. 
Lars Lundqvist,
magisk arkivkonsult

Illustration Kim Sonntag
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FÖR

Statisk inkrementell metod (SIM) är en ny metod för att
underlätta förvaltning och hantering av inkrementella
webbarkiv. Till skillnad från branschstandarden WARC
så är SIM inte beroende av någon mjukvara. Matias
Vangsnes, grundare av företaget Archiwwwe förklarar.
Text Mariya Lysenkova mariya.lysenkova@archiwwwe.se
Illustration Maria Lindroos
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”Viktigt när vi
utvecklade metoden
var möjligheten att
förvalta webbarkivet,
det vill säga att kunna
öppna filerna i arkivet
utan speciell mjukvara,kunna bearbeta
och uppdatera
arkivet.”
WARC-FORMATET ÄR en branschstandard
vid webbarkivering, ett filformat där
den insamlade webbplatsens samtliga filer lagras. Formatet tillåter också
inkrementell insamling (avbilder över
tid). Tekniken bygger på att ”spela in”
och ”spela upp” webbplatsen med en
speciell mjukvara, vilket i sig är en bra
teknisk lösning.
Webbplatser innehåller inte bara
tillgångar för att presentera innehållet (bilder, stilmallar, skript etc.)
utan ofta bifogade dokument. Dessa
dokument behöver ibland bearbetas och konverteras för att kunna
långtidslagras.
Och det är just förvaltning som
formatet WARC lämpar sig mindre bra för. Formatet kräver en speciell mjukvara för att öppna arkivet. En
annan nackdel är att formatet försvå-

rar bearbetning av arkivet. Det finns
idag inga enkla metoder för att extrahera filer ur WARC för att analysera
dem eller konvertera och uppdatera
arkivet.
EN BRANSCHÖVERENSKOMMELSE är att få
beroenden och öppna format som skapar en bättre förutsättning för kvalitativa arkiv över tid.
– Vi har sedan starten provat och
utmanat de rådande standarder och
metoder som finns för att kunna leverera en så bra lösning som möjligt. Vi
upptäckte tidigt att branschen hittills lagt mest resurser på tekniken för
själva insamlandet av webbplatser och
inte så mycket på att underlätta förvaltningen, säger Matias Vangsnes.
För honom blev det extra tydligt
att det fanns behov av en ny metod

när hans företag Archiwwwe skulle hjälpa sina offentliga kunder att
leverera inkrementella webbarkiv
till Riksarkivet. Riksarkivet accepterar nämligen inte WARC som
leveransformat.
– Viktigt när vi utvecklade metoden var möjligheten att förvalta webbarkivet, det vill säga att kunna öppna
filerna i arkivet utan speciell mjukvara, kunna bearbeta och uppdatera
arkivet. Därför utgick vi från att filerna i arkivet bör lagras i en filstruktur
och länka till varandra relativt. Sedan
tittade vi på hur vi skulle lösa problematiken med just inkrementella
webbarkiv för att undvika dubbletter,
det vill säga de filer i arkivet som inte
ändrats över tid, säger han. 
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Så här fungerar SIM
I följande simplifierade exempel utgår
vi från att samla in en webbplats
(www.example.com) månatligen och
lagra den med SIM. Exempelwebbplatsen består av en HTML-sida som
länkar till en bild. Så här ser källan
för index.html ut:
<html>

<body>

<img src=”images/img.jpg”>

</body>

</html>

Låt oss titta på hur resultat blir efter
att vi insamlat webbplatsen och lagrat
den med metoden SIM.
Efter första insamlingen, 1 augusti
2017, klockan 10.00:
.

└── www.example.com

FYNDAT

REP. DEL 2
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├── 1501581600
│

├── images

│

└── index.html

│

│

└── img.jpg

└── .sim

Observera att filerna från den första insamlingen är lagrat i en folder
namngiven med en unik identifierare
(i detta fallet en tidsstämpel i UNIXformat när insamlingen ägde rum)
samt en dold folder (.sim) för att spara
metadata fortsättningsvis. Tittar vi på
källan för index.html så ser den likadan ut som orignalkällan:
<html>

Efter andra insamlingen, 1 september 2017, klockan 10.00:

.

└── www.example.com
├── 1501581600
│

├── images

│

└── index.html

│

│

├── files

│

└── index.html

│

└── info.pdf

Arkivet innehåller nu:
• 1501581600/index.html
- oförändrad
• 1501581600/images/img.jpg
- oförändrad
• 1504260000 – en adderad folder
• 1504260000/index.html – en
uppdaterad version av index.html
• 1504260000/files/info.pdf – en
adderad fil (PDF)
• .sim – oförändrad (tom folder)
Notera att 1504260000/index.html
länkar till den nya filen (info.pdf) och
bilden (img.jpg) som är oförändrad
och länkar till den första avbilden (1
augusti 2017, klockan 10.00). På detta
sätt sparas statiska foldrar och länkas
mellan varandra. Se exempel:
<html>

<body>
<img src=”../1501581600/images/img.

</body>

info</a>

Låt oss titta på vad som händer efter
att vi har insamlat webbplatsen en
månad senare. Webbplatsen har under
tiden uppdaterats med en länk till ett
PDF-dokument. Låt oss titta på hur
detta återspeglas när vi lagrar filerna
med metoden.

