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En tidning av och för arkivarier och registratorer

”En bred och slag
kraftig arkiv
tidskrift hade
kommit till” Sid 3

Tema: dagens arkiv

Arkiv
på nätet
Att vara ung i arkivbranschen
Etiken i sekretesslagens skugga
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Tema Arkiv möter
framtiden som
tidningen Arkiv
Redan när Näringslivets Arkivråd (NLA) bildades år 1957 började man ge ut
medlemstidskriften Arkivinformation som tillsammans med NLA:s kurser

och konferenser spred information i frågor som rörde kontorsteknik och arkiv.
Tidningen fungerade samtidigt som en marknadsföringskanal för produkter inom
området. Arkivinformation gavs sedan ut regelbundet fram till 1991 och är alltså
ursprunget till dagens Arkiv.
Med åren blev utgivningen av tidningen kostsam och krävde allt större del av
NLA:s budget, varför man kontaktade andra arkivorganisationer för medfinansiering. Arkivrådet AAS visade sig var mest intresserade och tillsammans med NLA
bildade man föreningen Svensk Arkivtidskrift som startade utgivningen av den
nya tidskriften Tema Arkiv.
I NLA:s jubileumsskrift från 2007 skriver Anne-Marie Lenander Fällström,
NLA:s ordförande mellan 1988 och 1991, om alla fördelarna man fick med den
nya organisationen: ”Tidskriften fick en bredare bas och nådde många fler yrkesverksamma inom arkivområdet, vilket gjorde det lättare både att attrahera annonsörer och att få fram intressant material”.
Det första numret av Tema Arkiv kom ut 1991. Redan året efter anslöt sig
FALK från kommunsidan samt 1995 FA från folkrörelsesidan. En bred och slagkraftig arkivtidskrift hade kommit till.

Anastasia Pettersson
Ordförande för NLA

De senaste åren har det hänt ganska mycket. Tidskriften har fått en egen webbplats och en ny delägare, Näringslivsarkivens förening (NAF), har anslutit sig.
Nu har det gått 20 år och det är åter dags att se över tidskriftens organisation och
fortsatta produktion, detta främst med anledning av att såväl annonsackvisitören
som ekonomen aviserat sina avgångar under 2011. Den 17 december 2010 hölls
ett arbetsseminarium om tidskriftens framtida utformning och ägarföreningarna
var överens om att en trygg och stabil organisation kring utgivningen samt stöd
av professionella utgivare skulle göra tidskriften ännu mer lockande och intressant
för läsarna. Vi som har varit med och givit stöd till detta beslut är övertygade om
att det är nu dags att se över tidskriften igen. Med spänning ser vi fram emot vad
förvandlingen av Tema Arkiv till tidskriften Arkiv kommer att bära med sig.
Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är
föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd
(NLA), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga
sektorn (AAS), Föreningen arkivverksamma i Landsting
och Kommun (FALK), Näringslivsarkivens Förening (NAF)
och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Petra Dornbusch (FALK) petra.dornbusch@taby.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Christian Hagward

Redaktörer:
Nils Mossberg (FALK),nils.mossberg@eskilstuna.se
Anders Perlinge (NLA) anders.perlinge@sfehf.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Anders Gidlöf (NAF) anders.gidlof@naringslivshistoria.se
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Jim Löfgren (AAS) jim.lofgren@tam-arkiv.se

Produktion: Åkesson & Curry
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Upplaga: 1 800
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening

Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på
tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com

Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen
om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren
respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman.
Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge
elektronisk publicering.

Hemsida: www.temaarkiv.se

Annonser:
Alfred Pucek (Åkesson & Curry)
a.pucek@akessoncurry.com, 08-402 41 58
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Ska du gå kurs i
Verksamhetsbaserad
arkivredovisning
hos Riksarkivet?
Förkunskaperna får du på Astrakans kurs, Verksamhetsutveckling
med processer, 3 dagar
Stockholm: 10–12 oktober, 9–11 november, 12–14 december
Göteborg:

15–17 november

Astrakan har bistått Riksarkivet i framtagandet av föreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Astrakanmetoden. Astrakan har
utbildat drygt 100 personer ur Riksarkivets personal.
Läs mer på astrakan.se/riksarkivet

”Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi fått som med
stödet vid framtagandet av Riksarkivets nya föreskrifter för
arkivredovisning.
För att få många att ta till sig det nya arbetssättet med verksamhetsbaserad arkivredovisning är det oerhört viktigt att alla
upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig, praktiskt fungerande och
utan onödigt krångel. Just så upplever vi Astrakanmetoden.”
Britt-Marie Östholm, Chef för Tillsynsavdelningen, Riksarkivet

Kurser i Göteborg och Stockholm
Boka på 010-588 60 20 astrakan.se
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Framtidens a
Arkivbranschen är en bransch i förändring. Tidningen Arkiv har pratat
med tre unga arkivarier, David Tibblin, Camilla Vaara och Karin Widholm,
om studierna, yrkesvalet, jobbet och framtiden.
Text Mats Janson m.janson@akessoncurry.com

Hur hamnade ni i arkivbranscen?
Karin Widholm (KW): Att jag skulle

bli arkivarie var aldrig någon självklarhet. Jag studerade på högskolan och
det enda som egentligen var självklart
var att jag hade ett brinnande historieintresse som jag gärna ville omsätta
till något praktiskt och användbart. Jag
fick min första kontakt med arkivvärlden då jag forskade till min C-uppsats
i historia och satt i Eskilstuna stadsarkivs forskarsal och läste nittio år gamla
kommunala protokoll skrivna med i
princip omöjliga handstilar. Hur som
helst föddes en djup fascination över
arkivhandlingarna och den information de kunde förmedla. Här fanns
röster från det förgångna och en direkt
länk till historien. Jag upplevde en
stark upptäckarglädje varje gång jag
fann något jag sökte efter, men det var
inte forskarvärlden som lockade mig
mest utan möjligheten att få förmedla
de uppgifter man kan finna i ett arkiv.
Camilla Vaara (CV): Jag har alltid
haft ett intresse för att strukturera och
ordna. Som sexåring färgkoordinerade jag min garderob och alla mina
tuschpennor. Mina skrivbordslådor
var även väl strukturerade som mitt
barndomsrum i övrigt också var. Så ja,
kanske är det inte så konstigt att jag
blev arkivarie.

David Tibblin (DT): Efter att ha
arbetat som brevbärare på somrar och
under studieuppehåll under det sena
00-talet tornade arkivarieyrket upp sig
som ett logiskt nästa steg för att dra
ner på hastigheten. Arbetet inom de
båda professionerna vad gäller sortering av information föreföll snarlikt.
Den stora skillnaden föreställde jag
mig fanns i sorteringshastigheterna.
Som brevbärare sorterar man i hög
hastighet, tillgängliggör i hög hastighet och följaktligen förstörs oftast de
brev, tidningar och reklam man har
distribuerat efter väldigt kort tid. På
samma sätt är det med ens rygg och
knän som belastas på ett ohållbart
sätt när man rör på sig i hög hastighet. Min förutfattade mening var att
arkivarieyrket kännetecknades av en
låg hastighet som skulle ge utrymme
åt eftertanke och vila.
Men hur var det?
DT: Endast en bråkdel

av arbetstiden går åt till faktisk sortering och
faktisk distribution. Det som efterfrågas är produktion av sökverktyg;
från förteckningar till dokumenthanteringssystem. Och produktion
av restriktioner och instruktioner, det
vill säga allt från gallringsfrister och
-rutiner till lathundar. De kan vara
informella eller formella, digitala eller
analoga, tvingande eller valfria; helt

”Jag har alltid haft ett intresse
för att strukturera och ordna.
Som sexåring färgkoordine
rade jag min garderob och
alla mina tuschpennor.”
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avgörande för att de ska praktiseras
är att de är tydliga och att det går att
förstå nyttan med dem. Jag föll för
den något fåfänga men ändå episka
idén om bevarande för alltid. Det är
en svindlande och en stark kontrast till
brevbäraryrket.
Vilka utbildningar gick ni och var?
KW: När jag hade fått min fil.

kand.-examen i historia valde jag att
läsa magisterprogrammet i arkivvetenskap på Uppsala universitet.
CV: Förutom flertalet kurser vid
Uppsala universitet, har jag också läst
några enstaka kurser på Stockholms
universitet samt Mittuniversitetet.
Jag tog studenten i Tierp som ligger
några mil norr om Uppsala så det föll
sig ganska naturligt att jag började
läsa vid Uppsala universitet, dessutom
är det ett väl ansett universitet med
långa anor. Mitt kulturintresse spelade
så klart in i val av kurser och att jag i
slutändan studerade till arkivarie har
väl att göra med mitt ordningssinne.
DT: Jag läste ekonomisk historia och
arkivvetenskap i Stockholm.
Hur var utbildningen?
CV: Såg det som mycket

positivt att
utbildningen hade band till de andra
ABM-ämnena samt historia, juridik
och systemvetenskap.

