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En tidskrift om arkivets alla aspekter

Alice Bah Kuhnke
om arkivutredningen

”jubileumsåret – ett
arkivår för att synliggöra hela Arkivsverige.”
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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

Informationssäkerhet
och GDPR i fokus
År 2017 var ett festligt år för Näringslivets Arkivråd. Föreningen firade sitt
60-årsjubileum som uppmärksammades med ett eget nummer av tidskriften
Arkiv, på årsmötet som genomfördes under Arkivveckan i Visby samt i slutet av året då vi ordnade en festmiddag för medlemmar, styrelse och särskilt
inbjudna. Dessutom tog vi fram ett jubileumshäfte som beskriver NLA:s
verksamhet och bokproduktion sedan starten 1957.
Under 2018 startade NLA ett nytt bokprojekt med syfte att ta fram en bok
om informationssäkerhet, informationsförvaltning och arkiv där Fia Ewald,
informationssäkerhetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk
informationssäkerhet, är ensam författare. Boken kommer att beskriva de
centrala begreppen konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet,
nya krav på integritet, digitalisering, civilt försvar och säkerhetsskydd samt
styrning av informationssäkerheten på samhällsnivå och centrala aktiviteter
i informationssäkerhetsarbetet med mera.
Boken efterfrågas av våra medlemmar och hela Arkivsverige. Exempel på
omvärldsfaktorer som påverkar ämnesvalet är införandet av den nya digitaliseringsmyndigheten, arkivutredningen samt den praktiska hanteringen
av datadirektivet (GDPR). Boken ska också klargöra skillnaden mellan ITsäkerhet och informationssäkerhet.
Bokprojektet genomförs i raketfart och boken beräknas komma ut hösten
2018 för att dels uppmärksamma Riksarkivets 400-årsjubileum, dels hjälpa
våra medlemmar och kollegor att få en djupare inblick i ämnet.
Dessutom genomför NLA en kurs i informationssäkerhet torsdagen den
27 september på Riksarkivet där bland annat bokens författare Fia Ewald
föreläser i ämnet.

Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

I år firar vi Riksarkivets 400-årsjubileum och jubileumsåret ses som ett arkivår för att synliggöra hela Arkivsverige. I SASS har vi gemensamt utvecklat
webbplatsen Arkiv400 som samlar meddelanden, information och material
rörande arkivåret 2018. Webben lanserades på Arkivveckan i Visby förra
året och är ett nav för historier och berättelser som samlas in och som därefter kan berättas och paketeras på många sätt för att sedan spridas i olika
kanaler.
Här kan du som medlem göra en insats. Vi i SASS-kommittén välkomnar din berättelse! Dela en längre berättelse eller en bild med bildtex på
Arkiv400-webben och puffa för artikeln på Facebook för att sprida den på
sociala medier. Besök arkiv400.se och glöm inte tagga med #arkiv400!
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Hur gör man - rent praktiskt?

”Verksamhetsbaserad
dokumenthanteringsplan”
Nästa kurs: 11 oktober 2018

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

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

Använd processbaserad
informationskartläggning
för att:
redovisa verksamhetens information
säkerhetsklassa informationen
arbeta med personuppgifter enligt GDPR
skapa en struktur för e-arkivet

VisAlfa

För utveckling av din verksamhet

www.visalfa.se

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information
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I februari 2018
anordnades för
första gången Folk
och kultur, ett nytt
kulturpolitiskt event i
Eskilstuna. Konventet,
vars namn är en twist
på den sedan länge
etablerade konferensen
Folk och försvar,
syftar till att skapa
en mötesplats för det
breda kultursamtalet.
För arkivbranschen
innebar detta flera
intressanta föredrag
och möjligheter att
diskutera, reflektera
och kommunicera
arkiv inom det breda
kultursamtalet.
Tidskriften Arkiv har
samlat tre personliga
betraktelser från Folk
och Kultur i Eskilstuna
2018. Först ut är Eva
Tegnhed, arkivchef
vid Föreningsarkivet
i Jämtlands län.
Text Eva Tegnhed eva.tegnhed@faj.se

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND var en av
320 programarrangörer på Folk och
Kultur och stod för två programpunkter. På en av dessa berättade Mikael
Eivegård och Anna Furuhammar om
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Fotokollage: Västarvet
När svenska politiker pratar kultur handlar det allt för ofta om värderingar och kulturkrockar. Folk och kultur ville mer än så.

Arkiven i det
breda kultursamtalet
projektet och forskningen kring 100
års kamp - Kulturarv och mänskliga
rättigheter. I sitt föredrag pekade de
på olika områden inom historien där
kampen om mänskliga och demokratiska rättigheter har pågått i Sverige.
Poängen var att vi inte har ”fått” de
rättigheter som vi har i dag. Istället
har människor kämpat för att nå dem.
Bland mycket annat berättade de om
motståndet mot kvinnlig rösträtt och
om kampen för att hörselskadade
skulle få använda teckenspråk. De
diskuterade också vikten av att komma ihåg hur själva kampen för dessa

rättigheter inte får glömmas bort, att
vunna segrar inte är beständiga utan
hela tiden måste värderas och bevakas.
SJÄLV BERÄTTADE JAG i ett andra seminarium om hur man kan arbeta för att få
fler människor att upptäcka sitt intresse
för kulturarvet i arkiven. Rubriken för
seminariet var Mer arkiv till folket! och
var en passning till att vi på fler sätt
än att tillhandahålla arkivhandlingar
i läsesalar kan ge folk möjlighet att ta
del av arkiven som de skattkammare
de är. Utifrån erfarenheter vi har gjort
i Östersund lyftes olika metoder och

förhållningssätt
kring arkivpedagogik fram. Från
att ”bara” ha jobbat Eva Tegnhed
med tillhandahållande av arkivhandlingar på begäran
har arkivet de senaste tio åren lyckats
tredubbla besöksstatistiken genom att
systematisk arbeta med arkivpedagogik. Denna resa delar vi naturligtvis
med många andra arkiv runt om i
Sverige.
När vi tittar i backspegeln ser
vi att utvecklingen har gått framåt
på många olika sätt. Kultursam7
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verkansmodellen, och det fokus
som regionerna i Sverige har på det
publika arbetet inom sina kulturinstitutioner, har inte minst satt fokus på
att den enskilda arkivsektorn behöver
öka användningen av arkiv och den
publika tillgången till desamma.
Även Eskilstunas eget Arkiv
Sörmland stod för två programpunkter. Förutom en möjlighet att besöka
Eskilskällan arrangerade man en
paneldebatt: "Folk, liv och e-arkiv"
som både behandlade vikten av att
kunna ta emot digitalt fött material
och om förväntan på och fördelarna
med digitalt tillgängliggjort material.
Läs mer om paneldebatten på sid 11.
är att skapa
en nationell plattform för frågor
kring kultur, att sprida kunskap om
kulturens betydelse samt att skapa
en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.
Arkivens medverkan ska alltså ses
utifrån detta, och som en del av allt
det andra som utspelade sig under de
fyra dagarna. Personligen tog jag med
mig hur väl våra ansträngningar inom
SYFTET MED FOLK OCH KULTUR
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sektorn svarar mot de trender som
"framtidsspanarna" nedan presenterade vid konventet.
chefsekonom vid
Sveriges kommuner och landsting,
berättade om de snabba beteendeför-

ANNIKA WALLENSKOG,

den tekniska utvecklingen till att lösa
grundläggande automatiserade uppgifter, så att den personal som finns
inom vården ska kunna arbeta med
det som är värdefullt, det vill säga
själva omsorgen. Kanske har vi inom
arkiven ett liknande scenario framför

”Istället för att ha rena före
läsningar [...] arbetar många
med att bjuda in deltagarna
i arkivverksamheten.”
ändringar som vi ser idag, framför allt
när det gäller ökad vana av och förväntan på digitala tjänster. Hon lyfte
den på många sätt eskalerande resursåtgången för en åldrande befolkning
inom kommuner och landsting. Den
personaltäthet vi har idag inom äldreomsorgen kommer inte vara praktiskt
möjlig i framtiden utifrån den åldersstruktur vi har. Poängen i föreläsningar var dock inte mer digitala lösningar för seniorer, utan att använda

oss. Ibland diskuteras digitaliseringen
som lösningen på allt, och möjligheterna med öppna data ses som
oändliga. Men här påmindes man om
att digitalisering är en hjälp, ett sätt
att fånga upp och bevara information
samt att göra den åtkomlig. Behovet
av ”omsorgen” i arkiven, att lotsa
allmänheten, att förklara arkivens
struktur och entusiasmera användare
till att använda arkiven kommer
inte att bli mindre i framtiden. Men

genom digitaliseringen kanske även vi
kan öka andelen resurser att fokusera
på detta i verksamheten.
talesperson för dataspelbranschen, berättade om hur
kommunikationsteorin har förändrats
under de senaste åren. I den traditionella teorin finns en avsändare med
ett budskap som levereras till en mottagare. Översatt till dataspelsvärlden
hade vi till exempel Donkey Kong och
Pac-Man på 1980-talet. Man spelade
de spel som producenterna gav oss.
Idag har en annan slags spel slagit
igenom. Spel av typen Minecraft och
Roblox har blivit allt mer populära.
Här är själva spelidén att spelaren
själv skapar miljöer och innehåll. Man
kan till exempel bygga spel i spelen.
Man skulle alltså själv, egentligen,
kunna bygga upp Roblox i Minecraft
och tvärt om. Man är inte bunden till
något som producenten har gjort klart
utan är fri att själv skapa och vidare-

från förlaget Volante,
diskuterade hur världens alla möjliga
och omöjliga val, och krav på att göra
val, har påverkat människan. Det är
inte lätt att orientera sig vare sig det
gäller pensionsfonder eller hälsosam
mat i närbutiken. Utifrån det här

TOBIAS NIELSÉN,

Foto: José Figueroa

PER STRÖMBÄCK,

utveckla. På samma kommunikativa
sätt arbetar många av oss med arkivpedagogik i dag. Istället för att ha rena
föreläsningar där vi står för en färdig
berättelse som förmedlas till åhörarna,
arbetar många med att bjuda in deltagarna i arkivverksamheten och arrangerar mötesplatser och "minneskaféer"
eller kanske minnesstimulering och
workshops istället för visningar. Vi
har också ändrat vokabulär och pratar
om just deltagare istället för åhörare.
Kommunikationsteorin har alltså gått
från att avsändaren sänder ett budskap
till mottagaren, till att avsändaren
möter mottagaren som i sin tur själv är
med och skapar budskapet.