│

└── .sim

jpg”>

</html>

└── img.jpg

├── 1504260000

<body>

<img src=”images/img.jpg”>

│

<a href=“files/info.pdf”>Download
</body>
</html>

Nu har vi gått igenom hur avbilder skapas när information uppdateras och adderas, men hur hanterar
SIM avbilder när något tas bort? Då
inga filer tas bort från arkivet använder vi oss av metadata för att spåra

förändringar.
Om vi genomför en tredje insamling där bilden och PDF-dokumentet
är borttagna och länkarna i HTMLfilen inte längre finns, lagrar vi filer på
följande sätt.
Efter tredje insamlingen, 1 oktober
2017, klockan 10.00:

.

└── www.example.com
├── 1501581600
│

├── images

│

└── index.html

│

│

└── img.jpg

├── 1504260000
│

├── files

│

└── index.html

│

│

└── info.pdf

├── 1506852000
│

└── index.html

└── .sim

└── 1506852000-deletions.txt

Vi har nu adderat 1506852000/index.
html tillsammans med en metadatafil
.sim/1506852000-deletions.txt som
innehåller en lista med filer som tagits
bort i avbilden.
Innehåll i .sim/1506852000-deletions.txt:
images/img.jpg
files/info.pdf

SIM är alltså en metod för att spara och namnge filer, inte en produkt
eller ett program. Med metoden kan
digitala kanaler insamlas inkrementellt och samtidigt vara tillgängligt
för bearbetning (exempelvis konvertering) över tid. SIM är gratis, vem som
helst som har tillgång till en dator kan
börja använda SIM idag.
– Vi har med gott resultat provlevererat webbarkiv med SIM till Riksarkivet, säger Matias Vangsnes.

För mer information
Läs mer detaljerat om SIM på https://
archiwwwe.com/om-webbarkivering/sim
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Registratorns förändrade roll och Svea hovrätts
sätt att arbeta med handlingar. Det var två ämnen
som belystes under årets FAI-konferens.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

Registratorn får

ÖKAD PLATS
med konferenser där
det finns flera professioner representerade är att man som utomstående får
insyn i andras liv och vardag. Även
om den profession som talar inte är
ens egen så kan det ändå väcka tankar kring ens arbetssätt. Under årets
FAI- konferens gick programmet
från högt till lågt, källkritik, FGS:er,
GDPR och ett nordiskt språk. Men
kanske allra roligast var att det fanns
två punkter som handlade om registratorns situation.

DET SOM ÄR ROLIGT

Marita Bjelkendal, chef
för arkiv och registratur på Svea hovrätt tillika 2015 års vinnare av Årets
registratur. Hon delade med sig av
tips om hur man bemöter de som vill
ha ut allmänna handlingar hos Svea
hovrätt. På Svea hovrätt arbetar 330
personer med brottsmål, tvistemål
och specialmål såsom hyresmål. Varje dag tar man emot 70-80 förfrågningar av varierande grad och storlek.
För att undvika splittring i arbetsdagen och för att kunna arbeta med en
sak i taget har man tydligt schemalagt
passen inom enheten. En tar hand
om funktionsbrevlådan halvdag och
en annan agerar löpare som då är den
som är ansvarig för att hämta upp icke
inskannade handlingar från arkivet.
Övriga anställda arbetar med bland
annat boxläggande av handlingar,
sedan roterar man i schemat. På Svea
hovrätt har man även tydliga rutiner
för vem som lämnar ut vad. Är det
ett aktivt ärende är det i första hand
handläggaren som ansvarar för utlämnandet och är det en arkiverad hand-

FÖRST UT VAR

ling är det registraturen. Här har man
även innan tänkt igenom frågan om
offentlig- eller sekretessbelagd handling där man vid boxläggningen har
separerat offentliga handlingar från
de som är offentliga.
ALLA HAR RÄTT ATT ta del av en allmän
handling men det finns en skillnad
i bemötande och utlämnande. Som
part i ett mål har du rätt att ta del
av allt. Är du ombud har du rätt till
allt om behörig part lämnat in samtycke (enligt 10 kap OSL). Det är
även många journalister som vänder sig till Svea hovrätt för att få ut
domar. Där har man förbättrat rutinerna och skickar nu snabbt ut domar
i uppmärksammade mål för att minska begäran om utlämnande av domen.
När det gäller forskning så är det
endast forskare som är anställda som
får ut materialet i sin helhet, ofta
med ett förbehåll att det hanteras så
att ingen av de inblandade drabbas.
Här är det syftet med forskningen som ligger till grund
för bedömningen av vad som
lämnas ut.
Slutligen, allmänheten
få ta del av allt som inte är
sekretessbelagt. När det gäller just sekretess har man
även här en rutin att det är
arkivarien som gör en första bedömning och
prövning och att
man annars
begär hjälp av
administrationen med detta.