DT: Trots goda tvärvetenskapliga
intentioner saknades teoretisk tyngd
i utbildningen. När jag pratar med
vänner som läser på andra håll i landet
verkar detta vara ett vanligt problem
för arkivvetenskapen. Juridikblocket
var däremot väldigt lärorikt.

arkivarier

David Tibblin
ålder:

Arkivarie på
Stockholm Vatten
utbildning: Pressvetenskap (Lund),
Ekonomisk historia (Stockholm), Arkivvetenskap (Stockholm)
bor:

Stockholm

intressen:

När blev ni klara?
CV: Jag studerade

i Uppsala mellan
1999 och 2005. De senaste två åren
har jag vid sidan om mitt jobb läst på
halvfart vid Stockholms universitet
och Mittuniversitetet. Jag tror nog
aldrig att jag riktigt kommer att bli
”klar” med mina studier. Tror dock inte
att jag kommer att läsa några längre
kurser men jag kommer troligtvis läsa
småkurser livet ut. För tillfället är mitt
mål att skriva en kandidatuppsats i
informations- och arkivvetenskap så
att jag kan ta ut ytterligare en examen.

I juni 2010 tog jag min examen och omedelbart därpå påbörjade
jag min första anställning som sommarvikarie på Eskilstuna stadsarkiv.
Därefter har jag cirkulerat på olika
arbetsplatser i Eskilstuna kommun.
Jag har kartlagt Eskilstunas föreningsverksamhet för Södermanlands
föreningsarkivs räkning. Jag har ordnat
upp arkivbeståndet på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen och
håller för närvarande på med samma
sak på kultur- och fritidsförvaltningen.
Jag är med andra ord på god väg att
etablera mig som Eskilstunas ambulerande arkivarie.
KW:

CV: Jag har arbetat som arkivarie och jag har även arbetat relativt
mycket som museipedagog och har
hunnit med att jobba som flygvärdinna
en kort sväng. Men att vara arkivarie
inom kultursektorn som jag är idag
passar min utbildning och mina intressen perfekt.
Hur ser era arbeten ut idag?
KW: Ena stunden studerar man

fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1902
och i nästa förtecknar man handlingar
från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen upprättade på 2000-talet.
Att ständigt få möjlighet att röra sig
mellan dessa tidssfärer är verkligen ett
privilegium.
DT: Att förklara och förtydliga de
sökverktyg och restriktioner som jag

deltar i produktionen av är de enskilt
viktigaste inslagen i mitt arbete. Det
handlar om ett kontinuerligt förberedande och diskuterande. För att kunna
förklara och förtydliga är det nödvändigt att förstå hur inblandade aktörer
och överenskommelser fungerar och
då även i tidigare skeden än den del
som handlar om slutförvaring. Då och
då hoppar jag in som registrator vilket
kan liknas vid en intensiv praktisk til�lämpning av en del av de verktyg som
förberetts. Det är ofta i den praktiska
tillämpningen av verktygen som jag
hittar brister eller upptäcker att något
saknas. Ibland går det att samarbeta
eller kompromissa sig fram till en lösning, ibland är det problem jag utifrån
min position inte kan påverka, och
ibland kan jag göra skillnad själv.
Vad uppskattar ni mest med jobbet?
KW: Det jag kanske uppskattar

mest med arkivarieyrket är den kontakt man får med människor genom
den forskarservice som bedrivs. För
mig är arkivarieyrket ett serviceyrke
– vi finns här för att förmedla infor-

27

jobb:

Spel

Camilla Vaara
ålder:

30

jobb:

Arkivarie på
Kungliga operan
(föräldravikariat)
utbildning:
Fil.kand.examen med
konstvetenskap som
huvudämne samt en kandidatuppsats
i från ytterligare en fil.kand.examen,
denna gång med informations- och
arkivvetenskap som huvudämne
bor:

Stockholm

intressen:

Konst och politik
Karin
Widholm
ålder:

33

jobb:

Arkivarie på
kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna
kommun
utbildning: Magisterexamen i arkivvetenskap, fil.kand.examen i historia
(med pedagogik och statsvetenskap
som övriga ämnen)
bor:

Eskilstuna

intressen:

Allt som är roligt, trevligt
och spännande

”Att förklara och förtydliga de
sökverktyg och restriktioner
som jag deltar i produktionen
av är de enskilt viktigaste
inslagen i mitt arbete.”
mation och tillgängliggöra arkivdokumenten. De arkivhandlingar som finns
bevarade är en otrolig resurs som jag
önskar att alla människor fick ta del av.
Det jag hoppas av framtiden är att jag
får möjlighet att bidra till arkivens tillgängliggörande genom att jobba med
utåtriktade verksamheter. Jag skulle
gärna vilja arbeta med utställningar
och verksamhet riktad mot barn och
ungdomar. Framför allt tycker jag att
det är viktigt att arkiven når barn och
unga, det är ju de som är framtidens
användare. Våra arkiv är ju som sagt en
otrolig resurs som levandegör historien

och på detaljnivå förmedlar en bild
av dåtidens dagliga liv. Tänk vilken
tillgång för skolornas historielektioner,
vad mycket mera levande och engagerande dessa skulle bli om man istället
för de vanliga läroböckerna fick utgå
från de historiska autentiska källorna
som berättar om människor, händelser
och platser från den egna närmiljön.
Förhoppningsvis skulle detta också
leda till ett intresse och medvetenhet
för arkiven som informationskällor
och med det ett regelbundet användande. I samband med att historieämnet blir kärnämne finns ju också
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en fantastisk möjlighet för arkiven att
erbjuda sina tjänster. Jag kan bara utgå
från mig själv, jag fick upp ögonen för
arkiv först i 20-årsåldern i samband
med mitt uppsatsarbete. Innan dess
hade jag en bild av arkiv som något
oåtkomligt och slutet – en dammig
källare dit bara framstående forskare
hade tillträde. Jag kan tänka mig att
hos många människor i alla åldrar är
bilden av arkiv någorlunda densamma.
Vad tror ni om
arkivarieyrkets framtid?
CV: I dagens informationssamhälle

tror jag att arkivariens framtid ser ljus
ut, särskilt för arkivarier med god ITkompetens.