Folk och kultur fick inte samma massmediala genomslag som Folk och försvar, men visade ändå hur viktig kulturen är för Sverige.
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”Ibland kom till och med
föreningar med sina
handlingar i en sopsäck.”
Folk och kultur 2018

blir det allt viktigare att det för
konsumenten, väljaren, allmänheten,
ska vara "lätt att göra rätt". Nielsén
resonerade om hur vi skulle kunna
arbeta mer med "nudging" inom
kultursektorn. Nudge betyder knuff,
och uttrycket betyder alltså att knuffa
folk i rätt riktning. Precis som många
önskar att det ska finnas ett förvalt
fullgott alternativ för den som inte
kan/vill/orkar sätta sig in i pensionsfonderna, behöver man knuffas i rätt
riktning för att göra "rätt" val inom
kultursektorn. Vill man att fler barn
ska spela instrument, ska anmälningen till Kulturskolan ske automatiskt.
Vill man inte att barnet ska delta
måste föräldern aktivt anmäla detta
istället för tvärt om, till exempel. En
motsvarande knuff inom arkivsektorn
har vi genomfört i Östersund.
upplevde vi att vi
fick in allt för många leveranser som
var i en alldeles förskräcklig oordning.
Ibland kom till och med föreningar
med sina handlingar i en sopsäck.
Med skräckblandad beslutsamhet
införde vi till slut väldigt tydliga
instruktioner till föreningarna om hur
leveranser skulle gå till. "Erbjudandet" till föreningarna innebar att om
de rensade bort alla dubbletter, plastfickor och gem, samt lade handlingarna i en tydlig ordning slapp de den

PÅ FÖRENINGSARKIVET

"uppordningsavgift" som de annars
skulle få betala. Och om de dessutom
la handlingarna med aktomslag i
arkivkartonger slapp de också leveransavgiften som annars skulle täcka
kostnaden för dessa emballage. Ville
man inte jobba igenom sitt material
erbjöd vi dock fortfarande möjligheten att leverera som förr, till och med
i sopsäckar. Men till en kostnad.
engagemang och försök
att göra rätt hos föreningen avgör
idag den faktiska kostnaden för föreningen. Så vad gav denna knuff för
effekt? Färre leveranser? Nej. Mindre
leveranser? Nej. Ingen av dessa farhågor besannades. Det visade sig att
föreningarna inte trodde att vi tyckte
de var kompetenta nog att göra detta
arbete själva och istället överlät allt på
oss. När de väl hade insett att vi ville
att de skulle jobba igenom materialet,
har de istället ökat engagemanget och
levererat rikare leveranser. På flera
håll i länet har små "arkivkommittéer"
och arkivgrupper bildats. I arbetet
med att samla ihop sitt material, inser
de numera också vilket material som
"fattas" och letar reda på det. De går
igenom materialet och namnger och
daterar personer på fotografier. Många
föreningar har också börjat arbeta
med sin egen historia, och publicerar
skrifter eller temaföreläsningar utifrån

GRADEN AV

Foto: José Figueroa
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Initiativtagare till Folk och kultur 2018
i Eskilstuna var Länsteatrarna i Sverige,
Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med
Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Från arkiven syntes både statliga,
kommunala och enskildas arkiv.

detta. De behövde bara en knuff i rätt
riktning!
AVSLUTNINGSVIS SKA vi gå tillbaka till
Eivegårds och Furuhammars föreläsning om att vunna segrar inte är
beständiga utan hela tiden måste värderas och bevakas. Detta gäller även
diskussionen kring arkivens värde i
och för samhället. Även denna kamp
måste bevakas och upprätthållas. Men
värdet av arkiven kan ju också definieras olika utifrån olika perspektiv.
Utomstående kan se värden i arkiven
som vi själva inte ser. Linda Nordfors
vid föreningen Kultur och Näringsliv
berättade om värdemetoden, ett
verktyg som hon har utvecklat för att
hjälpa entreprenörer att identifiera
värdet av den kulturella verksamhet
de arbetar med. Att definiera vad vi
har, i förhållande till vad besökaren,
forskaren eller användaren vill ha, och
utifrån detta komma fram till vad vi
egentligen erbjuder, är en viktig insikt
för oss att göra. Det gäller både när vi
ansöker om verksamhetsmedel, men
naturligtvis också när vi kommunicerar med världen utanför. Synen på oss
själva, och insikten om vår egen syn
på arkiven som kulturarv definierar på
många sätt även hur andra ser på oss.

var givande på
många plan. Dels hölls flera intressanta föredrag, dels gavs det möjlighet för
deltagarna att betrakta sin verksamhet
utifrån ett större sammanhang. Även
2019 kommer Folk och Kultur att
hållas i Eskilstuna. Då ges ett nytt
tillfälle att tillsammans med andra
kulturinstitutioner diskutera, reflektera och kommunicera arkiv inom det
breda kultursamtalet. 

DAGARNA I ESKILSTUNA

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke modererade själv ett
seminarium om metoo-rörelsens efterspel.
10 ARKIV 2/2018
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Samverkan för e-arkiv
När konventet Folk och kultur hölls i Eskilstuna i februari 2018
bjöd Arkiv Sörmland in till ett panelsamtal under rubriken Folk,
liv och e-arkiv. Samtalet som fördes tog tempen på e-arkivfrågan.
Text Annika Bergsland annika.bergsland@arkivsormland.se

I PANELEN satt Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga
biblioteket och av regeringen utsedd
som ansvarig för arkivutredningen;
Katalin Gere, processansvarig
för enskild arkivverksamhet vid
Riksarkivet och Magnus Åhrgren,
avdelningschef för samlingar och
accessionsansvarig vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Moderator
var Daniel Bodén, projektledare vid
Arkiv Sörmland som sedan ett par år
driver projektet Ungas digitala minnen med syfte att bevara ungdomars
digitala avtryck.
I publiken fanns representanter
från såväl Riksarkivet, enskilda arkiv,

kommunarkiv, nationella arkivföreningar med fler. Att panelen var
väl förberedd skapade en atmosfär där
även publiken kände sig manad att
bidra till diskussionen med information och frågor. Tillsammans hölls ett
en timme långt engagerande samtal
om e-arkiv som kretsade kring stort
och smått och berörde övergripande
e-arkivfrågor såväl som specifika
frågor.
Bodén inledde med den viktiga
frågan: varför e-arkiv? Och ganska
snart lyftes betydelsen av att definiera
vad vi syftar på när vi talar om e-arkiv

och digitalisering.
Vad lägger vi i
begreppen? Handlar
det om att göra
analoga handlingar
digitala eller om att
Annika Bergsland
bevara det som är
fött digitalt? Panelen
enades om att det finns ett stort behov
av att definiera, skilja ut, avgränsa
och skapa en gemensam målbild för
framtiden.
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Katalin Gere, Lars Ilshammar och Magnus Åhrgren satt i den panel som diskuterad e-arkiv.

”ett e-arkiv ska vara enkelt, smidigt och
robust – vi har redan ett kvarts sekel
digitalt som vi inte har tagit hand om.”
– Hur långt har de enskilda arkiven
kommit i frågan om e-arkivlösningar?
frågade Bodén retoriskt och svarade
själv på frågan:
– Inte så långt. Här finns ett behov
av att samverka.
– Det skulle vara en mardröm
om varje enskilt arkiv skulle behöva
anställa en e-arkivarie”, menade Ilshammar som höll med.
ÅHRGREN FORTSATTE på samma tema
med att pröva huruvida lösningen
skulle kunna vara ett servicecenter
för enskilda arkiv, liknande det servicecenter som redan finns för statliga
myndigheter. Eva Tegnhed, arkivchef
vid Föreningsarkivet i Jämtlands län,
replikerade och berättade att Föreningen Sveriges länsarkivarier (FSLA)
har tilldelats projektmedel från Kulturrådet för en förstudie där ett första
steg mot ett gemensamt e-arkiv för
den enskilda sektorn tas. Projektet ska
genomföras under 2018.
På tal om vilka kompetenser som
kommer att krävas framöver enades
panelen om att den traditionella
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arkivariekompetensen, som bottnar
i historisk kompetens, kommer att
behövas även i framtiden. Att kunna
ordna, förteckna och systematisera
information är nödvändigt. De var
även eniga om att behovet av juridisk
kompetens kommer att öka, inte
minst på grund av kommande dataskyddslagstiftning. Men även andra
kompetenser behövs. Det gäller exempelvis pedagogisk och kommunikativ
kompetens då en arkivarie blir allt
mer av en guide och en förmedlare av
information.
DET FINNS INGET VAL. E-arkiv måste
inrättas. På den punkten var panelen
enig. Men att digitalisera och göra
tillgängligt är samtidigt en maktutövning, framhöll Gere. Det finns både
möjligheter och risker med e-arkiv.
Det som görs lättillgängligt genom
att finnas digitalt har större chans att
bli utforskat medan det analoga kan
riskera att falla i glömska. Det finns
också en risk att öppenheten gör det
svårare för arkivarien att överblicka
vilken information som når vem.