FÖR ATT HANTERA det stora inflödet av
begäran om allmän handling har Svea
Hovrätt också en telefontid för allmänheten mellan 9 och 12. Det finns
en egen funktionsbrevlåda för arkivet och ett särskilt beställningsformulär på hemsidan. Utlämnande på plats
sker klockan 11 och man tillåter inga
stående beställningar på exempelvis
aktuella förhandlingar utan den som
vill ha ut detta måste komma in med
en ny begäran vid varje tillfälle. Man
har även en strategi för när någon
kommer in med en begäran om allmän
handling som omfattar stora mängder
handlingar. Istället för att ta fram allt
och sekretessbedömma handlingarna
möter de personen på plats och diskuterar vad de vill ha och om de tydligare kan specificera vad de är ute efter.
Som sista tips betonar Marita Bjelkendahl att man kommer långt med
ett positivt tillmötesgående och en
professionell attityd. Varje begäran om allmän handling ska hanteras
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Annika Gattberg och
Therese Eriksson från TA
arkiv- och informationskonsulter AB talade om
registratorns ändrade
roll gentemot handläggaren på FAI:s konferens
i höstas.

snabbt men samtidigt noggrant och
kanske det allra viktigaste: man ska
bemöta varje person som man själv
skulle vilja bli bemött.
Efter Svea hovrätts tips och trix
kring att navigera i en djungel av
utlämnande och sekretess, fortsatte
registratorsspåret med Annika Gattberg och Therese Eriksson från TA
arkiv- och informationskonsulter AB.
De pratade om när registreringen och
diarieföringsansvar flyttar från registratorn till handläggare. En förändring som går hand i hand med dagens
trend av att vi gör alltmer saker själva
i dagens samhälle.
en sådan förändring
krävs mer än en önskan från registraturen. Hela ledningen måste stå bakom det och ha ett genuint intresse av
att genomdriva förändringen. För, det
handlar inte enbart om nya arbetssätt
utan även om nya sätt att se på olika
roller i organisationen. Det är viktigt
att ledningen kan se konsekvenserna av beslutet och orka slutföra detta
trots motstånd inom organisationen.
Annika Gattbergs och Therese
Erikssons recept för framsteg var att
först bedöma mognaden och förutsättningarna för projektet och därefter
ha en plan steg för steg. Hitta de goda
exemplen, identifiera en grupp som
ligger lite i framkant och börja med
dem. Försök samtidigt att få handläggarna att förstå vinsterna med att
själva registrera, att det är en naturlig del av handläggningen och att det
ger en bättre överblick över det egna
ärendet. Det gäller också att hitta de
som inte är så nöjda och försöka förstå
varför de inte är nöjda. Kanske vet de
inte hur de ska registrera och behöver
lite extra handpåläggning? Är det en
hel grupp som pyr av missnöje finns
det en poäng med att vara med på ett
enhetsmöte och gärna ha möte i liten
grupp så att folk vågar ställa frågor.
Om missnöjet finns kvar kan man
behöva prata med handläggares chef

FÖR ATT FÅ IGENOM
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som får ta tag i det, detta då chefen
har det yttersta ansvaret.
arbetssätt, men hur är
det med arbetsrollen? Istället för
att registrator sitter och registrerar inkomna mejl, utgående mejl och
andra handlingar i ärendet, tillfaller detta handläggaren. Handläggaren skapar ärenden i kärnverksamheten när denne behöver det. Handläggaren registrerar in- och utgående
ärenden och får på detta sätt en större kännedom om sin egen arbetsprocess. Handläggaren ansvarar även för
att avsluta sina ärenden och genomför då samtidigt en kontroll att samtliga ärenden återfinns i ärendet. För
registratorns del flyttar fokus över till
ärenden som rör styr- och stödprocesserna där registratorn skapar nya ärenden och fördelar till chef eller handläggargrupper. Registratorn diarieför
handlingar i dessa processer och avslutar även ärendena där. Registratorn får
även en mer rådgivande roll och bistår
även vid begäran om allmän handling.
Det handlar även om lika typer av
kvalitetskoll där registratorn kontrollerar registreringarna och lätt upptäcker fel. Det kan även vara så att det är
något som är felaktigt i systemet och
då är det registratorns ansvar att uppmärksamma detta. Slutligen är regist-

SÅ MYCKET FÖR

ratorn den som utbildar handläggarna
och som har ett helikopterperspektiv
över verksamheten, vilket leder till att
det är lättare att se likheter mellan och
kunna samköra olika processer. Detta i sin tur leder till att registratorrollen kommer längre ifrån det praktiska arbetet och innebär att man börjar
arbeta mer strategisk. Registratorn blir
en typ av expert i verksamheten där
man arbetar mer med verksamhetsutveckling och rutiner. I förlängningen
kommer jobbannonserna för registratorer att börja förändras; det är helt
enkelt andra kompetenser som efterfrågas. Som registrator ska du våga ta
dig ut i organisationen och ta plats.
Det tråkiga som kan komma är dock
kommentaren ”Vad gör du nu?”- förbered ett bra svar, till exempel att du
arbetar med informationskvalitet och
utvecklar verksamheten.
SLUTLIGEN TIPSAR DE om att man måste arbeta mot ett gemensamt mål
inom gruppen, och för att lyckas bör
man ha med sig ledningen och hitta
bundsförvanter inom organisationen.
Men kanske det viktigaste; fokusera
hela tiden på nyttan för hela organisationen och glöm inte att förändring
tar tid. Om något har varit på ett sätt
länge kommer det inte att förändras
över en natt. 