DT: Vad yrkesidentiteten arkivarie
innebär och vad en arkivarie förväntas
göra kommer även fortsättningsvis
att omförhandlas. Avgränsningar mot
andra yrkesgrupper som registratorer,
IT-förvaltare, administrativa samordnare, informatörer, bibliotekarier,
museipedagoger kan förstärkas eller
suddas ut.
KW: En faktor som naturligtvis
kommer att påverka arkivarieyrkets
roll och funktion i framtiden är
digitaliseringen. Vilka krav kommer
digitaliseringen och det elektroniska
samhället att ställa på en arkivarie?
Utvecklingen inom detta område går
snabbt och då är den grundläggande
förståelsen viktig för att kunna hålla
jämna steg. De elektroniska dokument
som i allt högre grad kommer att
produceras kommer i en framtid att
behöva tas emot, bevaras och tillgängliggöras, vilket naturligtvis kommer att
ställa stora krav på arkivariens digitala
kompetens. Nya hot mot handlingarnas existens och autenticitet kommer
att framträda för arkivarien – hur kan
man skydda sig mot virus- och hackerattacker? I detta sammanhang är
det dock viktigt att den ursprungliga
arkivtanken inte glöms bort – den som
symboliseras av den dammiga luntan
med handskriven text. Jag hoppas
verkligen inte att framtidens arkivarier tappar bort känslan för de gamla
pappersdokumenten som fortfarande
kommer att behöva bevaras och ha en
central plats.
Hur kommer arkiven att förändras?
CV: Det som många arkiv står inför

nu är att gå över från det allmänna
8
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arkivschemat till processbaserad dokumenthantering och arkivredovisning.
För oss arkivarier tror jag att detta
kommer att betyda att vi får en mer
utåtriktad yrkesroll då man kommer
att vara ute i verksamheten mer och
göra processkartläggningar. En annan
viktig arbetsuppgift kommer även att
vara att finna lösningar för långsiktigt
hållbara digitala arkiv.
DT: Produktionen av blandarkiv
som innehåller både papper och digital
information kommer att fortsätta.
Samtidigt som tekniska lösningar tas
fram för produktionen av e-handlingar
utvecklas framställningsverktygen för
pappershandlingar. Aldrig har det varit
så lätt att i snabb hastighet skapa pappersdokument som i dag.

”Arkivarien är
redan nu en
viktig resurs
för myndig
heters doku
menthante
ring och jag
tror att den
rollen kom
mer att få
ökad betydel
se i takt med
den digitala
utvecklingen.”
KW: Naturligtvis ser jag också alla
fördelar med digitaliseringen, den
innebär ökade utrymmesmöjligheter
samt ett tillgängliggörande och en
spridning av arkivdokumenten som
inte tidigare var möjlig. Ett inskannat
dokument kan dock aldrig ersätta det
unika pappersdokumentet. Att läsa en
text på datorn kan aldrig jämföras med
att hålla det autentiska dokumentet i
sin hand, känna dess doft och koppling till det förflutna
Vad är viktigt att tänka på när
arkiven digitaliseras?
DT: Demokratiseringen och ef-

fektiviseringen av produktionsmedlen
för digital och analog information
kommer att generera och genererar
redan enorma informationsmängder.
Förmågan att göra välgrundade urval
av vad som ska presenteras och bevaras
ökar i värde.
CV: Först och främst att ingen
information går förlorad och att man
tillskriver handlingarna de metadata
som behövs för att göra dem sökbara.
KW: Den digitala utvecklingen har
verkligen påverkat arkivsektorn och
kommer att fortsätta att få effekt inom
yrket. En framtida knäckfråga för
sektorn är hur de sociala medierna ska
hanteras. Merparten av våra myndigheter har egna sidor på Facebook
där de dokumenterar sin verksamhet
och interagerar med användare. Hur
ska denna information behandlas ur
offentlighetssynpunkt, ska den klassas
som allmänna handlingar? Arkivarien
kommer i denna aspekt att bli en oerhört viktig resurs för myndigheterna,
som rådgivande och utbildande. Arkivarien är redan nu en viktig resurs för
myndigheters dokumenthantering och
jag tror att den rollen kommer att få
ökad betydelse i takt med den digitala
utvecklingen.
En annan utveckling som jag ser
som mycket positiv är det utökade
samarbetet mellan arkiv, bibliotek och
museer, det vill säga ABM. I grunden
har alla dessa tre verksamheter mycket
gemensamt då det gäller bevarandet
och tillgängliggörandet av kulturarvet.
Bibliotek och museer har av tradition
alltid varit öppna mötesplatser, medan
arkiven har haft en aura av slutenhet
omkring sig. Det säger sig självt att
samarbetet har medfört att arkiven har
blivit mer lättillgängliga och synliga
i samhället. Tillsammans har de tre
institutionerna lärt sig och stärkt
sig av varandra. Det råder ett stort
historieintresse i samhället idag bland
annat genom intresset för släktforskning. Här har de tre institutionerna en
gemensam uppgift att fylla och här har
arkivarien en unik möjlighet att bidra
med sina kunskaper! Det råder en stor
efterfrågan på kunskap som hämtas ur
arkiv idag.
ABM-samarbetet bör också medföra en bredare framtida yrkesroll där
de traditionella yrkesgränserna luckras
upp. En arkivarie kommer att behöva
kunskaper även inom bibliotek- och

museiområdet. Är det kanske så att vi i
framtiden inte kommer att ha specialiserade arkivarier utan yrkeskategorier
med bredare kulturarvsbevarande
kompetenser?
Är utvecklingen enbart positiv?
CV: En stor del av den information

som skapas idag är digital och långt i
från allt skrivs ut på papper. En osäkerhet med denna digitala information
är hållbarhetstiden. Det finns också en
risk att den mängd digitala handlingar
som produceras lätt kan bli en okontrollerad massa i ett hav av kopior och
ofärdiga versioner av dokument.
KW: Min framtida förhoppning
är att arkiven fortsätter att stå med
ett ben i det förflutna och ett ben i
framtiden. De äldre pappersbundna
dokumenten får inte glömmas bort i
den ändå så viktiga digitaliseringsprocessen. Det måste i framtiden även
finnas arkivarier med kompetens och
känsla för att bevara och tillgängliggöra dessa äldre handlingar. En annan
förhoppning är att arkiven fortsätter
att profilera sig mot samhället med
utåtriktade verksamheter. Arkivet ska
vara en tillgänglig plats där människor
tillhandahålls information och görs
medvetna om arkivens viktiga kulturarvsbevarande funktion.

Är det skillnad när det gäller statliga/kommunala arkiv och privata?
CV: Arbetsuppgifterna är många

gånger de samma men däremot har
man andra förordningar och restriktioner att förhålla sig till beroende på
om man arbetar privat eller statligt/
kommunalt.
Finns det någon statusskillnad
mellan olika arbetsplatser?
CV: Det beror nog på vad man

har
för bakgrund. Däremot har jag märkt
en viss statusskillnad i arbetsuppgifter
där ordna och förteckna många gånger
har låg status.
Hur ser åldersfördelningen
ut inom yrket?
CV: Medelåldern är relativt

hög.
Men jag tror inte att det är någon
större skillnad mellan äldre och yngre
arkivarier, möjligtvis att många av de
yngre arkivarierna är mer IT-inriktade.
Däremot tror jag att det är skillnad på
hur man arbetar som beror på vad man
tidigare har läst.

Behövs det fler unga?
CV: Ja, men jag tror att

vi är på väg
in, särskilt med tanke på alla pensionsavgångar som är på gång. Vi yngre kan
lära mycket av de erfarna arkivarierna
men man ska inte glömma bort att

vi som är relativt nyexaminerade har
färska kunskaper och många gånger en
iver och energi att få börja arbeta.
Hur kan man locka in fler
unga människor i yrket?
DT: Det är relativt få människor,

både bland yngre och äldre, som vet att
arkivarieyrket existerar. Man får nog
börja där.

CV: Min uppfattning är att arkivarieutbildningarna är relativt populära
och att långt i från alla som söker
kommer in. Utbildningarna verkar ha
många sökande som läst humaniora
vilket jag personligen tycker är roligt
men jag anser dock att de även behövs
arkivarier med annan ämneskombination så som exempelvis IT och
systemvetenskap.
KW: Viktigt är som sagt att arkivinstitutionerna bibehåller en utåtriktad
profil. Att man fokuserar på att nå ut
om sina verksamheter och samlingar
till allmänheten och arbetar för att
vara en resurs för skolungdomar och
uppsatsskrivande studenter. Det fungerade ju på mig! 