Ytterligare ett problem är den
ekonomiska situationen för enskilda
arkivsektorn i Sverige, ansåg Gere.
Som svar på frågan om hur enskilda
arkiv ska kunna förbättra sina ekonomiska förutsättningar kan Ilshammar
citeras: ”Arkiv är inte så spektakulära
- det är problem med deras image!”.
Han fortsatte med att föreslå tankesmedjor med syfte att påverka den politiska opinionen. Åhrgren avslutade
samtalet med att konstatera att ”ett
e-arkiv ska vara enkelt, smidigt och
robust – vi har redan ett kvarts sekel
digitalt som vi inte har tagit hand om”.
Hela panelsamtalet filmades
och kan ses på:

https://youtu.be/KWX00nKp45E

Del 3

En utställares möten
Som utställare på Folk och kultur fanns det
gott om tid för att nätverka och att ta hand
om nyfikna besökare. Många av Riksarkivets
gäster fick en snabb introduktion till
släktforskning vid besöksdatorn, nu när
Riksarkivets digitala forskarsal har släppts
fri. Det blev också många riktigt bra samtal
om andra arkivfrågor.
Text Nina Sjöberg nina.sjoberg@riksarkivet.se
– RIKSARKIVET, där hamnar väl jag snart,
sa en man i 85-årsåldern som kom
fram med ett brett leende. Jag tog
det som en ingång till att tala om att
han redan finns där, på många olika
ställen. Det räcker ju med att han är
född i eller inflyttad till Sverige, för att
han ska finnas i folkbokföringen som
sköttes av kyrkan fram till 1991. Han
finns också i födelse- och dopboken,
och eftersom han har gått i skolan – till
och med i realskolan – så finns det
uppgifter om honom därifrån. Även
om det inte är sökbart på hans namn
med en knapptryckning är det ordentligt bevarat hos Riksarkivet att han
har gjort militärtjänst, ägt fastigheter
som har registrerats hos Inskrivningsmyndigheten och ägt bilar som finns
i fordonsregistren. Om han hade varit

aktiv i föreningar finnas han i deras
arkiv som kanske har bevaras i lokala
folkrörelsearkiv. Så det är inte bara i
Riksarkivets samlingar han finns.
Jag skickade honom vidare med
insikten att han inte behöver dö för
att hamna i arkivet – det är tvärt om
genom att födas och leva han lämnar
spår som bevaras.
MITT ANDRA EXEMPEL är en lärarstudent
i 25-årsåldern som kom fram och
fascinerades av Riksarkivets 400-åriga
historia. Han undrade hur vi bestäm-

mer vad som ska
sparas och hur. Vi
fördjupade oss inte
för mycket i lagar
och regelverk,
utan fortsatte till
hans entusiasm
med hur Sveriges
arkiv bevarar oer- Nina Sjöberg
hörda skatter. När
vi pratade om några av alla exempel
på detta i allmänna och enskilda
arkiv, slog han plötsligt ut med
armarna och såg helt förfärad ut.
– Men allt material idag då? Det är
ju digitalt! Det måste ju också bevaras!
Han förstod det. Bara så där! Så
plötsligt stod jag och diskuterade
e-arkivsproblematiken med en ung
lärarstudent som förhoppningsvis
lämnade Folk och kulturs utställartorg för att skola om sig till arkivarie.
Med all denna entusiasm och
plötsliga förståelse för vikten av att
bevara våra handlingar kanske han
skapar det perfekta systemet för att
lagra digitala handlingar för en ny
400-årsperiod. 

”Men allt
material
idag då? Det
är ju digitalt!
Det måste ju
också bevaras!”

13

Arkivutredningen
16 år efter den förra arkivutredningen har det återigen blivit
dags att skärskåda arkivområdet. I den expertgrupp som deltar i
utredningen ingår två av tidskriften Arkivs medarbetare: Anneli
Brattgård, FALK:s ordförande och Torgny Larsson FA:s
ordförande. Tillsammans förklarar de direktiven.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se och Torgny Larsson torgny.larsson@orebro.se

är ytterst en
demokratifråga, och särskilt viktig att
värna om i tider av alternativa fakta
och fake news. Övergången till digital
informationsförsörjning innebär
samtidigt en stor utmaning för såväl
lagstiftning och ekonomi som för
organisationen av arkivområdet. Att
dra upp riktlinjerna för en hållbar och
sammanhållen informationsförvaltning i framtidens digitala samhälle är
därför en av de viktigaste uppgifterna
för ”Översyn av arkivområdet”, den
utredning som regeringen beslutade
om i oktober 2017. Arkivutredare är
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket.
Huvudsekreterare är Göran Blomberg
som är departementsråd på Kulturdepartementet. Till sin hjälp har de fyra
sekreterare och en expertgrupp på 14
personer från vitt skilda professioner.

EN STARK ARKIVSEKTOR

Direktiven i sammanfattning

Utredaren ska bland annat:

• översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och
analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan
förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten
och olika arkivinstitutioner,

• se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till utvecklingen på området,
• analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på
uppgifter i förhållande till andra myndigheter och
arkivaktörer för att undvika överlappning och för att
upprätthålla en god och säker informationshantering
och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
• analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt
av den offentliga förvaltningens övergång till digitala
processer, och
• analysera om regleringen för de enskilda arkiven
bör förändras för att kunna tillgodose behov inom
rättskipning, förvaltning, forskning och skydd för
kulturarvet.

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag och får
i övrigt lämna förslag och bedömningar som kan bidra till
att samhällets tillgång till allmänna handlingar säkras på ett
effektivt sätt eller bidra till att kulturarvspolitikens intentioner
uppnås.

har organisationer och arkivaktörer börjat bjuda in utredningen
till olika sammankomster.
Den 18 november 2019 ska utredningen komma med sina förslag.
Ta nu tillfället i akt att påverka
med både personliga och föreningsinlägg här i tidskriften eller direkt till
oss i expertgruppen.

REDAN NU

har startat
Kommittédirektivens
bakgrundstexter i urval
Begreppet arkiv
Med begreppet arkiv avses såväl
arkivinstitutioner som arkivlokaler,
arkivbestånd och arkivsamlingar.
Ett arkivbestånd växer fram som ett
resultat av en verksamhet och ska
begreppsmässigt skiljas från arkivsamling som är resultatet av en aktiv
insamling. En arkivinstitution kan
ha både arkivbestånd och arkivsamlingar i sina arkivlokaler. I allt högre
utsträckning används numera begreppet verksamhetsinformation i stället
för begreppet arkiv.
Den svenska arkivsektorn brukar
delas in i en offentlig del, som
omfattar stat, landsting och kommuner, och en enskild del. Bland de
enskilda arkiven finns person- och
släktarkiv, gårds- och byarkiv, arkiv
för föreningar och organisationer och
företagsarkiv. Vid museer och andra
institutioner finns även arkivsamlingar bildade inom ramen för dessa
institutioners uppgifter. Arkivsektorn
har flera aktiva arkivföreningar som
representerar såväl de professionellt
verksamma som de verksamma inom
civilsamhället.

En översyn av
arkivområdet
Regeringen har gjort bedömningen
att det finns skäl att göra en bred
översyn av arkivväsendet i landet.
Bland annat bör Riksarkivets roll,
uppgifter och finansiering ses över i
ljuset av den offentliga förvaltningens
utveckling mot en digital förvaltning. Det övergripande syftet med

översynen bör vara att säkerställa
samhällets tillgång till allmänna
handlingar både nu och i framtiden.
Översynen bör även tydliggöra de
enskilda arkivens viktiga roll som en
del av det gemensamma kulturarvet.
För att arkivens värden som kulturarv
ska komma hela samhället till del bör
det offentliga kulturarvsarbetet vidareutvecklas så att det gemensamma
kulturarvet blir en angelägenhet för
alla, det offentliga samtalet vidgas
och fördjupas och medskapande och
engagemang främjas.

Samhällsförändringar
påverkar arkivens
roll och arbetssätt
Arkiven utgör viktiga delar av samhällets kollektiva minne och speglar
och ger förutsättningar för samhällets utveckling och framtid. Det är
arkivsektorns uppgift att tillgodose
samhällets långsiktiga tillgång till
allmänna handlingar. Arkiven är
oumbärliga för myndigheters, företags
och andra organisationers tillgång till
allmänna handlingar på såväl kort
som lång sikt.
I dag står arkiven inför en rad
utmaningar som ytterst har sin grund
i de snabba samhällsförändringar som
pågår. Många samhällsprocesser har
bl.a. genom Sveriges medlemskap
i EU internationella kopplingar.
Svenska myndigheter deltar i många
internationella sammanhang, vilket
genererar stora dokument-flöden
som kan kräva hänsyn till olika
internationella standarder. Den för-

valtningspolitiska utvecklingen och
den allt snabbare utvecklingen på
kommunikationsområdet innebär
till exempel att nya förväntningar på
information och upplevelser skapas
och nya relationer mellan producenter
och användare uppstår. Detta ställer
nya krav på arkivverksamheten. De
förändringar som samhällets informationshantering genomgår för närvarande sker framför allt till följd av
den pågående digitaliseringen av olika
processer. Övergången från analog till
digital informationshantering ställer
arkivsektorn inför stora utmaningar,
såväl på det offentliga som på det
enskilda området.

Tillgången till arkiv
handlingar i ett
digitalt samhälle
Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundsten i det svenska
demokratiska samhällsbygget. För
civilsamhället i dess bredaste bemärkelse – enskilda medborgare, sociala
nätverk och organisationer som är
fristående från staten – är offentlighetsprincipen, det vill säga rätten till
insyn i den offentliga sektorn, av stor
betydelse. Också i en digital förvaltning måste den offentliga sektorn
kunna säkerställa den egna informationens äkthet och sökbarhet genom
god arkivhållning för att inte såväl
rättskipningen och förvaltningen i sig,
som medborgarnas rätt att ta del av
allmänna handlingar ska undergrävas.

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

REP. DEL 2
FYNDAT

FRÅGAN OM OFFENTLIGHETSPRINCIPEN hos
friskolor utreddes i två utredningar
redan för ett par år sedan (Ökad
insyn i fristående skolor SOU 2015:82
och Ökad insyn i välfärden SOU
2016:62). Nu har frågan åter aktualiserats genom att en lagrådsremiss
överlämnats till lagrådet. I detta fall
avser det bara friskolor, men tankar
finns att gå vidare med lagförslag även
inom andra delar av välfärdssektorn.
Lagförslaget föreslås träda i kraft 1
juli 2019 och är inte tänkt att gälla
retroaktivt. Eftersom handlingar som
har skapats innan dess inte omfattas
finns det gott om tid för kommunerna
att förbereda sig, innan det resulterar
i överlämnande av några större mängder arkivhandlingar.
I samma ärende hanteras också en
ändring rörande registerkontroll inom
skolan, som förväntas träda i kraft
redan 1 januari 2019. Detta är en följdändring av att offentlighetsprincipen
börjar gälla och att man då inte vill att
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registerutdragen ska finnas registrerade
hos friskolorna, utan att det ska räcka
med att den sökande visar upp det.
Tidsrymden får alltså anses som
knapp. Det är tydligt att regeringens
ambition är att komma med en proposition som ska kunna läggas fram under
nuvarande riksdagsår. Det är dock i
skrivande stund svårt att avgöra om
regeringen kommer att få majoritet för
frågan i riksdagen.
Förslaget innebär att en bestämmelse tas in i Offentlighets- och sekretesslagen om att ”rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, ska i
tillämpliga delar gälla hos enskilda som
har godkänts som huvudmän för fristående skolor, för handlingar som hör
till den verksamhet som godkännandet
omfattar. Sådana huvudmän ska vid
tillämpningen av denna lag jämställas
med myndigheter.”
En förändring föreslås också göras
i arkivlagen, så att fristående skolor
omfattas enligt omfattningen ovan och

att den kommunala arkivmyndigheten
blir tillsynsmyndighet. Man får i
förslaget också ta ut avgift för tillsynen
och för förvaring av mottagna arkiv.
Det är den kommun där skolan har
varit belägen som blir arkivmyndighet. Härmed upphör å andra sidan
följaktligen kraven på att överlämna
slutbetygen till kommunarkiven.
DET FINNS NATURLIGTVIS PROBLEM med
nuvarande lösning. Att slutbetygen
ska överlämnas till kommunarkiven
har haft sina nackdelar genom att det
varit ett mellanting mellan att införa
offentlighetsprincipen fullt ut i friskolorna och att låta dem hantera saken
helt fritt. Därtill har givetvis forskningsmaterialet blivit väl tunt och att
mer allmän kunskap som är värdefull
för hembygd och medborgare om
skolorna inte har behövt levereras.
Samtidigt kan ju den som känner till
hur det i dag fungerar med offentlighetsprincipen i många kommunala

FOT O: FR EEPI K

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1

Efter en tids stiltje har frågan om offentlighetsprincipen hos friskolor åter aktualiserats hos
utbildningsdepartementet. Både den nuvarande
lösningen och ändringsförslagen har för- och
nackdelar att ta hänsyn till.