Arkiv 400
– ett firande

År 1618 infördes en ny kansliordning i Sverige som ledde
till bildandet av ett Riksarkiv, en myndighet vars främsta
uppgift är att bevara information från myndigheter, politiska
föreningar, privatpersoner och mycket annat. 400-årsjubileet
nästa år kommer att uppmärksammas på flera håll i landet
med olika evenemang och en egen webbplats dedikerad
till arkivens värde och den nytta vi har av dem.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com
Bildkälla: Centrum för Näringslivshistoria
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riktigt bråda arkivår. Förutom att några arkivföreningar har firat
jämna år 2016 och 2017 firade vi också att Tryckfrihetsförordningen fyllde
250 år förra året. Nästa stora firande är
Riksarkivets 400-årsjubileum. För att
uppmärksamma detta har hela branschen, det vill säga Riksarkivet och
samtliga arkivföreningar, gått ihop för
att berätta vilka vi är, vad arkiviska är
för något och vad som händer i arkiven
under året. Det allra mest spännande
är att vi alla har möjlighet att lämna in
våra berättelser om hur arkiv har hjälpt
oss och på så sätt bli en del av den
pågående arkivtraditionen.
För att ta reda på mer om Arkiv
400 tog tidskriften Arkiv kontakt med
Anastasia Pettersson som är arkivansvarig på Svensk kärnbränslehantering
AB, SKB samt ordförande för arkivföreningen NLA (Näringslivets arkivråd) och sammankallande i styrgruppen, för att höra efter vad Arkiv 400 är.
DET HAR VARIT

är ett begrepp som syns lite
överallt. När började man arbeta fram
idéerna för hur man skulle arbeta med
detta?
– Vid ett möte med SASS (Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet) i
september 2015 presenterades idén att
jubileumsåret kunde ses som ett arkiv
år för att synliggöra hela Arkivsverige.
En arbetsgrupp bildades för att konkretisera idén som bland annat resulterade i webbplatsen Arkiv 400 som
samlar meddelanden, information och
material rörande arkivåret 2018.
Anastasia Pettersson berättar vidare att Riksarkivets bildande år 1618,
genom den nya kansliordningen, inte
bara innebar startskottet för Riksarkivet utan i princip en början för hela
Sveriges arkivväsende.
– Sedan dess har vi bevarat historiskt material på ett strukturerat sätt
för enkel åtkomst och återsökning.
Och sedan dess har Arkivsverige vuxit till att omfatta både offentliga och
privata arkiv; vinstdrivande såväl som
ideella; och institutionella såväl som
organisationsbaserade.
ARKIV 400
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Tillsammans, menar hon, håller alla
dessa arkiv koll så att vi som samhälle aldrig glömmer vår historia. Riksarkivets grundande är således en perfekt utgångspunkt för att fira att hela
Arkivsverige fyller 400 år under 2018.
Arkiv 400,
berättar Anastasia Pettersson, har
man diskuterat gemensamma vand-

FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA

tillräckligt antal för att få kampanjen i
rullning. Sedan är det välkommet för
alla som vill ansluta, säger hon.
berättelser som redan nu hunnit komma in sticker alla ut genom
att vara intressanta på sitt sätt. Hennes egna bästa arkivhistoria är hämtad från den egna verksamheten och
det bevarandeperspektiv den har. Hon

BLAND DE

Gå in på www.arkiv400.se
och lämna din historia eller
varför inte, dina historier?
För visst har du varit med om
mer än ett äventyr i arkivet?
ringsutställningar, w
 ebbkampanjer
(@ARKIV400, #ARKIV400), en
Youtube-kanal och profilprodukter så
som ”roll-ups”. Man har redan nu en
webbplats där man berättar om den
svenska arkivbranschen och förklarar vad ett arkiv är. Dessutom finns
ett kalendarium och en lista över olika
arkivuttryck. (Vet du exempelvis vad
en fascikel är?) På sajtens kanske mest
publika del kan arkivarier, forskare,
journalist med fler lämna in sina egna
berättelser om vad arkiven lärt dem
samt möjligheten att bifoga ett fotografi för att illustrera berättelsen.
– Dessa berättelser kopplar ihop
dåtid med nutid och visar hur historien har hjälpt oss att fatta dagens beslut,
oavsett vilken del av samhället vi verkar i. Vi har haft koll i 400 år. Och just
därför är vi smartare idag. Som del av
historierna framgår även hur ett effektivt arkiv fungerar. Fokusen på att lyfta
historier från hela Arkivsverige öppnar även för organisationer eller enskilda arkiv att ansluta under kampanjens
gång, så att de kan berätta sina historier om hur de hjälpt andra och även om
hur de driver sina arkiv. Vi behöver inte
få med alla arkiv från början, bara ett