Dela dina samlingar med resten av världen!
Varför inte se till att fler får tillgång till den historia dina samlingar berättar?
Axiell Calm, som är ett verksamhetssystem för arkiv och museer, hjälper dig
inte bara att bli mer effektiv i ditt dagliga arbete utan gör det enklare att
presentera dina samlingar på internet så att alla kan ta del av dem. Lika
enkelt är det för dig att delta i olika internationella samarbeten. Exempelvis
kan du låta dina data (och digitala objekt, om du önskar) bli automatiskt
överförda till Europeana – Den Europeiska databasen för vårt gemensamma
kulturarv.
Axiell Calm kan också kopplas samman med Axiell Culturenet, med de Web
2.0-funktioner denna lösning har, så att du tillsammans med invånarna kan
förbättra och utveckla dina samlingar och samtidigt öka det lokala engagemanget.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss ...
Göteborg 031-710 29 50 • gbg@axiell.com
Lund 046-270 04 00 • lund@axiell.com
www.axiell.se
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E-discovery Intensive
Program i Amsterdam
Den 4-15 april i år genomfördes ett Erasmus Intensive Program i
e -discovery på Hogeschool van Amsterdam, ett utbyte som har gett

svenska studenter i arkiv- och informationsvetenskap unika kunskaper.
Text Erik Borglund erik.borglund@miun.se

ETT SÅ KALLAT IP är ett Erasmusprogram
som finns för att öka rörligheten inom
högre utbildning i Europa. Kortfattat
innebär det att flera universitet tillsammans skapar en unik utbildning.
Utbildningen startar med en hemmastudievecka för att sedan avslutas med
två veckor på ett av de medverkande
lärosätena. I Amsterdam deltog detta
år sju studenter och tre lärare från
Mittuniversitetet.

gången e-discovery
varit i fokus för ett IP. De deltagande
universiteten och högskolorna var
Hogeschool van Amsterdam, Mittuniversitetet, Universidad de Alcala,
University of Salford, University of
Zagreb - Faculty of Organization and
Informatics, University of Applied
Sciences Bonn-Rhein-Sieg, ESIEA
(Ecole superieure d’informatique,
electronique et automatique). Dessa
universitet och högskolor lyckades
att samla nästan 70 studenter från
olika ämnesområden. Majoriteten av
deltagarna var studenter i informatik,
vilket i stora delar av Europa är en
väldigt tekniskt inriktad datautbildning jämfört med i Sverige, och i
software engineering. Förutom dessa
deltog fyra juridikstuderande och sju
arkivstudenter.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

I ÅR VAR DET FÖRSTA

e-discovery och varför var
studenter och lärare i arkiv- och
informationsvetenskap med i detta
program? E-discovery kan översättas
med elektronisk bevisanskaffning och
innebär återsökning av elektronisk
information som kan användas som
bevis i rättsfall. Syftet är att finna
bevis för brott och oredligheter i

VAD ÄR DÅ
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företag och organisationer, i huvudsak
relaterade till ekonomisk verksamhet.
Skandaler som Enron och WorldCom
är två exempel på väldigt uppmärksammade ”white collar crimes”, där
kunnande i e-discovery har medverkat
till att säkra bevis. E-discovery är
samlingsnamnet på de metoder och
processer som används för att behandla stora datamängder och finna
just de bevis man behöver. I praktiken
utförs detta av ”e-discovery team”
som består av experter inom flera
områden som bland annat IT-forensic,
programmering, databashantering,
kryptering, nätverksteknik, arkivvetenskap (records management),
juridik och ekonomi. Vid Högskolan
i Amsterdam bedrivs utbildning inom
e-discovery och i denna utbildning
finns flera arkivvetenskapliga moment
och ett nära samarbete finns med
arkivutbildningen vid Amsterdams
universitet.
NU FÅR INTE läsaren tro att det var en
trevlig semesterresa till Amsterdam
som bekostas delvis med EU-medel.
Detta IP baserades på ett praktikfall,
närmare bestämt Enronskandalen,
och den data i form av e-post som
beslagstogs i samband med rättsfallet.
Datamängden omfattar 50 Gbyte om
man inkluderar bilagor. Dagarna var
schemalagda mellan 9.00 och 17.00.
Studenternas första dag ägnades åt
presentationer och redovisning av
det förberedande arbete som utförts
vid hemuniversiteten. Följande dagar
utom den sista började med föreläsning i tre timmar för att på eftermiddagen följas av ett större grupparbete
som baserat på föreläsningens tema.

Grupparbetena kunde till exempel bestå av att med hjälp av olika program
analysera sociala nätverk, att ställa
specifika databasfrågor mot samlingen
av e-post, att analysera manipulerade
filer och att extrahera metadata. Det
var i många fall ganska tekniskt krävande övningar och en stor utmaning
för arkiv- och juridikstudenterna.
Vissa grupparbeten innehöll dock mer
samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktade uppgifter för dessa två
grupper. Varje grupp skulle förbereda
en presentation av sitt arbete på cirka
20 minuter och under den sista timmen drog man lott om vilka grupper
som skulle få presentera sitt arbete
inför alla andra. Detta gjorde att alla
arbetade hårt och inte låg på latsidan.
DE SVENSKA STUDENTERNA löste många av
utmaningarna galant. Förutom de
ämnesmässiga och kulturella skillnaderna var kanske åldern en annan utmaning. Medelåldern på de utländska
studenterna låg närmare 20, medan de
svenska var något äldre och med tidigare yrkeserfarenhet. Mittuniversitets
studenter höll emellertid en hög fana
och lyckades på två veckor få majoriteten av de unga programmerarna att
förstå att arkiv- och dokumenthantering är viktiga komponenter inom
e-discovery och att alla problem inte
kan lösas med programmering.

förhoppningsvis att
fortsätta i två år till och då möjliggöra att ett tjugotal nya studenter från
Mittuniversitetet dels får medverka i
ett europeiskt utbytesprogram, och dels
får unika kunskaper i e-discovery. 
DETTA IP KOMMER

foto thomas hawk

”Skandaler som Enron
och WorldCom är två
exempel på v
 äldigt
uppmärksammade
”white collar crimes”,
där kunnande i
e-discovery har
medverkat till att
säkra bevis.”

Enrons forna
högkvarter i
Houston, Texas
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Konsult i
arkivbranschen
Anna Cederlöf har träffat arkivarien Christina
Persson som berättar om en liten nischad sida
av arkivarieyrket.
Text Anna Cederlöf anna_cederlof@hotmail.com

DET ÄR 1993 , Sverige är inne i en lågkonjunktur och läget ser mycket mörkt ut
på den svenska arbetsmarknaden, inte
minst för humanister. Christina Persson befinner sig i Uppsala på sluttampen av sina etnologistudier och undrar
om hon ska doktorera eller försöka
att hitta ett jobb. Ett seminarium om
arbetsmarknaden för humanister som
DIK anordnar lockar henne. Hon har
ingen aning om vad en arkivarie är eller gör, men det verkar vara ett yrke att
satsa på för den som vill arbeta.
18 år senare har hon hunnit med
att jobba som arkivarie i 17 år. Hon
har prövat på både myndigheter och
privata företag, och sedan drygt två år
tillbaka även rollen som konsult på Bra
arkivkonsult.
Vi träffas en varm sommardag i
centrala Stockholm. Hennes hår lyser
guldrött i solen och hon är snyggt
klädd på ett avslappnat sätt. Christina Persson kommer direkt från ett
uppdrag i Täby. Så ser vardagen oftast
ut för henne. Som konsult far hon kors
och tvärs i Stockholm och till kringliggande kommuner. Lite då och då
även till andra städer i landet.
Vi promenerar, pratar och slår oss
efter ett tag ned på en restaurang och
pustar ut i värmen.
– DET FINNS INGEN standarddag för arkivkonsulten, säger hon. Vissa dagar sitter
jag helt och hållet hos kunden, andra
dagar är jag på möten hos flera kunder
och en del dagar ägnar jag åt analysarbete på kontoret.
Vi fortsätter att prata om hur rollen
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som arkivarie på en myndighet skiljer
sig från konsultrollen.
– Som arkivarie på en myndighet
gjorde jag allt, säger Christina Persson.
Jag både skrev regelverket och såg till
att det blev gjort. Det kunde periodvis
vara både ett tungt och ensamt jobb.
Som konsult är mitt ansvarsområde
begränsat. Jag fokuserar på att utföra
en viss uppgift och därefter tar uppdraget slut. På vägen ser jag ofta en rad
saker som skulle behöva åtgärdas, men
det får jag bortse ifrån just då. I vissa
uppdrag får jag pröva på saker som jag
aldrig har gjort förut. Under min tid
som konsult har jag till exempel fått
arbeta med e-arkivfrågor på ett helt
annat sätt än tidigare.
Jag frågar Christina vad som är det
svåraste med att vara konsult. Hon
funderar ett tag innan hon svarar.
jag snabbt sätta mig
in i en verksamhet och vilka regelverk
som styr den. Jag måste kunna läsa av
kunden och ibland på ett enkelt sätt
kunna förklara ett ofta ganska komplicerat samband.
När vi pratar om vad det roligaste
med konsultrollen är brister hon ut i ett
stort leende och svarar snabbt.
– Jag får ju se så många olika typer
av verksamheter. Sedan blir det alltid
ett resultat av det jag gör. I vissa fall
hör även kunden av sig något år senare
för att berätta att de har tagit tag i saker som jag rekommenderade dem att
åtgärda och då blir jag förstås jätteglad.
Jag arbetar helt nära verksamheten.
Mycket i mina uppdrag går ut på att