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Offentlighetsprincipen
snart även hos friskolorna?

skolor vara tveksam till hur detta ska
kunna fungera i den privata sektorn,
där tradition saknas på området.
För de stora koncernerna kommer det säkert också uppstå en del
gränsdragningsproblem med hur den
centrala information som hanteras på
koncerngemensam nivå ska hanteras.
Förvisso finns begränsningar i att det
bara gäller handlingar som omfattas
av skolverksamheten, men då det
är lägeskommunens ansvar oavsett
huvudkontorets placering blir det inte
oproblematiskt. Med centrala digitala
lösningar kommer detta garanterat att
ställa till problem och det framtvingar
om inte annat att man följer samma

”En annan aspekt
som ställer till det
är när exempelvis
en koncern går
i konkurs.”
gallringsbestämmelser mellan kommunerna. I annat fall blir det nog inte
hanterbart för koncernen. Ett exempel
kan vara hur man i centrala personalsystem ska kunna hantera att lärare
byter arbetsplats inom koncernen och
att den informationen bevaras på ett
bra sätt i respektive kommunarkiv.
EN ANNAN ASPEKT som ställer till det
är när exempelvis en koncern går
i konkurs och det därmed inte går
att ta ut någon avgift för att bevara
arkiven. Tanken har här också varit
att använda samma princip som Riksarkivet gör med ett engångsbelopp
för enskilda arkiv vid leverans. Det
är en lösning som dock är relativt
enkel för Riksarkivet att hantera där
mottagandet av enskilda arkiv är en
relativt liten del av budgeteten. För en
kommun kan detta dock med tiden bli
ganska avsevärda kostnader. Särskilt
om man i framtiden tänker sig att
digitalt bevarande blir huvudmodellen även för dessa aktörer. Härtill lär
det väl ställa till det om skolan också
vill leverera handlingar från tiden
före lagen, och som då inte omfattas
av offentlighetsprincipen. Det ska
onekligen bli intressant att se vad som
händer med det här förslaget. 
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Ett nytt arkivförbund
ser dagens ljus

KRÖNIKA

FA

PORTRÄTTET

NAF

NAF

FYNDAT

REP. DEL 2

FA

Styrelserna för Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF)
föreslår sina respektive årsmöten att de
tillsammans bildar en ny förening - Svenska
arkivförbundet - vars syfte skall vara att
fungera som en stark gemensam intresse
organisation för den samlade enskilda
sektorns arkiv.
FA och NAF en
gemensam utredning om medlemmarnas behov och förväntningar på
medlemskapet i respektive förening,
samt hur medlemmarna såg på ett
utökat samarbete mellan de två
föreningarna. Resultatet blev att en
första samfälld viljeyttring antogs

ÅR 2014 GENOMFÖRDE
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vid årsmötena i Umeå 2015. De båda
styrelserna fick i uppdrag att, till
årsmötena 2017, föreslå en fortsatt
inriktning utifrån tre alternativ:
1. De båda föreningarna läggs ned
för att tillsammans bilda en ny
förening.
2. De båda föreningarna kvarstår,
men fortsätter sina strävanden mot
ett framtida sammangående.
3. Båda föreningarna skall under
överskådlig tid kvarstå som två
separata föreningar.

En kommitté arbetade med frågan
2015-2017, vilket ledde fram till fler
gemensamma aktiviteter och till slut
till ett förslag som byggde på alternativ två. Förslaget antogs av årsmötena
i Visby 2017.
STYRELSERNA SER FÖLJANDE FÖRDELAR med
en ny förening för hela den enskilda
sektorns arkiv:
– En starkare röst och ökad synlighet.
– En breddad erfarenhetsbas för ökat
kompetensutbyte.
- En möjlighet till en mer offensiv
verksamhetsutveckling för medlemmarnas bästa.

Både FA och NAF kvarstår året ut
i sina tidigare former och med sina
sedvanliga verksamheter. Detta är vad
medlemmarna kan förvänta sig då
medlemsavgiften för 2018 har erlagts.
De båda styrelserna ska under
den resterande delen av 2018 både
underlätta för Svenska arkivförbundets kommande styrelse att förbereda
verksamhetsåret 2019 och hjälpa till
vid överförandet av medlemmar.
Trots bildandet av ny förening
kommer NAF att kvarstå efter årsskiftet för att uppfylla sitt uppdrag
som en av stiftarna till Näringslivsarkivens stödfond. FA kommer under
2018 att utreda om tidigare åtaganden
kvarstår som vilande under överskådlig tid. Exempelvis avser det en äldre
gruppförsäkring.
NÄR FA:S OCH NAF:S verksamheter och
ekonomier flyttas över till den nya
föreningen kommer även medlemmarna att föras över. Ett medlemskap
i FA eller i NAF omvandlas då till ett
medlemskap i Svenska arkivförbundet. För de medlemmar som i dag har
dubbelt medlemskap omvandlas det
till ett samlat medlemskap i det nya
förbundet.
I samband med höstkonferensen
28-29 november väljs den första styrelsen och en verksamhetsplan antas.

När du läser detta vet vi om ett nytt
förbund är bildat!
Torgny Larsson
FA:s orförande
Christina Sirtoft Breitholtz
NAF:s ordförande

Krönikan
”ARKIVFRÅGOR VINNER MAN INTE VALET PÅ” Så sa en kommunpolitiker en
gång när vi diskuterade den lilla ortens historia som riskerade att
försvinna om vi inte kunde hjälpas åt att rädda det historiska arkivet
efter ett månghundraårigt företag.
Repliken blev förstås ”Men man kan förlora det”. Problemet är
bara att arkivet blir en valfråga först när det går förlorat, och då
blir förlusten en belastning för det parti som sagt nej till att stödja
försöken att bevara det. Känns det igen? Att det är först när det är på
väg att förstöras, eller dessvärre ofta redan har förstörts, som arkiven
engagerar den breda massan tillräckligt för att ansvar ska krävas.
Förlust av ett arkiv kan kännas. Och det kan drabba riktigt,
riktigt hårt – oavsett om det är minimalt, har ett avsevärt omfång,
angår några få eller har nationell betydelse. Arkiv är förstås nödvändiga för administration och kontroll, men de är också viktiga bärare
av identitet. Därför är det märkligt att så få reser sig upp, ryter ifrån
och gör något handfast. Som
dalmasarna, som med hagelbössor vaktade sina kyrkoarkiv när
de skulle flyttas (vi har alla hört
om dem, även om jag undrar om
någon verkligen såg hagelbössorna
i fråga).
ATT ARKIVFÖRLUSTER DRABBAR SÅ HÅRT

är väl ändå ett tecken på att de
betyder något? Att de faktiskt
är viktiga för befolkningens väl
och ve? Att de
”Som dalmasarna, som
välbevarade
med hagelbössor vaktade arkiven är en
naturlig del av
sina kyrkoarkiv när de
en fungerande
välfärd? Arkivskulle flyttas”
verksamma
förstår det här, men när ska vi få beslutsfattarna att förstå? När får
vi se valaffischer som ropar ut löften om satsningar kopplade till
arkiven? När kommer valdebatten där partiföreträdarna övertrumfar
varandra med mer eller mindre realistiska idéer om hur arkiven ska
säkras för framtiden och tillgängliggöras för nutiden? Och när slipper vi suckande notera att den enda gång arkiven omnämns så är det
i en bisats när det uppfunnits en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd
där arkivarbete ses som exempel på enkla jobb?
När blir arkiven placerade på rätt plats i debatten, det vill säga
bland viktiga frågor om demokrati, lärande och välfärd?
Hallå politiker, oavsett partitillhörighet! Här har ni förslag på
lämpliga vallöften att basunera ut under valåret:
• Vi ger mer resurser till demokratins fundament!
• Vi satsar stort på arkiven och kunskapen om källkritik.
• Kulturarvet är till för alla, därför ges mer resurser till arkiven!
• Vi satsar på vårt gemensamma minne!
• Samhället får inte drabbas av kollektiv demens. Vi satsar på arkiven!
Håll till godo!
Christina Sirtoft Breitholtz
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Porträttet: Alice Bah Kuhnke

En historieintresserad
kulturminister
Kulturministern spelar en tung roll under arkiv- och valåret
2018. I ett samtal med tidskriften Arkivs Lars Lundqvist
visar Alice Bah Kuhnke sitt genuina intresse för frågorna.
Text Lars Lundqvist, lars.lundqvist@bredband.net.

att föreställa sig den kulturminister som inte gillar arkiv. Alice
Bah Kuhnke är inget undantag. När
vi träffas på hennes tjänsterum märker
jag direkt att hon har ett äkta intresse
för frågorna. Samtidigt slås jag av att
arkivens betydelse ofta kopplas till
den egna identiteten. Det är när vi kan
associera arkivens källor med något
som är oss bekant, som arkiven får liv.
Det är också så vårt samtal inleds.
Frågan jag ställer rör vilket minne hon
främst förknippar med arkiv. Hon
nämner, bland ett av många, besöket
vid Centrum för Näringslivshistoria:
– Där fick jag ta del av ÅF:s handlingar, vilket var väldigt intressant då
jag har arbetat där som hållbarhetschef, säger Alice Bah Kuhnke.
Hon framhäver här företagens
betydelse för Sveriges historia och att
det därför är intressant att få lära sig
mer om företagen, förutom det som
står i årsredovisningarna.