pratar engagerat när hon pratar om
tidsperspektivet:
– Tänk dig Forsmark om några
tiotusentals år. Isen efter den senaste
istiden är borta. Borta är också minnet av det radioaktiva avfall som ligger begravt nere i berget. Hur ska vi
förmedla den kunskapen till framtidens människor? Den frågan utreder
nu SKB i ett projekt – Informationsbevarande efter förslutning av Kärnbränsleförvaret. Det handlar om vilka markörer man kan använda för att
tala om för framtiden att här finns ett
kärnbränsleförvar. Och framtiden i
det här fallet är 100 000 år bort. Det
är ett svindlande perspektiv som tanken har svårt att greppa. Frågorna är
många. Vilket språk talar människorna då? Vilka varningssignaler kan de
uppfatta? Vilken teknik använder de?
Och förstår de vad radioaktivitet är? Vi
måste undvika att framtidens människor blir skadade av Kärnbränsleförvaret av misstag. De behöver rätt kunskapsunderlag när de ska fatta beslut
om till exempel återanvändning av
platsen.
Inom informationshantering tänker man oftast att informationen ska

bevaras för alltid, men vanligen i
perspektivet för forskningen. I kärnbränsleexemplet är det istället fråga om ett långtidsbevarande för att
skydda framtidens människor. Tanken är extra svår att ta in när man ser
de svårigheter vi själva har att tolka information som uppstod för flera
tusen år sedan.
PÅ WEBBPLATSEN stannar det dock inte
med att samla in historier och tillgängliggöra dem. Tanken är att vidga
användningsområdet för dem, berättar Anastasia Pettersson, och iscensätta dem som korta tv- program som
kan ingå i lite längre dokumentärfilmer eller användas som radiopoddar.
Hon berättar vidare att sajten endast
ska ses som ett nav där allt samlas in
men sedan sprids i andra olika kanaler. En längre berättelse kan paketeras
som en längre berättelse för inspel till
media (traditionellt PR-arbete) eller
att man gör en kortversion av historien med en bild med bildtext för Instagram eller att man puffar för artikeln på Facebook. Det ska även gå att
sprida artikeln på andra sociala media
via engagerade kampanjarbetare. För
den som vill sprida sin historia tipsar
Anastasia Pettersson att man inte ska
glömma att ”hashtagga”, förslagsvis
med #arkiv400, men även varianter
som #klok-sen-1618.

hoppas Anastasia Pettersson, ska utmynna i ett branschmål som syftar till att skapa en större sammanhållning och gemenskap
bland olika föreningar, arkivarier och
organisationer.
– Men, fortsätter hon, så syftar det
även till att synliggöra värdet och nyttan i alla våra arkiv, i syfte att visa
både allmänheten och våra finansiärer – offentliga eller privata – vikten av
historiebevarande och historiekunnande. Utan arkiven finns ingen tillgänglighet och då fungerar till exempel inte
offentlighetsprincipen och, i en förlängning, demokrati. Vilket är extra
viktigt dessa tider. 
ARKIV 400,

Berättelserna på Arkiv400.se kopplar ihop dåtid med nutid och visar hur
historien har hjälpt oss att fatta dagens beslut.
Foto från Centrum för Näringslivshistoria.

Anastasia Pettersson om:
Arkivdoldis:

Årets arkiv 2013 var Folkrörelsearkivet
i Västerbotten som har skapat ett
unikt och modernt folkrörelsearkiv:
”Umeå Hardcore”. Arkivet har en
tonvikt på Umeå och 1990-tal. Här
presenteras Sveriges största samling av
musik- och livsstilsrelaterat material
med anknytning till fenomenet Umeå
Hardcore. Arkiv håller med om att
det onekligen låter som en väldigt
spännande samling.

Arkivarieyrket:

Arkivarie är världens bästa yrke.
Det roligaste med det är att man kan
ha så varierande arbetsuppgifter; från
analog arkivering till e-arkivering, IT,
informationsförvaltning, forskning
med mera.
Webbplatsen arkiv400.se:

Gå in på www.arkiv400.se och lämna
din historia eller varför inte, dina
historier? För visst har du varit med
om mer än ett äventyr i arkivet?
31

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

Ett dokumentarv
på utdöende?
Det finns områden där vi kan se att datorerna konkurrerar
ut delar av vår kulturhistoria. Ett sådant är brevskrivande.
Dagens korta SMS eller mejl, kommer aldrig att kunna
ersätta det innehåll som ett traditionellt brev har i form av
berättelser, känslor och beskrivningar. Och då har vi inte
ens nämnt näverbrev!
Text Anna-Lena Nilsson Länsarkivarie Hallands länsmuseer

museums
folklivsarkiv inkom nyligen en riktig
skatt: tio brev av näver som i sin form
och innehåll är relativt ovanliga.
Det är brev skickade hösten 1940
från Gösta som låg inkallad i trakterna
runt Haparanda, till sin fru Rosa och
deras dotter i Varberg. De flesta breven är skrivna på näver och skickade i
egenhändigt tillverkade näverkuvert.
Brevsamlingen väcker frågor: Varför är breven skrivna på näver? Och
hur upplever en vanlig halländsk man
livet i nordligaste Sverige under Andra
världskriget?
I breven kan man utläsa att Gösta
själv tillverkade breven av näver: ”…var
ute i eftermiddags och skaffa nävern
i snön, det är inte så lätt nu mera…
kuverten kostar endast arbetet, som är
skojigt, även ett tidsfördriv.”
Han berättar också att det är flera av de inkallade som gör näverbrev
och skickar dem som norrländska
souvenirer.
TILL HALLANDS KULTURHISTORISKA