– SOM KONSULT MÅSTE

Fakta
Enligt Statistiska Centralbyrån finns
det 83 företag registrerade i Sverige
som bedriver arkivverksamhet som
huvudsyssla.
Av de 83 företagen är cirka 30
enmansföretag.
17 av dem drivs som aktiebolag.
Övriga är registrerade som ideella
föreningar (47), fysiska personer (12),
handelsbolag (3), stiftelser/fonder (3),
ekonomiska föreningar (1).
Tillsammans omsätter de cirka 25
företagen inom den privata sektorn
omkring 165 miljoner kronor per år.
Per Mattson, före detta ordförande för
Arkivariefacket och själv verksam inom
arkivkonsultbranschen sedan många
år tillbaka, bedömer framtidsutsikterna
som goda för branschen. Men trots
detta har han inte kunnat se någon
ökning av antalet arkivkonsulter under
senare år.
– Många arkivarier startar eget och
blir konsulter under lågkonjunkturer,
men en hel del av dessa väljer att
återgå till fasta anställningar efter ett
antal år, säger Per Mattson.

ta reda på vad de gör en vanlig dag på
jobbet.
Christina tar en paus, ler och säger:
– Jag trivs utmärkt med konsultlivet. Numera tror jag att jag skulle bli
alldeles för rastlös av att sitta på ett och
samma ställe. Visst har det hänt att
en kund har erbjudit mig anställning,
men då har jag tackat nej. 

foto anna cederlöf

”Vissa dagar sitter
jag helt och h
 ållet
hos kunden, andra
dagar är jag på
möten hos flera
k under och en del
dagar ägnar jag
åt analysarbete
på kontoret.”
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Etiken och de
privata arkiven
Arkiv och etik är ett område som sällan diskuteras i Sverige. Men
frågan är både betydelsefull och komplex. Även om det kan innebära
ett etiskt dilemma i sig räcker i princip sekretesslagen för att hindra ett
utlämnande från offentliga arkiv. Detta förhindrar givetvis inte etiska
frågeställningar. De finns och liknar de som r
 ör de privata arkiven.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

INOM DEN ENSKILDA SEKTORN finns i princip
ingenting som hindrar ett utlämnande
annat än arkivariens samvete och deponentens vilja. Här finns två aspekter
där arkivariens etiska förhållningssätt
kan bli aktualiserad. Dels vid fastställande av det regelverk som skall gälla
för utlämnande (inklusive avtal med
deponenten), dels vilket ansvar arkivarien har vid själva utlämnandet.
De flesta arkivarier, i alla fall i Sverige, har inställningen att det mesta
i arkivväg skall vara tillgängligt för
var och en att forska i, en ståndpunkt
som är naturlig för en profession vars
uppgift är att förmedla information
kring det förgångna. Ett generellt
problem med arkiv är dock att de inte
enbart innehåller handlingar från den
som skapat arkivet. Det är ju snarare
tvärtom – ett personarkiv kan i allra
högsta grad sägas vara en produkt av
arkivskaparens nätverk.

ställer därför det första etiska dilemmat på sin spets – vem kan
egentligen sägas inneha den etiska
äganderätten till ett arkiv? Särskilt
uppmärksammad har frågan blivit
när det gäller fallet med Jan Myrdal.
Kritiken gäller att privat korrespondens från Gunnar och Alva Myrdals

DET SENARE
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arkiv har överlämnats av Kaj Fölster
till Arbetarrrörelsens arkiv och bibliotek. Det handlar om en brevväxling
som till stora delar rör Jan Myrdal
och måste betraktas som synnerligen

Jan Myrdal ifrågasätter arkiveringen
av hans föräldrars brevväxling.

känslig. I detta fall har frågan från Jan
Myrdals sida lika mycket rört vilken
rätt arkivinstitutionen har att ta emot
korrespondensen, som själva frågan
om utlämnandet.
Här bör tilläggas att man från
Arbetarrörelsens arkivs sida ändå
har sagt sig vilja följa någon form av
frivillig sekretess kring materialet.
Men problemet finns ju ändå. Om
man hade velat se att ens korrespondens förstördes blir man knappast
tillfredställd av att veta att materialet
inte kan garanteras vara säkrat från
utomståendes granskning i framtiden.
Dilemmat för en känd person är också
att det under en överskådlig tid kommer att finnas ett intresse för personen ifråga, även massmedialt.
DE JURIDISKA TURERNA kring mottagandet
får stå utanför denna analys, men
frågan om arkivbildarens adressater
och de inkomna brevens avsändare

”Dilemmat för en känd person
är också att det under en över
skådlig tid kommer att finnas
ett intresse för personen ifråga”

Krönikan

, som tidigare hette Tema Arkiv, fyller 20 år. För oss i en
bransch med tusenårsperspektiv på tillvaron är det väldigt lite. Under de sista
20 åren har det dock hänt väldigt mycket. Det är idag lite lättare att förklara
mitt yrke när någon frågar vad jag arbetar med. Det finns TV-program där
kändisar släktforskar. Vi har till och med vår egen matlagande arkivarie med
eget TV-program, Edward Blom. Så nog har yrket fått en annan framtoning
i det allmänna medvetandet! Sveriges arkiv i samverkan för synlighet (SASS)
med Arkivens dag och Arkivveckan har hjälpt till att marknadsföra nyttan
och nöjet som arkiv kan tillföra.

TIDSKRIFTEN ARKIV

kan aldrig räknas bort från den etiska
analysen, vad än resultatet må bli av
den. I en förlängning kan det givetvis
också finnas ett etiskt ansvar gentemot den person som lämnar in ett
material. En sådan etisk analys innehåller dock än mer komplexa samband
som närmast når en filosofisk nivå om
den egna individens förmåga att ansvara för sina handlingar. I realiteten
får väl också det sistnämda snararast
ses som ett mer hypotetiskt än reellt
problem.
vid mottagande
av arkiv rör frågan om vad arkivet
egentligen innehåller. Här finns
givetvis också en del etiska aspekter,
framförallt mot deponenten/donatorn.
Samtidigt problematiseras detta av att
inte ens den arkivarie som förtecknar arkivet – om han/hon skall hålla
någon form av arbetstakt – hinner
få någon fullständig bild av arkivets
innehåll. Än mindre finns möjligheten att lyfta fram allt sådant i en
förteckning. Frågan är om det ens bör
göras. Genom att lyfta fram en handling blir det lättare att hitta känslig
information än om informationen
istället hade ”döljts” i förteckningen.
Frågan har uppmärksammats när det
gäller offentliga arkiv, exempelvis när
det gäller att nämna förekomsten av
etniska grupper i materialet. En sådan
fråga blir i princip aldrig neutral,
oavsett vilket val arkivaren gör.
Till detta kommer förstås frågan
om den etiska dimensionen vid ett
utlämnande. Både utifrån att det inte
nämns att det finns känsligt material
i förteckningen, men också ifrån den
enskilda arkivarens uppfattning om
vad som kan betraktas som känsligt.
Helt klart finns det mycket att arbeta
med här – inte minst när det gäller
interna instruktioner och riktlinjer för
den enskilde arkivarien. 