DET ÄR SVÅRT

om Kuhnkes syn på
arkiven har förändrats sedan hon blev
kulturminister:
– Min far som kom från Västafrika
var oerhört mån om att jag skulle stå
pall inför människor som ville vilseleda mig och få mig att känna mig
utanför, säger hon. Det gjorde mig
historieintresserad på ett brett plan,

EN FÖLJDFRÅGA BLIR
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både när det gäller den ekonomiska
utvecklingen och när det exempelvis
gäller rösträttsrörelsen.
SOM STATSRÅD har hon haft förmånen att
få träffa många olika människor som
arbetar inom arkivprofessionen, liksom forskare och historiker. De olika
mötena har lett till en större respekt
för kunskapen hos de som arbetar
inom området. Men hon pekar också
på att den oerhörda tillgång som finns
i våra arkiv har skapat en otålighet
hos henne: kraften i att vilja engagera
sig för att tillgängliggöra vår historia.
Det är därför inte så förvånande att
hon, på frågan om vad som är arkivinstitutionernas viktigaste uppgift
förutom bevarandet, svarar tillgängliggörande, både som potential och
nödvändighet. I samband med detta
framhäver hon betydelsen av den
arkivutredning som ska vara klar till
september 2019.
– Jag skulle vilja snabbspola tiden
fram till dess att arkivutredningen är
klar, säger hon och pekar på hur nyfiken hon är på att få fram resultaten.

är det viktigaste du har
gjort som kulturminister för arkiven?
- Arkivutredningen. Jag glad för att
kunna säga att jag har varit en bidragande orsak till att få den på plats.
VAD ANSER DU

Kuhnke framhäver också att
kulturbudgeten har utökats med mer
pengar till samverkansmodellen, att
en sammanhållen kultursarvspolitik
har skapats och att hon är väldigt glad
över att Riksarkivets digitala forskarsal har blivit avgiftsfri.
kulturarvsbegreppets politisering och hur viktigt
det är att politikerna vågar lita på
professionerna och håller sig på armslängds avstånd. Men hon talar också
om hur arkiven kan förena genom att
förmedla kunskap. Och om arkivens
chans att synas mer i den våg av
historieintresse som populärkulturen
flödar av.

KUHNKE PRATAR ÄVEN OM

I MITT SAMTAL med Alice Bah
Kuhnke slås jag av hur viktiga arkiven och historien
är för vårt identitetskapande, men framförallt
är det tydligt att
identiteten är något
vi själva skapar
under livets gång,
i våra möten med
olika företeelser
och händelser.
Så också för
en kulturminister. 

Alice Bah Kuhnke
Bakgrund: Födded i Malmö 1971,
växte upp i Småland och bor sedan
1990-talet i Nacka.
Tidigare arbeten/utbildning:
Myndighetschef på Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, hållbarhetschef på ÅF, generalsekreterare, Fil.
kand i statsvetenskap med inriktning på
svensk politik och förvaltning.
Fritidsintressen: Att läsa, framförallt
skönlitteratur.
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DIGITALISERING

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Ny myndighet för

I december fattade regeringen beslut om en ny digitaliseringsmyndighet i Sundsvall. Planen är att verksamheten, som ska starta den 1 september 2018, ska samla uppgifter, som idag är utspridda på flera olika uppdrag.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

DIGITALISERINGSMYNDIGHETEN PLANERAS

att omfatta 40-50 medarbetare och
kommer att samla uppdrag som idag
är utspridda på flera olika instanser,
bland annat e-legitimationsnämnden,
till en och samma myndighet. En
kommitté har tillsatts för ändamålet
(Fi 2017:09).
Myndigheten kan sägas vara resultatet av den utredning som var klar
förra året, digitalförvaltning.nu (SOU
2017:23) som bland annat visade att
Sverige har halkat efter i relation till
jämförbara länder när det handlar om
användarorienterade tjänster. Härmed
22 ARKIV 2/2018

får också myndigheten en ganska
tung roll i Sverige för alla aspekter
kring att införa digitala tjänster och
skapa förutsättningar för det i den
offentliga sektorn. Från Riksarkivet
tar man bland annat över uppdraget
som gäller myndigheters spridande
av öppna data. Det kommer också
att kopplas en pengapåse avsedd för
investeringar för att införa digitala
tjänster.
ses som positivt
att staten försöker samla sina resurser
kring en ansvarig myndighet. Ett

ÖVERLAG FÅR DET ÄNDÅ

problem som uppmärksammades
i tidigare utredningar har varit att
myndigheter ofta har satt sina egna
administrativa effektiviseringsmöjligheter framför att erbjuda tjänster
till allmänheten. Inte minst ses detta
som en följd av delegerat ansvar och
att myndigheterna själva inte har sett
någon större nytta med att utveckla
användarfunktioner för medborgare.
En orsak till det senare är troligen att
utvecklandet av nya tjänster ofta leder
till dubbel hantering (både manuell
och digital), där effektiviseringsvinsterna inte på samma sätt kan hämtas

”Härmed får också
myndigheten en
ganska tung roll
i Sverige för alla
aspekter kring
att införa digitala
tjänster och skapa
förutsättningar
för det i den
offentliga sektorn.”

hem. Finns det möjlighet att ansöka
om investeringsmedel från den nya
myndigheten kan det troligen locka
fler till att utveckla sådana funktioner.
En annan orsak som man tidigare
pekat på i detta fall är de svenska myndigheternas självständighet, samt att
man inte heller från staten har pekat
med hela handen. I exempelvis Danmark har man, genom att kräva att
alla medborgare ska ha en digital brevlåda för myndighetskontakter, i det
närmaste upphört med analog post.
Det är i och med när organisationen
övergår till en digital hantering i hela
kedjan, som de stora vinsterna nås.
MED DET SAGT är det ändå så att utmaningarna för e-arkivlösningar inte riktigt tas
om hand inom ramen för denna myndighet. Sådana system kan inte heller
egentligen sägas främja digitaliseringen,
utan är snarast en effekt av den.

I själva verket kommer det bli viktigt att kunna motivera kostnaderna
för e-arkiv med att lösningen också
innebär nytta för den enskilda medborgaren. För att lyckas med detta,
är det av stor betydelse att det går att
koppla samman de intressen som finns
för att skapa applikationer för digital
hantering av tjänster, med en bra lösning för e-arkiv. Då handlar det inte
bara om att det ska finnas funktioner
för att kunna exportera informationen
in i e-arkivsystemen, utan även att
de ska vara uppbyggda för att detta
ska kunna ske automatiskt utifrån en
given standard. Därför finns risken att
tanken med en digitaliseringsmyndighet, med detta begränsade uppdrag,
redan är överspelad när den instiftas
och att det ändå blir stuprör gentemot
andra delar i digitaliseringen som
behöver vara integrerade.
Myndigheten ska även vara ett

stöd för kommuner och landsting.
I dessa fall är utmaningen än större
när det gäller att bevara handlingar i
e-arkivlösningar. Förvisso har ganska
många kommuner i dagsläget investerat i e-arkiv. Men det är inte där den
stora kostnaden ligger. Med större
krav på att skapa digitala användartjänster, samtidigt som många kommuner fortfarande inte ens har någon
utbildad arkivarie, riskerar detta att
skapa stora problem för framtiden.
På ett sätt tvingar en sådan lösning i
slutändan kommuner till en storskalig
kommunreform eller till nödvändiga
samarbeten i dessa frågor genom
exempelvis kommunalförbund.
utanför branschens bakåtblickande ansikte, är det
förstås inte så konstigt att arkivaspekten inte nämns i förberedelsen för den
nya myndigheten. Här har ju också
Riksarkivet en tydlig roll som det
knappast är rimligt att någon annan
myndighet skulle kunna axla. Dock
blir det ohållbart om inte systemen
som byggs upp idag, har inbyggda
funktioner för att kunna exportera
information och data till mellanarkiv,
utan handpåläggning. 

OM MAN HÖJER BLICKEN
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100 år med
porträttfotografen

Emil Wijgård

År 1918 var kvinnlig rösträtt fortfarande en pågående tvistefråga. Den
klubbades till slut igenom 1919, och det
första valet där kvinnor fick delta ägde
rum 1921. Under tiden hade cykeln, eller
velocipeden, blivit ett redskap för kvinnans
frigörelse; med den kunde hon ta sig fram både
snabbt och självständigt. I bild ser vi två kvinnor
med cyklar i Björksta, 1924.
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Bilder som
berättar
Det är en sällsam upplevelse att möta människor, mitt
uppe i livet och samtidigt frusna i det förgångna. De
har avbildats i sina hem, i sina trädgårdar, i vad som
skenbart kan ha varit deras vardag. Fotografen Emil
Wijgård och hans son Kjell har lämnat efter sig fler än
80 000 negativ och glasplåtar från början av 1900-talet fram till 1980. Alla berättar de något om människorna som porträtterades och tiden då bilderna togs.
Text Henrik Sundholm henrik.sundholm@vasteras.se

(Fotografierna i denna artikel är beskurna)
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Familjen Larsson i
Kungsbyn, avbildad
1918.

BILDER SOM VISAR gubbar och gummor
som fortfarande minns 1800-talets
första hälft. Barn som hunnit växa
upp och leva och dö. Familjer som bor
i trähus omgivna av björkar, grusvägar, gårdar och öppna fält. Ibland har
de hästar, ibland hundar, då och då en
katt. De har klätt upp sig för fotografen som anländer på sin motorcykel.
Med sig har han en rymlig låda på
ben. Han ställer den i gräset, ser till
att alla är propert uppradade och

”Redan i 18-årsåldern
byggde han sin egen
kamera av en cigarrlåda och
började ta bilder i hemmet
och i sin hemtrakt.”