ATT SKRIVA BREV på näver är en gammal
företeelse. Det finns näverbrev bevarade från medeltiden. Materialet var
både enklare och billigare att anskaffa
än papper.
Breven berättar om vardagliga händelser, men också om längtan, och om
osäkerheten inför framtiden. När får
han komma hem? Hur klarar man det
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ekonomiskt därhemma, finns det jobb?
Matpaketen som hustrun skickar är
särskilt uppskattade. Innehållet delas
broderligt och i breven skickar alla
hälsningar och tackar.
I ett av breven från Rosa har hon
berättat om att hon varit på dans och
då skriver Gösta:
”...jasså de kunde inte dansa hambo, då saknar du mig som först. Här är
gott om finska fjällor som också även
gillar skägg, ha ha ha…det finns bara
du i hela världen (Darling)…ja de är
jäkligt att man inte får komma hem
och krama dej någon gång”. Brevet
avslutas ”Kära hälsningar till er båda,
Gösta, mannen med skägget”
BREVET FRÅN 28 OKTOBER vittnar om att
vintern är i antågande: ”Vi har badat
bastu i dag, det skadade sannerligen
inte då särskilt fötterna hade mist den
s.k. vita färgen. Ansiktet har inte fått
vatten heller på 3 dygn. Orsaken är
kölden, natten mellan lördag och söndag har det varit mellan 10-15 grader kallt, det blir då inte varmare i
natt, kylan går ju rätt igenom tältduken, har ca 20 gr. varmt i mitten så
är det fullt av rimfrost vid huvudet.
Trots att jag har både har en ylleskjorta, en vanlig olle och vapenrock så
är det kyligt om ryggen. Jag har sytt
ihop min filt så bar ligger jag inte om
nätterna, den går t o m om huvudet.

De kan väl inte låta oss ligga i tält så
länge till för då blir vi alldeles fördärvade allihop.”
Krigsvintrarna 1940-42 har gått
till historien som några av de kallaste
under 1900-talet. I norrland låg medeltemperaturen runt -15 grader de här
vintrarna, och som lägst rapporterades
det in -50 grader vid enstaka tillfällen.
Han lyckades
genomleva krigsvintern 1940 och
återvände så småningom till sin familj
i Varberg och inrättade sig efter kriget
i ett ordinärt liv.
Breven bevarades under alla år som
ett minne från norrland, förmodligen för att breven var ovanliga till sitt
utseende, men säkerligen också på
grund av innehållet. Breven skänktes av Göstas släktingar efter hans död
till museets arkiv och bevaras nu för
kommande generationer att ta del av,
tolka och analysera. Breven är renskrivna så långt det varit möjligt och
nu återstår konservering och övriga
bevarandeåtgärder.
En fråga som väcks när man kommer i kontakt med en brevsamling av
det här slaget är hur vi kommer att
bevara dagens digitala meddelanden
mellan privatpersoner. Hur många
skriver ut och bevarar sina mejl? Eller
ligger de och skvalpar i inkorgen på
den egna datorn i evinnerlig tid? 
VAD HÄNDE MED GÖSTA?

33

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net Illustration Kim Sonntag

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Redan den 25 maj börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen
att gälla i Sverige. Detta till trots är fortfarande många delar
oklara när det gäller hur den ska tillämpas på arkivsektorn.

Arkiven och den nya
dataskydds-förordningen
dataskyddsförordning börjar gälla inom EU nästa år har kanske inte undgått någon. Inte minst
har kurser ordnats på löpande band
kring detta. Till skillnad från tidigare lagstiftning på området, som har
haft formen av direktiv, är detta en
förordning.
Den förra formen innebar att Sverige som land måste implementera
de nya reglerna i en ny lag, medan en
EU-förordning nu börjar gälla utan
denna åtgärd. Detta hindrar dock
inte att vissa delar av förordningen får
anpassas till den rättstradition som
finns i landet och annan lagstiftning.
Det behövs också en hel del följdändringar i annan lagstiftning som idag
är anpassade till personuppgiftslagen.

ATT EN NY

den nya dataskyddsförordningen att gälla. Som det ser ut
i dagsläget kommer inte så mycket att
förändras för den offentliga sektorn.
Grundtanken är att myndigheter ska
kunna utföra de uppgifter som hanteras idag och även kunna bevara handlingarna ur arkivändamål. En SOU
2017:39 (Ny Dataskyddslag) beskriver i allmänhet vad som kan behöva
göras för att anpassa förordningen till
svenska förhållanden. Något lagförslag har i skrivande stund dock inte
kommit från regeringens sida.
DEN 25 MAJ BÖRJAR
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En skillnad från tidigare är att
undantaget för att få behandla personuppgifter i ostrukturerat material inte kommer att finnas kvar. Dock
avses ett undantag införas när det gäller registerutdrag, så att organisationer inte blir tvungna att göra utdrag
på allt som finns även i ostrukturerad
form. En följd av de hårdare reglerna
kring detta kan också bli att man sätter upp regler för sökförbud hos myndigheterna när det gäller känsliga personuppgifter. Något generellt förbud
föreslås dock inte i utredningen. Men
konsekvenserna kan ändå bli stora
om inte ärendehanteringssystemen är
anpassade för att kunna hantera den
nya lagstiftningen på ett korrekt sätt.
PÅ DET ALLMÄNNA planet tycks den stora
skillnaden mot den tidigare lagstiftning bli att det på ett helt annat sätt
blir nödvändigt att ha kontroll på att
tillräckliga åtgärder har vidtagits vid
behandling av personuppgifter, för att
skydda dem snarare än att förhindra
myndigheternas möjlighet att samla
in dem. Det kommer att ställas krav
på att man helt enkelt vet varför och
på vilket sätt personuppgifter behandlas samt att man tillser att ingen obehörig har åtkomst till dem, eller att
personuppgifterna inte hanteras i strid
med dataskyddsförordningen. För