DEN ANDRA ASPEKTEN

”Nog har yrket
fått en annan
framtoning i det
allmänna med
vetandet!”

JAG BÖRJADE MIN arkivbana för 17 år sedan
och redan första året blev jag medlem i
redaktionen för Tema Arkiv. Jag arbetade på Stockholms stadsarkiv och min
chef tyckte att det vore bra både för mig
och för stadsarkivet om jag engagerade
mig i tidskriften (Tack för det Staffan
Smedberg!).
Redaktionen, på den tiden, gjorde
allt från att leta artikelförfattare,
korrekturläsning, klistra frimärken,
sköta register över medlemmar, budget,
strategiska beslut och kontakter med
ägarföreningarna. Det var både högt
och lågt och ibland lite krisartat, men
fantastiskt kul. Jag hade roligt i ett par
år för att sedan flytta mitt engagemang
till andra fronter. Nu är jag tillbaka
igen. Den organisation vi har idag med
en separat redaktion och en ägarförening som sköter de ekonomiska och
strategiska besluten underlättar arbetet.
Samarbetet med Åkesson & Curry som
sköter redaktörskap, layout, annonsförsäljning och tryck/distribution är
ytterligare ett steg i att renodla arbetsuppgifterna. Det ger oss en möjlighet
att fortsätta att utveckla tidskriften till att kunna nå även en bredare, ”ej ännu
arkivfrälst”, grupp utan att glömma bort våra trogna läsare. Vi hoppas att ni
tycker om den och lägger ut ett exemplar av tidskriften i ert fikarum!

NÅGRA SAKER SOM slår mig när jag tänker tillbaka på de 17 gångna åren är hur
utbildningen har gått från en 10-poängs kurs för yrkesverksamma till att
erbjudas på ett flertal universitet med arkivprofessorer både i Stockholm och
Härnösand. Förutom att ordna och förteckna arkiv kan vi även juridik, processkartläggning och informationsförsörjning – det har inte blivit lättare att
vara arkivarie, bara lite mer komplext! Vilken riktning kommer yrket att ta de
närmaste 20 åren? Jag vågar faktiskt inte gissa utan ser fram emot att få läsa
den krönikan då tidskriften fyller 40 år! 

Petra Dornbusch, ordförande och
ansvarig utgivare för Arkiv petra.dornbusch@taby.se
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Porträttet

Urban
Bäckström
– om värdet av historia och näringslivsarkiv
Historiskt sett har många företag slängt sina arkiv på grund av
ointresse eller resursbrist. Anders Gidlöf tecknar ett porträtt av en
man som alltid har sett värdet av arkiven för näringslivets utveckling.
Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se Illustration William Haddock williamhaddock@hotmail.com

MÅNGA GÅNGER HAR det sagts att svenska
företag inte bryr sig om sin historia
och slänger sina arkiv. Den officiella
inställningen från svenska statsmakter har samtidigt varit att näringslivet
bör bekosta sin arkivering själva. Men
sedan 1980-talet har hela infrastrukturen för hur svenska företagsarkiv tas
om hand helt stöpts om och medvetenheten om värdet i historiska källor har
ökat markant både hos företagen själva
och deras branschorganisationer.
Urban Bäckström är idag vd för
topporganisationen Svenskt Näringsliv och var tidigare bland annat chef
för Sveriges Riksbank. Urban har vid
flera tillfällen uttryckt sitt intresse för
historia, i synnerhet den historia som
handlar om företagande och välståndsskapande. I samband med lanseringen
av boken ”History Marketing” på
Stockholms Handelskammare i oktober 2010 uttryckte han detta:

till att historia
är viktigt. Det första är naturligtvis
företagsrelaterat. Men det finns också
ett övergripande skäl till att tala om
historia. Man måste ju veta var man har
varit för att veta vart man är på väg. Det
där tror jag är oerhört viktigt. […] Det
hände något mycket märkligt i mitten
av 1800-talet. Och här kommer historien väldigt starkt in i min världsbild.
Någonting som är oerhört märkligt
under alla århundraden före 1800-talet
är att det inte finns företag i praktiken,
ingenting som växer, ingenting som
ökar välståndet. Det tog, om man tittar
på statistiken, 500 år innan levnads-

– DET FINNS FLERA SKÄL
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standarden dubblerades. Det innebar
att en stackars son eller dotter inte
kunde hoppas på att få det så mycket
bättre än mamma och pappa hade det.
Inget hände, inget utvecklades, man får
ingen verklig känsla av framsteg.
– SEDAN HÄNDER DET märkliga. I mitten
av 1800-talet inleds en process med
ekonomisk utveckling, och bakom
detta ord ryms en massa företagare,
uppfinningar och kreativitet. Då börjar
ekonomin och välståndet att växa.
Plötsligt är vi inne i en process där
välståndet dubbleras vart trettionde
år. Varje generation får det dubbelt så
bra som den föregående generationen.
Vi märker att barnen får det bättre, vi
märker att utvecklingen är positiv. Den
här apparaten, tillväxtmaskinen, företagandet, står sig in i våra dagar. Sedan
mitten av 1800-talet och fram till nu,
och förhoppningsvis även framöver,
dubbleras välståndet vart trettionde år
tack vare våra företag och allting som
händer.
I SAMBAND MED Svenskt Näringslivs
framtidsdagar i Globen i maj 2010
kommenterar han frågan om vikten av
historisk företagsdokumentation så här:
– Jag har träffat så många företagare
under mina resor i landet som beskriver
företagandet som en resa: Först går det
åt skogen. Sen går det åt skogen. Sen
lyckas det inte alls. Och sen lyckas det.
Det är sällan man träffar någon där det
bara går på ett pärlband, utan företagandet är ofta förmågan att komma
igen, att göra det en gång till, att för-

söka ytterligare, att förfina, att förbättra.
– NÅGON HAR SAGT att man måste veta var
man har varit, för att man ska veta vart
man ska gå. Jag tycker ju att 1800-talet
är så fantastiskt, inte för att det är historia och ligger där borta, utan därför
att det är så aktuellt idag. Då skapade
man ett näringslivsklimat som gjorde
det möjligt för alla de här entreprenörerna som idag förknippas med de stora
svenska företagen: Ericsson, AGA,
Volvo och så vidare. De personerna
kunde då få ett spelrum att pröva nya
saker, hitta på intressanta saker och
sedan lyckas i sina affärer och företag. Deras efterkommande har sedan
vidareutvecklat affärerna. Därför har vi
blivit ett land med osedvanligt många
stora multinationella företag. […]
SVENSKT NÄRINGSLIV ÄR liksom en mängd
andra branschorganisationer medlemmar i Centrum för Näringslivshistoria
(CfN). Ett samarbete håller på att ta
form som går ut på att arkivering av
historiskt värdefull digital dokumentation byggs in i organisationens dokumenthanterings- och intranätsystem.
Dokumenten förs över eller kopieras
online till CfN:s digitala historiska
arkiv när de är inaktuella eller har
uppnått en viss tidsålder. Det kan bli ett
bidrag till hur vi i framtiden kan utföra
arkivering av vår tids dokumentation
från företag och organisationer. På
så vis uppdateras näringslivshistorien
istället för att, vilket man har kunnat
frukta ibland, upphöra någon gång på
1990-talet. 