Livsmedelsnämndens
hushållsskola 1919. Deras
uppgift skulle bli att arbeta
i stadens folkkök.

exponerar glasplåten för ljus. Det går
på ett ögonblick men varar för evigt;
alltsammans bekant men ändå oavvisligt främmande.
Jag väljer på måfå ut ett tidigt och
för Emil Wijgård typiskt porträtt
på en familj (högst upp till vänster).
Enligt sittningsboken heter fadern
Arvid Larsson, och på bilden som
är tagen 1918 står han i vårgrönskan
med sin fru och sina tre barn framför
sitt hus i Kungsbyn. De är välklädda
och verkar lyckliga tillsammans.
Det sägs att en bild säger mer än
tusen ord. Det är kanske sant, men
den säger inte alltid det man tror.
Det vi ser är en nybliven familj
som hoppas på livet och planerar för
sin framtid. Men Arvid skulle dö
redan framåt hösten, enligt församlingens dödbok i spanska sjukan.
Modern – det visar sig att hon hette
Hildur – lämnades ensam med deras
tre barn. Med deras fyra barn. Karl
Arvid är inte med på fotografiet och
skulle födas först i mars 1919, fyra
månader efter faderns död.
Vi ser hus och landskap och
blommande träd. Huset är för
övrigt inte deras. Arvid var
statardräng och familjen
flyttade från gård till gård. I
dödboken noteras ”jordbruksarbetande hyresgäst”.
Hösten 1921 dog även Hildur,

av inflammerad blindtarm, och barnen blev föräldralösa. Flickorna vårdades av deras farmor medan pojkarna
adopterades av fosterföräldrar och
gavs nya släktnamn. De växte upp,
gifte sig, skaffade egna barn och levde
normallånga liv i och bortom det
Västerås som de växt upp i. Margit,
till vänster i bild, gifte sig 1935 och
fick tre barn. Lilly, till höger, gifte
sig 1940 och fick även hon tre barn.
Gustaf Åke, som sitter i sin mors knä,
förblev barnlös men gifte sig 1944 och
flyttade in på Stora Essingen. Den
yngste Karl Arvid adopterades till
Surahammar och bosatte sig senare i
Saltsjöbaden. Gifte sig 1951 och fick
två barn. Han kom att dö först av
syskonen, 68 år gammal.
SKOMAKARSONEN EMIL ALFRED ANDERSSON

föddes år 1884 i Norrköping. Namnet
Wijgård tog han sig under 1900-talets
första år, efter Wij gård i Kimstad där
hans far växt upp och hans farfar varit
lantbrukare.
Intresset för fotografi utvecklade
han samtidigt som han arbetade som
vävare på hemorten. Redan i 18-årsåldern byggde han sin egen kamera
av en cigarrlåda och började ta bilder
i hemmet och i sin hemtrakt. Efter
att ha gjort värnplikten vid Malmslätt och tillbringat några månader
på Hässelby sanatorium blev han
yrkesverksam kameraman. År 1909
arbetade han som resefotograf i Finspång, och åren därpå som fotoelev
på Lindelövs fotoateljé i Norrköping.
Karriären tog honom sedan söderut,
till Fristad och Borås 1911, och så
till Göteborg, dit han kom med sin
nyblivna hustru Lola i maj 1913.
Där blev de kvar till hösten 1914.
Då väntade de barn tillsammans, och
kanske för att öka sina inkomster
öppnade Emil egen ateljé i Bollebygd,
ett litet stationssamhälle några mil
åt Boråshållet. I början av 1915 fick
paret sonen Kjell, som dock aldrig
skulle minnas denna sin första tid
i Västra Götaland. Inpå sommaren
1916 begav sig familjen till Västerås.
Emil hade accepterat anställning hos
hovfotograf Ernst Blom.
Vän av ordning anmärker att Blom
inte skulle bli hovfotograf förrän
några år senare. Men han hade en
ateljé på Stora gatan 58, där Parkhuset
ligger idag, och ett par decenniers
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Sveas affär som låg på Allégatan i Västerås, 1918.

erfarenhet av fotografiskt bildskapande. Samarbetet skulle ändå bli
kortvarigt. Man talar om viljestarka
personligheter med olika konstnärliga
identiteter. Säkert är att Emil år 1918
öppnade egen ateljé, sin andra, men
sin första i Västerås. Ateljé Wijgård
låg fram till 1930 på Katrinelundsvägen 24 och användes som studio och
utgångspunkt för otaliga motorcykelresor i Västerås omnejd.
bland andra. På
grund av kriget rådde livsmedelsbrist
och man tvingades ransonera med
enkla basvaror som smör, bröd och
potatis. Föregående år hade folk
hungerdemonstrerat i olika delar av
landet och tusentals arbetare i Västerås hade hotat att göra revolution.
Någon revolution blev det inte men
kravet på ransonering bestod till slutet
av augusti 1919. Till och med på slottet i Stockholm uppmanades gäster att
ta med egna sockerdosor.
Emil Wijgårds bilder rymmer
likväl ingen hungersnöd. Istället
fotograferade han de välförsedda livsmedelshyllorna i Sveas affär som 1918
låg på Allégatan, inte långt från hans
ateljé. Två biträden står och arbetar,
den ena väger bröd, den andra lägger
något – är det godis? – i en pappersstrut, och i förgrunden ligger matvaror nedpackade på disken. I bjärt kontrast skriver arbetarförfattaren Maj
Hirdman om Västerås hungersnöd i
sin dagbok: ”I dag svimmade ett par

1918 VAR ETT PRÖVANDE ÅR

unga kvinnor i kön i mjölkbutiken.
Nu har man inget annat att äta än
foderbetor. Rötterna är slut, foderbetorna halvruttna.” Nöden blev genom
Wijgårds lins till överflöd.
MEDAN 1918 var krigets sista år var det
spanska sjukans första. Tiotusentals
svenskar dog under hösten i denna
ovanligt svåra form av influensa, och
Arvid Larsson i Kungsbyn var inte
den ende västeråsaren som fick sätta
livet till. Bara vid Västmanlands
regemente på Viksäng avled hastigt
96 personer. Men inte heller av detta
ser vi några spår i den wijgårdska
bildsamlingen. Människorna i hans
porträtt är påtagligt fast i sin egen tid
och samtidigt skilda från den, från de
yttre omständigheter som varje svensk
och västeråsare år 1918 ställdes inför.
Wijgård var varken journalist eller
dokumentärfotograf. Bilderna är för
det mesta uppgjorda och tagna med
hänsyn till hur de avbildade själva ville
bli sedda. De verkliga förhållandena
träder fram indirekt, som i porträttet av
familjen Johansson i Granelund, egendomligt grupperad bland sina odlingar.
Man vill visa att man har tillgång
till mat, och säger därmed också att
tillgång till mat inte är en självklarhet.
Så kan bilderna förstås av en betraktare
idag och deras tid kan, trots att den är
delvis oigenkännlig, mötas av vår egen.

till
Kopparbergsvägen 31, intill det dåva-

ÅR 1930 FLYTTADE ATELJÉ WIJGÅRD

rande Epidemisjukhuset. Emil blev
mer av en stationär studiofotograf,
vilket också sonen Kjell blev, som tog
över ateljén när Emil gick i pension år
1950. I ytterligare trettio år fortsatte på
detta sätt verksamheten tills även Kjell
pensionerades. När ateljén år 1980
såldes till en fotograf i Enköping hade
de bägge Wijgårdarna gett upphov till
en diger samling av glasplåtar och
negativbilder. Numera förvaltas
denna samling, beståendes av
närmare 80 000 bilder, av
Västerås stadsarkiv. 

Familjen Johansson i
Granelund, 1918-1919

Den 22 maj 1919 utbröt eldsvådan på Köpmangatan.
En piga hos Hedréns kappskrädderi hade tappat ett styrkjärn
fyllt med fotogen och branden tog flera timmar att släcka.
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Kåseri

Förr eller senare

HAMNAR ALLA I
VI HAR NOG ALLA hört fraser som "förr
eller senare hamnar alla i arkivet",
"jag har också jobbat i arkiv" eller "jag
har också sorterat papper". Kommentarer som dessa kan enkelt förklaras
med att människor i gemen inte vet
vad ett arkiv är. Om de mot förmodan
ger sig på en förklaring så står det
oftast mellan a) pappersförvaring b) ett
ställe att förvara julgranen och annat
som man inte vet var det hör hemma,
eller c) en samling allmänna handlingar kopplade till en arkivbildare.
Att ”Nisse på gatan” inte kan
definiera ett arkiv må vara okej, men
det är ett större problem att ”Hasse
Handläggare” inom din offentliga
verksamhet inte vet vad ett arkiv är.
Lösning nummer ett är att göra det
omöjliga, det vill säga att få ledningen
att förstå vikten av en välfungerande
arkivorganisation. Alternativ två är att
gå in i arkivlokalen, ställa dig bland
dina handlingar och släppa taget –
antingen skrattar du hysteriskt eller så
slänger du in en tändsticka.
När kollegorna sedan kommer och
frågar efter sina handlingar svarar du
nonchalant att "de inte var så viktiga
så jag utförde lite gallring".
Skämt åsido, bemötandet ovan
hänger samman med frågan om vår
yrkesstatus, en fråga som lyfts allt
oftare och som tycks finnas med i
bakgrunden även i den pågående
arkivutredningen. Det handlar om
varför det är viktigt för oss att engagera oss, varför vi måste fortsätta att
synliggöra arkiven och säga nej på
frågan om ett arkiv är samma sak
som ett bibliotek, trots att vi ibland
känner för att ge upp, slänga den där
tändstickan och bara gå.
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ELLER VAD sägs om frågan "vad är arkiv?"
som en av er fick efter att länge och
väl ha berättat om vad vi gör om
dagarna? Jag är förvånad över att vi
inte är fler som är flintskalliga med
tanke på hur ofta vi får slita våra
hår. Vi har också frågan vad som är
skillnaden mellan ett diarium och ett
arkiv, eller som en av er rapporterar,
frågan varför det behövs ett e-arkiv
när man har ett diariesystem.
"OJ, DU, JAG MÅSTE lägga på nu för polisen
kom just genom dörren". Visst är det
alltid lika kul att få höra den kommentaren när man knackar på hos
en handläggare, speciellt när man
bara försöker sköta sitt jobb och följa
offentlighetsprincipen? Är det inte i de
ögonblicken man önskar att arkivlagen
var en lag med straffrätt? Och att man
verkligen var en polis som drämmer en
arkivbox i bordet, knyter upp handläggaren med en arkivknut och slänger in
hen i långtidsarkivet i källaren några
dagar. Väl där kan den skyldige ägna
sig åt att gå igenom och lära sig arkivet
och förstå varför det är så viktigt.
Under kategorin dryga handläggare har vi både den som under en
utbildning i det nya ärende- och
dokumenthanteringssystemet föreslog
direktupphandlingar att skapa i
systemet, och handläggaren som helt
saknade kunskaper inom offentlighet
och ofta gnällde på systemet, men
ändå föreslog direktupphandling av
ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
Det är i ögonblick som dessa man
inte vet om man vill lägga sig och dö
eller bara skämmas för personen som
yttrade kommentaren.