verksamheter som inte har levt upp
till personuppgiftslagen tidigare, blir
det troligen därför en hel del arbete
med att säkra upp att så inte är fallet. Inte minst de höga viten som kan
utdömas med den nya lagen kan motivera en sådan arbetsinsats.
vid införandet av den
nya dataskyddsförordningen gäller dock bevarande för arkivändamål.
Även här lyckades dock, tack vare
en del arbete under processens gång,
en del saker att undvikas. Såsom det
undantag som gör att rätten att bli
glömd inte gäller för handlingar som
tillvaratagits för arkivering. En sak
som konstateras av utredarna är dock
att enskilda arkiv i vissa fall inte har
någon laglig grund för att hantera
personuppgifter. Ett skäl till att det
över huvud taget ska kunna göras är
att det ska kunna anses vara av ”allmänt intresse”, ett begrepp som inte
är tydligt definierat och där rättspraxis nog på sikt får fastställa vad
som avses. Lösningen på problemet,
att enskilda arkiv inte omfattas av
förordningens arkivundantag, kräver att detta regleras i nationell lag.
Förslaget är att Riksarkivet får i uppgift att förordna tillstånd. Min tolkning av utredningen är dock att detta är tänkt som en tillfällig lösning i

EN STOR SKILLNAD

”En sak som konstateras av utredarna
är dock att enskilda arkiv i vissa fall inte
har någon laglig grund för att hantera
personuppgifter.”
avvaktan på arkivutredningen. Enligt
lagförslaget skulle då Riksarkivet få
rollen att bestämma vilka arkiv som
är av allmänt intresse att bevara, resterande skulle i annat fall bryta mot
dataskyddsförordningen och därmed behöva gallras i de fall som avser
personuppgifter.
Det framhävs att detta gäller i
enskilda fall och att dataskyddsinspektionen ska få frågan på remiss.
Den enda praktiskt möjliga tillämpningen i detta fall är att ge tillstånd
till enskilda arkivinstitutioner i sin
helhet. Någon annan hantering är

egentligen inte möjlig. Samtidigt är
det svårt att se att lagstiftarna verkligen har tänkt så, såvida man inte
använder arkivbegreppet felaktigt.
DET FRAMGÅR DOCK inte av SOU:n om
det måste röra sig om en arkivinstitution. Det kan dock konstateras att om
det är möjligt att hantera hela arkivbestånd hos en institution sammantaget, utan att granska respektive arkiv,
skulle en sådan tolkning vara möjlig.
Däremot blir situationen orimlig –
sett till framtida bevarande – om inte
organisationerna där informationen

har skapats har möjlighet att förvara
den när den inte längre behövs för sitt
ändamål, och om det anses finnas ett
allmänt intresse av att den bevaras.
Samma sak bör troligen gälla här likväl som i andra sammanhang. Det vill
säga att handlingarna hålls avskilda
från verksamheten och inte används
för annat syfte än vad de skapades för.
Således kvarstår många oklarheter
som troligen också kommer fortsätta
att göra det efter att lagförslaget har
kommit. Måhända kan arkivutredningen ge fler förtydliganden kring
detta. 
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I arkivarierollen ingår att vara vägvisare till arkiven i vid mening
och kunna sätta ”vårt” material i relation till andras. Om vi kan
hänvisa till andra arkiv och även sprida information till politiker och
beslutsfattare så kan resurserna satsas på att utveckla de befintliga
strukturerna istället för att bygga upp parallella strukturer. Så, var
finns de olika arkiven? Vad har de för roll, uppdrag och
upptagningsområde?
DET ÄR RELATIVT LÄTT att skaffa sig
överblick över det offentliga arkivväsendet i och med att det i stort
sett följer den offentliga förvaltningens struktur. Att Riksarkivet (RA) har huvuduppgiften att
vara statens arkivmyndighet vet de
flesta. Likaså att det finns landstingsarkiv, regionarkiv, kommuneller stadsarkiv med motsvarande uppdrag mot sina respektive huvudmän. Men var finns de
enskilda arkiven, det vill säga personarkiven samt civilsamhällets
och företagens arkivmaterial?