Urban Bäckström
ålder:

57

bakgrund:

Sedan 2003 vd för topporganisationen Svenskt Näringsliv och
var mellan 1994 och 2002 chef för
Sveriges Riksbank. Han har även varit
chefekonom för moderaterna och statssekreterare på finansdepartementet.
Bäckström har flera gånger jobbat i
det ”riktiga” näringslivet, bland annat
då han på 1980-talet drev familje
företaget Hotell Mollberg i Helsingborg
och 2003-2005 då han var vd för
försäkringsbolaget Skandia Liv.

bor:

Danderyd norr om Stockholm

familj:

Hustrun Ewa och två barn.
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Digitalisering av Era microfiche
Ni har materialet, vi har lösningen

Som komplement till inskanning av microfiche/dokument
använder du med fördel våra tjänster för arkivering,
dokumenthantering och ärendehantering.

Kontakta oss för mer information.
MicroData Skandinavien AB · Klostergatan 3 · Box 466 · 701 49 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu

Att söka arkiv
på nätet
Idag är det så självklart att man börjar ett efterforskningsarbete med
att se vad som finns på internet. Sitter man i andra ändan med tillgång
till arkivmaterial är det lika självklart att på något sätt kommunicera
detta via nätet. Anders Gidlöf på Centrum för näringslivshistoria har
undersökt hur sökbara arkiven är på webben.
Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se

Fortsättning på nästa sida
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att det redan enorma utbudet
av information på nätet ökar från år
till år blir också konkurrensen om
användarnas uppmärksamhet allt tuffare. Det gäller att blixtsnabbt fånga
webbsurfarens flyktiga intresse, eftersom det är så lätt att gå till en annan
sajt. När det gäller arkivinstitutioner
är frågan om de ska nöja sig med att
serva de redan övertygade med nya
sökmöjligheter, eller ska de försöka
locka nya användargrupper? I nummer 2/2011 av tidskriften Axess skrev
den amerikanske författaren Nicholas
Carr om ”Överbelastat medvetande”,
det vill säga om hur internet och dess
flod av information påverkar människans förmåga att sålla och skilja
irrelevant från relevant. Han konstaterar bland annat att ”nätet fångar vår
uppmärksamhet bara för att skingra
den. Vi fokuserar intensivt på mediet
självt, på den flimrande skärmen, men
vi distraheras av mediets kulsprutesnabba levererande av konkurrerande
budskap och stimuli”.
När de första digitala söktjänsterna
på 1990-talet gjordes tillgängliga för
en bredare publik i form av register
på cd-romskivor, var det ett stort
genombrott för möjligheterna att söka
på arkivinformation. Tidigare var
man tvungen att göra alla sökningar
på plats i arkivlokalen eller via tryckta
beståndsöversikter. Visserligen hade
sökbara textdatabaser funnits för
internt bruk inom större myndigheter
och företag sedan 1960-talet, men
inte ens då hade man möjligheter
att till exempel frisöka på ett ord
som man idag kan göra på Google.
Man var tvungen att tänka ut vilka
databasfält som var intressanta, och
kanske formulera sökningen som databaskod. Inte direkt ämnat för större
användarskaror. Men idag har vi
kanske underlättat sökmöjligheterna
så mycket att användaren inte riktigt
ser de fantastiska sökresultaten som
blixtsnabbt levereras. Man har kanske
varken tid och tålamod att göra en
mer målstyrd eller guidad sökning.
Med all mer eller mindre trovärdig
information som möter en på nätet
kan man ju undra hur stora delar av
arkiven som längre är unika. En vanlig Google-sökning på till exempel
”Bygdegårdarnas riksförbund” ger
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träffar på bloggar, Facebook, Wikipedia och diskussionsforum, och
däribland finns möjligen en träff på
en arkivsajt som kan tala om att allt
historiskt källmaterial från organisationen ifråga finns tillgängligt för
studier. Hur står sig egentligen några
av våra största arkivsöktjänster i konkurrensen?
har vi sett många
nya söktjänster, och utvecklingen går
mot alltmer avancerad samsökning
där användaren inte ska behöva söka
efter samma sak på olika ställen, utan
kan gå till stora portalsajter (se faktarutan här bredvid med kronologin).
Samsökning inom arkivområdet är
nu möjlig även på EU-nivå, med den
språkförbistring det kan medföra. Om
vi ser till alla söktjänster inom hela
ABM-området finns tre huvudsakliga
typer. Den första typen är den traditionella textkatalogen där alla nivåer

DE SENASTE TIO ÅREN

ett litet mått kunskap om arkivens
termer och struktur nå mängder av
material och granska dem i detalj på
ett sätt som knappt är möjligt i en
traditionell forskarsal.
Den tredje typen av söktjänst är
ännu mer anpassad för större användargrupper. Sökformulär och sökresultat är anpassade för den som enbart
vill skriva in ett enkelt sökbegrepp
eller med några klick vill bläddra sig
fram till det man vill se, kanske via
en karta eller tydliga kategorier. Här
är det aldrig fråga om ren kataloginformation utan målet med själva
sajten är, precis som för typ 2, att se
arkivföremålet i sig, till exempel ett
foto, ett filmklipp eller en text. Arkivföremålets proveniensuppgifter träder
mer i bakgrunden. Till den här typen
hör museivärldens söktjänster som det
K-Samsök-baserade www.kringla.nu,
och på europeisk nivå www.europeana.eu. Lantmäteriets söktjänst till

”Man var tvungen att tänka
ut vilka databasfält som var
intressanta, och kanske for
mulera sökningen som data
baskod. Inte direkt ämnat för
större användarskaror.”
i arkivförteckningen är fullt sökbara
och sökresultatet presenteras antingen
som lista eller som ett arkivträd.
Typen är egentligen en lätt internetanpassning av arkivinstitutionernas
interna söksystem. Exempel är www.
visualarkiv.se och www.nad.ra.se, och
bibliotekssektorns motsvarighet är
Libris. Många mindre enskilda arkiv
har också mer eller mindre fylliga arkivkataloger på sina egna webbplatser,
men då är ju sökningen begränsad till
just deras arkiv.
Den andra typen liknar den första,
men innehåller även digitaliserade
representationer av det arkivmaterial
som är registrerat. Vi talar alltså om
veritabla forskarsalar på nätet, med
SVAR, Genline och Arkivdigital.se
som de främsta exemplen. Användarna, ofta en släktforskare, kan där med

historiska kartor på historiskakartor.
lantmateriet.se kan också räknas till
typ 3 med sin speciella inriktning på
geografiska sökningar.
OM VI FOKUSERAR på arkivvärldens
söktjänster kan man konstatera att
exempelvis Google och Altavista inte
ger några sökresultat på den största
arkivdatabasen, NAD, och inte heller
på den del av Sondera som hämtar information från NAD. Man hittar lätt
NAD och Sondera som sådana, men
man måste först gå dit för att få träff
på sin sökning. Den som inte känner
till att NAD och Sondera finns och
ännu mindre hur mycket information
de innehåller, vilket säkert är många
på nätet, hittar aldrig dit. Och de som
är intresserade av Linköpings historia
får inte via vanliga webbsökningar

någon anvisning om arkiv rörande
Linköping redovisade via NAD, trots
att de flesta arkiv är geografiskt avgränsade till en ort eller ett område.
Både Google och Altavista
redovisar däremot träffar på www.
visualarkiv.se och arkivförteckningsprogrammet Klaras webbtillämpning
Klaraweb. Det får ju en att undra vad
det är som de stora söktjänsterna finner så speciellt med NAD-databasen.
Jag är övertygad om att det finns
en rimlig förklaring, men självklart
borde den största arkivdatabasen i
Sverige vara nåbar via Google. NAD
har ju även en potential att bli ännu
mer allomfattande än idag. Men
det rör på sig – just nu ligger en ny
betaversion av NAD ute på nätet, där
NAD och SVAR:s digitala forskarsal
har integrerats i ett enda gränssnitt.
Klaraweb har å sin sida egenheten
att det inte framgår vilken arkivinstitution arkivet förvaras hos, när
man får träffar på de olika arkivbildarna via en söktjänst. Om vi skall
ta TAM-Arkivs instans av Klaraweb
som exempel, så borde det framgå att
arkivbildaren finns hos TAM-Arkiv
samt kunna finnas en länk till webbplatsen. Detta har man nu planerat att
tillgodose i nästa version.
ARKIVSÖKTJÄNSTERNA tar inte alltid
hand om de webbsurfare som är mer
intresserade än kunniga. Det känns