MYCKET FÅR MAN HÖRA i sina dagar, bland
annat fick en arkivarie frågan av kommunchefen om man behöver någon
utbildning för att arbeta som arkivarie.
Ska man vara krass, nej. Vill du ha bra
ordning, ja. Frågor som denna tangerar missförståndet i första stycket om
att man som arkivarie bara kan sätta
sig och plocka med lite papper.
Det är i arkivet man placerar
praktikanter och annat löst folk som
man inte riktigt vet vad man ska göra
av. Och det är när man upptäcker ett
sådant "arkiv", som har gåtts igenom
av någon som kanske inte helt har
fullt koll på vad den gör, som man
inser att ens visstidsanställning kommer att bli en tillsvidareanställning.
Ögonblicket när du ska inventera ett
bestånd, går in i arkivlokalen och
hittar 500 hyllmeter med handlingar
från fem olika arkivbildare, blandade
huller om buller på hyllorna. På en
hylla blev det arkivbildarbingo då alla
fem arkivbildare återfanns inom en
hyllmeter och för varje arkivbox som
öppnades kom nya överraskningar:
bevarandehandlingar blandade med
gallringsbara handlingar och tomma
kartonger.

på hur fel det
kan bli när fel person hamnar på fel
plats är hämtat från ett tillsynsbesök
där arkivarien hamnar ute på en liten
förvaltning. Här rycker registratorn
sitt hår av frustration över att de
registrerade ärendena försvinner
snabbt efter att de har registrerats i
diariet. Efter lite klurande visade det
sig att ingen hade förklarat systemet
eller vad diarieföring är för något,
och vid ytterligare nystande och en

YTTERLIGARE ETT EXEMPEL

”Det är i dessa
ögonblick man inte vet
om man ska skratta,
gråta eller bara
köra ett primalskrik
av frustration.”

#@!&!

ARKIVET
återfunnen sökfunktion återfanns ett
diarium i kaos.
Man kan undra om detta skedde på
samma arbetsplats som där handläggaren undrade varför man hade en
dokumenthanteringsplan, för "det
räcker väl att vi har någon slags koll
på var vi har våra dokument." Det
påminner mig om forskaren som
under en utbildning om utlämnande
av forskningshandlingar pekar med
fingret mot sitt huvud och säger:
"Men om jag har allt här så finns det
ingen handling att lämna ut". Det är i
de ögonblicken man tappar hopp om
mänskligheten, eller åtminstone alla
som inte arbetar med informationshantering. Det är i dessa ögonblick
man inte vet om man ska skratta,
gråta eller bara köra ett primalskrik av
frustration.
Så till er där ute som får ta emot
en hamster för att utreda om det är en
allmän handling, eller ni som tvingas
bemöta en handläggare som inte vill
släppa ifrån sig handlingen för "den
är ju min" (eller ja, myndighetens)
eller ni som för femtioelfte gången
förklarar att "nej, ett nyhetsbrev
behöver inte registreras". Även om
inte alla förstår er – ni behövs, om
inte annat för att drömma om ditt
superhjälte-alter ego - The defender of
information.
Stort tack till er alla som bidrog
med era historier! Jag har fått höra
många fler och man upphör aldrig att
förundras! 
Alexandra Meija
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”De folkrörelser som växte fram i Sverige under slutet av 1800-talet har haft stor betydelse för den svenska demokratins framväxt.
Genom folkrörelserna lärde människor sig att i organiserad form
genomdriva förändringar inom ramen för det demokratiska samhället. Numera är paletten av självorganiserade civila organisationer än
större genom framväxten av många aktivistgrupper. I det samtida
Sverige verkar idéburna organisationer, folkrörelser, aktivistgrupper, intresseföreningar och andra civilt organiserade grupper sida
vid sida, och skillnaderna dem emellan är inte alltid uppenbara”.
Text Per Lundin per.lundin@blekingearkivet.se och Katalin Gere katalin.gere@riksarkivet.se

Arkivens roll vid
museietablering
CITATET I INGRESSEN skulle kunna vara
hämtad från en verksamhetsberättelse
eller en verksamhetsplan från vilket
som helst, av landets 22 regionala
folkrörelse- eller föreningsarkiv, men
det är det inte. Citatets fortsättning
lyder: ”I dagsläget finns det inte
någon statlig aktör på kulturområdet
som har uppdraget att samla och
berätta om rörelsernas historia och
betydelse för demokratins utveckling”.
Båda citaten är direkt hämtade från
den sammanfattning som förstudien
om ett nationellt demokrati- och
migrationsmuseum i Malmö, har presenterat för Kulturdepartementet och
som dessutom har erhållit ytterligare
fem statliga miljoner till en fördjupning av förstudien. Så den naturliga
frågan blir: Hur ska våra enskilda
arkiv (re)agera, om/när ett nytt rörelsernas museum föds?
RIKSARKIVET HAR SEDAN 1970-TALET systematiskt samlat in arkiv från våra
folkrörelseorganisationer på riksnivå.
Arkiven omfattar nu över 20 000
hyllmeter handlingar och är sökbara
digitalt genom den Nationella Arkivdatabasen (NAD).
Det finns dessutom ett riksomfattande nätverk med 22 regionala folkrörelse- och föreningsarkiv i landet –
vissa av dem har bedrivit verksamhet
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i mer än ett halvt sekel – som inventerar, samlar in och tillgängliggör de
olika folkrörelsernas arkivmaterial.
De är föreningsdrivna och med en
nära koppling till civilsamhället i
respektive region, vilket har stor
betydelse för att skapa förtroende för
verksamheten gentemot arkivbildarna.
Dessutom finns det flera ickestatliga, nationella arkiv och organisationer med liknande verksamhet. Den
svenska modellen för folkrörelsearkiv
har vuxit fram ur själva folkrörelserna,
vilket innebär att den är decentraliserad och ickestatligt organiserad.
DE REGIONALA FÖRENINGSARKIVEN ingår i
kultursamverkansmodellen och har
ofta en så kallad uppdragsöverenskommelse med respektive region eller
landsting. De finns ett väletablerat
samarbete med olika institutioner,
bland annat museer, skolor, universitet
och sist men inte minst med Riksarkivet genom, ett av regeringen inrättat
organ, Samarbetsrådet för enskilda
arkiv.
FLERA AV DE REGIONALA ARKIVEN har –
precis som Riksarkivet – genomfört
särskilda dokumentationskampanjer
med insamling av material från minoritets- eller invandrarorganisationer.
Resultaten av dessa visar i vissa fall

på en svårighet i att just etablera ett
förtroende mellan organisationen
och arkivinstitutionen, som av vissa
uppfattas som en myndighetsutövning
och som en del kan känna misstro
mot, till följd av tidigare erfarenheter
från exempelvis hemlandet. Men
det finns även flera lyckosamma
intervjuprojekt som har genomförts
regionalt med flyktingar, som fått
möjlighet att berätta sin historia och
om sina erfarenheter med att börja ett
nytt liv i ett nytt land.
Att arbeta med relevant samtidsdokumentation är en del av arkivens
kärnuppdrag och något som ingår i
de flesta regionala arkivens verksamhetsuppdrag. Det som gör att dessa
dokumentationsprojekt drivs i relativt
liten omfattning och oregelbundet, är
helt och hållet en resursfråga. Det blir
oftast externt finansierade projekt, där
externa medel ska sökas och tilldelas
från antingen offentliga finansiärer
eller enskilda stiftelser. Problematiken
ligger inte i viljan eller kompetensen
– arkivsektorn har både erfarenhet,
kompetens, ambition och väl uppar-

betade nätverk för genomförandet av
dokumentationsprojekt, men resurserna saknas.
av ett rörelsernas
museum är inte det egentliga problemet. Det finns flera aspekter av
det som förstudien tar upp som är
ytterst angeläget. Hela Arkivsverige
ställer sig bakom att det behövs mer
forskning, dialog och institutionell
samverkan rörande ämnet demokrati,
folkrörelser och migration. Om staten
och Malmö stad anser att det behövs
en ny museiinstitution för att tillgodose detta behov, så står det dem fritt
att inrätta Rörelsernas museum…
Men det bör framgå tydligt i direktiven att detta ska ske i samverkan med
arkivsektorn. Ett rörelsernas museum
kan ge en publik plattform för det
arkivmaterial som förvaltas av både
nationella och regionala arkiv. Det
kan även rikta sökarljuset mot grupper
och organisationer vars verksamhet
och historia behöver dokumenteras.
Det finns ingen motsättning i att
Rörelsernas museum arbetar med

SJÄLVA TILLSKAPANDET

Grundtanken är att
Rörelsernas museum i
Malmö ska behandla
frågor kring demokrati, folkrörelser och
migration, med hjälp
av interaktivitet genom
ny teknik.

insamling och dokumentation, men
slutarkivering ska hanteras inom
ramen för de etablerade verksamheter,
som arbetar med – och som har
mångårig erfarenhet av – att ta hand
om (folk)rörelsernas historia.
Det är viktigt att man tydliggör
rollerna mellan det nya museets
verksamhet och de etablerade arkivens
verksamhet. Det kulturarvssektorn
minst behöver, är ökad konkurrens
om finansiering och en splittring
avseende ”vem som samlar in vad”.
Nuvarande förslag som har presenterats i förstudien och som vidmakthålls
i de dialogmöten som har genomförts,
innebär att man bygger en parallell
struktur, som kommer att medföra
just splittring och en otydlighet avseende ”vem som gör vad”.

I förstudien och vid dialogmöten,
så framför projektledningen för
Rörelsernas museum, att man har
varit ”runt i landet” och lyssnat av
behov och tagit del av synpunkter,
för att kunna ge det nya museet en
särpräglad identitet med ett unikt
uppdrag, som täcker dessa behov.
Vän av ordning frågar sig då… hur
kommer det sig att man under dessa
möten med tillhörande analys av
sakläget, har missat att det redan
finns ett stats- och regionalfinansierat
verksamhetsområde som ingår i
Kultursamverkansmodellen, som
benämns ”Regional enskild arkivverksamhet” och som handhar stora delar
av det som man anser att Rörelsernas
museum ska syssla med? 
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Riksarkivet firade 400 år med ett högtidligt firande i Riksarkivets
lokaler i Marieberg, Stockholm. Bland de 200 gästerna som var på
plats syntes H.M. Konungen, H.K.H. Kronprinsessan samt kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Riksarkivet 400 år
ett fantastiskt firande
med stort genomslag, där vi kunnat
belysa betydelsen av arkiv på olika
sätt! Vi har haft många besökare, både
i Marieberg och på jubileumsarrangemang på våra andra verksamhetsställen i landet, och Riksarkivet har synts
både i pressen och i sociala medier,
säger Karin Åström Iko.