FYNDAT

RIKSARKIVET

Var finns arkiven?
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Det är svårt att överblicka den
enskilda arkivsektorn beroende på att
den har vuxit fram utan någon central styrning eller samordning. Många
enskilda arkivinstitutioner har tillkommit på initiativ av civilsamhällets
olika organisationer och ett stort antal
arkivsamlingar på initiativ av offentliga eller privata institutioner.
Det är viktigt att känna till att det
finns ett nätverk av föreningsägda,
regionala enskilda arkiv i Sverige. De
har i regel ett län eller en region som
upptagningsområde.
De så kallade länsarkiven har som

huvuduppgift att samla in, bevara och
tillgängliggöra folkrörelsernas och
föreningarnas arkiv i respektive län/
region. Vissa av dem fungerar även
som regionala näringslivsarkiv. De
är alla medlemmar i Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA).
åtta renodlade, regio-
nala näringslivsarkiv och Näringslivsarkivens förening (NAF) är deras
intresseorganisation. Mer information och länkar kan man hitta på
deras respektive webbsidor. Vid
RA finns ett av regeringen
tillsatt organ, Samarbetsrådet
för enskilda arkiv, där
DET FINNS ÄVEN

representanter för RA, FA och
NAF ingår.
RA har för övrigt en stor mängd
enskilda arkiv från privatpersoner,
(riks)organisationer och företag. Även
många kommunarkiv och landstings-

arkiv förvarar lokala eller regionala
föreningsarkiv.
Det finns också några enskilda arkivinstitutioner av rikskaraktär
med fokus på vissa ämnesområden till
exempel Arbetarrörelsens arkiv och
Bibliotek, TAM-arkivet och Centrum för näringslivshistoria. Det finns
vidare många universitets- och institutionsbibliotek samt museiarkiv som
har enskilda arkiv, i regel personarkiv med anknytning till respektive ort

eller ämnesområde. Kungliga Bibliotekets handskriftsavdelning har arkivmaterial med skönlitterär anknytning.
Riksarkivets Nationella arkivdatabas (NAD) är ett ovärderligt hjälpmedel för att kunna hitta relevant arkivmaterial av alla slag men den är inte
heltäckande. Att ha en överskiktlig
uppfattning om Sveriges arkivkarta är
därför nödvändigt. 
Katalin Gere
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Noterat
Nytt FAI-pris till Torbjörn Hörnfeldts minne
Den 24 oktober delades det nystiftade
”Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för
främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige” ut för första gången, på
den årliga FAI- konferensens middag.
Årets pris – ett diplom och en prissumma – gick till Carina Sjögren från Arkivkonsult Sjögren med motiveringen:
”Carina har under lång tid varit en
engagerad företrädare för arkivsverige
genom såväl sitt engagemang i arkivutbildningen, mentorprogrammet som i egen-

skap av yrkesverksam arkivarie i flera samhällssektorer. Hon har i alla sammanhang
förmedlat kunskap med entusiasm och har
format många av den nuvarande generationens arkivverksamma. Carina är en
god förebild som bidrar till det långsiktiga
perspektiv föreningen vill verka för, hjälper
andra i branschen på ett generöst sätt och
bidrar till kunskapsförmedling och synliggörande av arkiv och informationsförvaltning”.
Priset i Torbjörn Hörnfeldts namn ska
även fortsättningsvis gå till en medlem i

Nominera till
Årets arkiv 2018!
Än finns chansen att nominera till Årets arkiv, Arkivsveriges
främsta utmärkelse. Sista dag för att inkomma med nomineringar är 12 januari.
Nomineringen (tillsammans med motivering) görs till DIK:s
kansli. Det är även DIK som står bakom priset som 2017 gick
till Migrationsverkets arkiv.

Arkivutbildningen
i Stockholm under
utredning
Arkivutbildningen i Stockholm ligger nere sedan förra hösten.
En utomstående expertgrupp tittar för närvarande på möjligheterna att åter komma igång med utbildningen. Orsaken till att
stoppa utbildningen var bland annat att man inte följde examinationsformerna i kursplanerna och brister i hanteringen vid
utlämnande av allmänna handlingar. Även brister med avseende på utbildningens kvalitet har framförts i den anmälan som
gjordes till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I sammanhanget
bör påpekas att de uppmärksammade bristerna till trots, så
krävde inte UKÄ att utbildningen skulle stoppas, utan detta
beslut fattades av humanistiska fakulteten vid universitet. Arkivutbildningen i Stockholm var den första i landet. Idag bedrivs
dock även utbildning på en rad andra platser i Sverige och
även vid Södertörns högskola i Stockholms södra länshalva.
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FAI, som liksom Torbjörn Hörnfeldt gjort
en insats för att informationsförvaltningen
och det långsiktiga bevarandet av information. Och som dessutom samtidigt driver utvecklingen framåt, i linje med FAI:s
grundtankar.
Ett hedersomnämnande gavs till Facebook-gruppen Arkivarier i Sverige
En längre artikel om priset kommer i
nästa nummer av Arkiv.

Syns du
så finns du!
Annonsera
i ARKIV!
Kontakta Peter så berättar han mer:
Peter Edvall
Direkt: +46 8 653 60 40,
Mobil: +46 70 791 07 85
E-post: peter@businessfactory.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com
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Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Papper eller filer?
Dina dokument är vår vardag. Fysiska och digitala arkivlösningar
som är säkra, sparar tid och frigör utrymme.
Trygghet och säkerhet

Geografisk närhet

Lätt och snabb åtkomst

08-534 608 88 johan.litens@depona.se

Våra arkivcenter:
Vilhelmina, Falun, Stockholm, Göteborg, Katrineholm och Malmö

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

www.depona.se