– DET HAR VARIT

kunde gästerna, som var
representanter från myndigheter,
arkivbildare och akademiker, lyssna
till flera intressanta föredrag och
avslutningsvis se den jubileumsutställning som tagits fram för att sammanfatta Riksarkivets 400 år.

UNDER DAGEN

H.M. KONUNGEN inledde eftermiddagens
program med ett gratulationstal där
han blickade både bakåt och framåt i
Riksarkivets långa historia:
– VID ETT 400-ÅRSJUBILEUM ter det sig
naturligt att blicka bakåt. Och Riksarkivet har verkligen en både lång och
spännande historia. Men man kan
också vända på perspektivet; från det
förflutna till framtiden. Riksarkivet
grundades av våra förfäder. Men de
verkliga uppdragsgivarna – det är ju
vi och de kommande generationerna.
Varje dokument som sparas i ett arkiv

är ett brev till framtiden. Vem som
kommer att läsa det vet vi inte. Inte
heller kan vi i dag säga vilka dokument som en dag kommer att kasta
nytt ljus över historien.
VIDARE TALADE kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Hédi Fried,
författare och psykolog, Nils Erik
Villstrand, professor i nordisk historia
vid Åbo Akademi, Marie Lennersand,
docent och förste arkivarie vid Riksarkivet, Jack Werner, författare och
journalist samt riksarkivarie Karin
Åström Iko. Samtliga talare belyste
olika aspekter av vårt kollektiva minne
och det värde som ett arkiv har för ett
demokratiskt samhälle.
RIKSARKIVARIEN BAR DAGEN TILL ÄRA en
specialsydd cape som en metafor för
arkiv. På ”fjädrarna” av japanpapper,
som används vid papperskonservering,
fanns kansliordningen från 1618
tryckt. Kragen var gjord av alungarvat
skinn som historiskt använts som
överdragsmaterial på arkivvolymer.

är dold under
ytan. Där finns ett myller av trådar,
lager av tyg, som knyter samman och
som håller allt på plats. Så är det också
med arkiven. Det mesta är dolt men

– CAPENS KONSTRUKTION

sammanhållet av söksystem, det är
som trådar som fäster arkiven till plats
och sammanhang, sa Karin i sitt tal.
DEN MUSIKALISKA UNDERHÅLLNINGEN bestod
av en för dagen särskilt sammansatt
orkester vid namn William Benckerts
Riksarkivsorkester med studenter från
Kungl. Musikhögskolan. Benckerts
hade skapat ett musikaliskt stycke
där han tolkade Sveriges nationalsång
genom olika ljud han samlat i arkivet
i Marieberg.
JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN SOM VISADES i
anslutning till högtidsfirandet presenterar Riksarkivet i sin samtid under de
sekler som gått sedan 1618. Här möter
besökaren dokument och artefakter
som speglar dåtida världshändelser
och enskilda människoöden. En viktig
fråga som speglar både utställningen
och 400-årsfirandet är de utmaningar
och förhoppningar som finns inför
framtiden, frågor som är lika viktiga i
dag som för fyra hundra år sedan.

Evelina Boberg
projektledare
Riksarkivet
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Kåseri

Det lugna arkivet
hänt igen. Kanske känner ni
igen er, kanske inte, men hos mig händer det med jämna mellanrum. Och
varje gång det händer blir jag lika full
i skratt. Det verkar som om många där
ute har missförstått en hel del av vad
en arkivarie gör, och dessa många verkar tro att man kan sätta likhetstecken
mellan arkiv och tysta kloster.
Nu är ni nyfikna och vill veta vad
jag talar om. Jag pratar om arbetsträning och arkiv!
Gång på gång blir jag uppvaktad av
HR-konsulter och arbetsförmedlare
som fått en snilleblixt. De har en
person som behöver lugnt och ro i sin
arbetsträning och det kan man ju få i
arkivet.
Man vill svara som tonåringen
svarar när man frågar om skolan varit
trevlig idag: - Jo tjena!
Så med stort tålamod förklarar jag
på mitt pedagogiska vis att:

NU HAR DET

1. Jag jobbar inte så ofta i själva
arkivet, det är inte där jag har min
huvudsakliga gärning som kommunarkivarie.
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2. Man kan inte släppa in någon att
på egen hand ta initiativ i arkivet,
inte ens om personen behöver
arbetsträna, ty arkiv styrs av lagar
och regler.
3. Och framförallt! Det är inte tyst
och lugnt och ostört att vara arkivarbetande.
DET SISTA HAR många svårt att förstå.
Fortfarande tror man att arkivarier
sitter i nedsläckt hörn i ett källarutrymme och bläddrar i gamla
handskrifter. Och visst vore det skönt
vissa dagar, det kan jag medge. Men
det är inte min verklighet. Snarare
tvärt om. Så fort jag öppnar dörren
till arkivet och sätter igång med
något handfast arbete därnere så kan
jag räkna minuterna till en första
personen står i dörren och ”ska bara
fråga” eller ”undrar vad det här är för
skattkammare” eller ”jag letar efter en
uppgift och nu när du ändå är här”.
Efter det brukar det komma in någon
med jämna mellanrum under hela
den tiden jag är i arkivlokalen. Jag
välkomnar detta, det är fantastiskt,

men det är inte ”en lugn vrå att starta
om sitt arbetsliv i”.
ligger en rad av små
konferensrum. Ledningen kom på
att de finurliga namnen ”Prologen”,
”Monologen”, ”Dialogen” och ”Kronologen” (jag vet att det är ett tveksamt ord) så jag tog helt enkelt och
namngav arkivet till ”Psykologen”.
Med alla samtal som sker där tycker
jag det är helt befogat. En plats för
möten men inte för den som vill vara
ostörd ett par timmar om dagen. Att
jag sedan ville sätta en skylt på toaletterna där det stod ”Urologen”, det är
en helt annan historia.

BREDVID VÅRT ARKIV

Anneli Brattgård

Noterat

FAI:s arkivkafé om arkivutredningen
I mars samlades nära 170 personer i Riksantikvarieämbetets lokaler på Östermalm
för att lyssna på Lars Ilshammar som presenterade arbetet med arkivutredningen,
vad den syftar till, vad de gjort hittills och
framför allt vad du som är verksam inom
yrket kan bidra med.
Arkivutredningen kommer att bedrivas under två år och ska vara klar hösten

2019. Arbetet har nu satt igång på allvar
då utredningens besättning är på plats.
Arkivutredningens uppdrag är främst att
göra en bred beskrivning av hela arkivsektorn och hur samhällsutvecklingen påverkar arkivverksamheten. I detta ingår att
se över arkivlagstiftningen som har några
år på nacken och inte är anpassad efter
den digitala verklighet vi lever i idag. En

webbplats är på gång för arkivutredningen och man efterlyser även inspel och synpunkter från oss som arbetar med informationshantering.
Läs mer om arkivutredningen på sidan 14.
Alexandra Meija

Vara kommunarkiv blev årets arkiv 2018
Foto: Marie Anebreid

Emelia Larsson, kanslichef, Jörg Siewert,
kommunarkivarie och Marine RundkvistNilsson, arkivadministratör, från Vara
kommunarkiv tog emot priset för Årets
Arkiv.

På Arkivforum i mars utsågs Vara kommunarkiv till Årets arkiv. Bland de övriga
nominerade fanns Tekniska verken i Linköping och SGU. I motiveringen framhölls
att ”Vara kommunarkiv är landsortsarkivet
med ambitioner som ständigt blickar fram-

åt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Arkivet har en stark förankring i
kommunen och nya arkivlokaler invigdes
2013.”
Inte minst uppmärksammades arkivets
arbete med hembygden och digitalise-

ringen. Arkivfunktionen har också utökats
kraftigt, från att 2006 endast ha bestått
av en anställd, till idag fem anställda med
olika specialistkompetenser. Arkivet har
också många besökare och arbetar aktivt
för att bli en samlingspunkt med möjligheter till forskning och möten. Genom ett
samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet har det också blivit möjligt att
digitalisera Varas historia och andra dokument. Inte minst har man arbetat med att
skanna in fotografier som har tillgängliggjorts genom ett webbarkiv.
Vara har också, trots sin begränsade
befolkningsstorlek, tillsammans med andra
omkringliggande kommuner, lyckas etablera en e-arkivlösning. Därtill har man
gått över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Lars Lundqvist
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Noterat

2 kap 3§
NY DATASKYDDSFÖRORDNING
TRÄDER I KRAFT 25 MAJ 2018
Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och även de kompletterande bestämmelser som det fattades
beslut om i Sveriges riksdag den 19 april
(2017/18:105). På några få punkter avviker regeringens förslag från EU:s förordning och det har också funnits möjlighet
att fatta kompletterande bestämmelser till
förordningen. Den kanske mest uppmärksammade justeringen rör att barn som fyllt
13 år ska kunna samtycka till behandling
av personuppgifter och att man fastställt
sanktionsavgifterna för offentlig sektor till
det mer blygsamma beloppet 5 respektive 10 miljoner kronor. Detta kan dock
ändå komma att drabba kommunerna
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hårt då kommunalägda bolag inte omfattas av denna begränsning. I dessa fall
kan det alltså bli en straffavgift ändå på
upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av omsättningen.
Den fråga som kanske har varit mest
intressant för arkivsektorn avser rätten för
enskilda arkivinstitutioner att få behandla
personuppgifter av allmänt intresse. I 2
kap 3§ framgår att regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer,
i enskilda fall får besluta att personuppgiftsansvariga får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Detta beslut får förenas med villkor.
Hur detta kommer att se ut bestäms

sedan i den till lagen tillhörande förordningen. Tanken är dock att ge Riksarkivet
ansvaret. Integritetsskyddsmyndigheten
(Datainspektionen), är dock ändå tillsynsmyndighet. Den stora frågan i detta avseende handlar om vad som krävs av de
enskilda arkiven för att få rätten att hantera personuppgifter av allmänt intresse.
Men det är svårt att se att kravet skulle
vara mindre än den bedömning som görs
i vanliga fall. Detta kan inte heller rimligen omfatta material som är deponerat.
Lars Lundqvist

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

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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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
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