Kort historik över digitala
arkivsöktjänster i Sverige
1995 Nationell Arkivdatabas (NAD) publiceras i sin första version på cd-rom och
innehåller till 80 procent information om
enskilda arkiv baserat på ett registreringsarbete som började redan på 1920-talet.
1996–1998 Uppdaterade versioner av
NAD-skivan innehåller alltfler arkivreferenser hämtade direkt från arkivförteckningssystem, samt fullständiga arkivförteckningar från Riksarkivet och Landsarkiven.
2000 I november publicerar Riksarkivet
den första internetversionen av NAD,
www.nad.ra.se, med endast de statliga
arkiven representerade.
2000–2001 Den privata aktören Genline lägger upp en digital forskarsal på
nätet, där man mot betalning får tillgång
till digitala inläsningar av en stor del av
Sveriges kyrkböcker.

som om de huvudsakliga målgrupperna är
arkivarier och forskare,
men inte en historieintresserad allmänhet. Nu
är det visserligen alltid
otacksamt att enbart
presentera textkataloger som
inte leder till
de objekt som
katalogiseras. Det kan nog upplevas
som ett antiklimax för dem som är
vana vid att få allting presenterat
på nätet och inte är beredda på att
bedriva klassiska studier i pappersarkiv. Då kryper sig alltid jämförelsen
på med bildrika museisajter och
välillustrerade historiska tidningar
och proppfyllda Wikipediaartiklar.
Men det betyder inte att man inte
kan praktisera fler sätt att visa för
surfaren vilken värld av information
som är sökbar på arkivsöksajten, för
att kanske ändå inspirera till ett besök
hos arkivinstitutionen. Ett exempel är
www.visualarkiv.se som inte utelämnar besökaren åt att hitta på ett eget
sökbegrepp. Den kan även bläddra i
listor över arkivbildarnamn och orter
de är associerade till. Ett utmärkt
sätt att visa på mångfalden och ge
inspiration till vidare klickningar som
håller den splittrade internetanvändaren kvar på sajten. Dessutom är det
ett bra sätt att visa existensen av arkiv
2003 Den 1 januari lanserar Riksarkivets
enhet SVAR (Svensk Arkivinformation)
sin egen version av Genlines sajt. SVAR:s
forskarsal kommer också att innehålla
brandförsäkringar och allt annat material
som Riksarkivet tillgängliggör efter inloggning.
2004 Riksarkivet återupptar arbetet med
att hämta in uppgifter om samtliga arkiv
i landet och göra NAD på nätet till en
landsomfattande söktjänst.
2006 Den 12 december är det premiär
för www.visualarkiv.se, en gemensam söktjänst i arkivförteckningar från en mängd
kommun-, landstings- och föreningsarkiv
som använder arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv.
2007 I maj lägger den privata digitaliseringsaktören Arkiv Digital upp ännu en
betalsöktjänst för släktforskarmaterial,
www.arkivdigital.se.

som kanske annars aldrig eftersöks,
därför att ingen kommer på att
frisöka på det.
Det går också att bygga söksajten
så att arkivträffar kombineras med
bilder och illustrationer som exempel ur arkiven, eller korta artiklar
och bildgallerier. Det finns även i
webbsammanhang en del att lära
av museivärlden när det gäller att
presentera historiskt material på ett
attraktivt sätt. Men inspirationen kan
också komma från de betaltjänster
som finns på nätet: SVAR och dess
konkurrenter Genline och Arkivdigital.se, där man från början till slut
kan använda sig av listor och trädstrukturer och till och med kartor.
Trädstrukturen behöver inte alltid
heller se ut som arkivarien föredrar.
Strukturen kan även vara uppbyggd
utifrån geografiska platser och områden, eller sektorer och branscher, eller
varför inte pedagogiska tidslinjer och
temasidor. 
2009 Den första april lanseras Sondera,
www.sondera.kb.se, en samsöktjänst för
NAD, Libris och SMDB (Svensk Mediedatabas). Det sker i samarbete mellan
Riksarkivet och Kungliga Biblioteket.
2011 Den 18 mars tillkommer en söktjänst
på europeisk nivå, www.archivesportaleurope.eu,som omfattar arkivinformation
från tolv nationalarkiv inom EU, däribland
det svenska.
2011 Finns en ny betaversion av NAD
tillgänglig, som även söker i SVAR:s kataloger. En SVAR-inloggning ger tillgång till
digitala filer: www.betanad.ra.se.
Fler länkar:
Tidskriften Axess Magasin, nr 2/2011 sid
42-45, ”Överbelastat medvetande” av
Nicholas Carr
Nicholas Carr 2010: “The Shallows: What
the Internet Is Doing to Our Brains”.
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Samverkan
för hållbar
information
Nu är det ett bra läge att säkra samverkan för en
hållbar informationsförvaltning. Snart kommer
nämligen nya standarder som kommer att påverka
alla som vill säkra kvaliteten inom området.
Text Katarina Ekelöf katarina.ekelof@posten.se
Elisabeth Klett elisabeth.klett@
stockholm.se Susanna Tabell susanna.tabell@sis.se Torbjörn Cederholm torbjorn.
cederholm@sis.se

Alla dessa arkivföreningar
i Tema Arkiv nr 1, 2011, beskriver
Katarina Ekelöf och Sara Naeslund
vilka samarbeten som idag finns
mellan arkivföreningarna. Standardisering är ytterligare ett område där
det kan finnas ett gemensamt engagemang. När den internationella standarden för dokumenthantering (SS-ISO
15489) växte fram medverkade Arkivrådet AAS i standardisering.
– Det är nu dags för arkivföreningarna att komma tillbaka till SIS för
att samverka för en hållbar informationsförvaltning, konstaterar Katarina
Ekelöf, ordförande för Arkivrådet
AAS.
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I FLERA SAMMANHANG kan standarder vara
en viktig dörröppnare för arkivverksamma;
Inom näringslivet, där arkivlagen
och offentlighetslagstiftningen inte
kan tillämpas, kan standarder utgöra
en plattform.
Standarder ger de arkivverksamma
metoder för att slippa uppfinna hjulet
på nytt. ”Best practises” är på så vis
lättåtkomliga.
I verksamheter som är gränsöverskridande kan nationell lagstiftning
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kompletteras med den referensram
som internationella standarder ger.
De som arbetar med information
har uppdrag som ställer krav på
kvalitet och tillförlitlighet. Genom
att utnyttja standarder blir det lättare
att uppfylla kraven både vad gäller
verksamhetens processer och t ekniska
specifikationer för exempelvis
lagringsformat.
en resurs. Kommunikation och förmåga att visa trovärdighet
i sak, liksom kunskap om organisationen, är bärande komponenter för
framgång.
Att använda standarder är ett sätt
att underlätta för den organisation
som vill uppnå ändamålsenlighet
och effektivitet i sin informationsförsörjning, säger Elisabeth Klett,
ordförande i SIS tekniska kommitté
Ledningssystem för verksamhetsinformation.
Riktlinjer som ges i standarder för
hur information skapas, fångas in,
hanteras och säkras i olika avseenden
är ett etablerat sätt att skapa en ändamålsenlig organisation, arbetssätt och
rutiner samt för att visa på tillförlitlighet. I de mest kända standarderna

INFORMATION ÄR

– ledningssystemstandarderna för
kvalitet, miljö och informationssäkerhet – är dokumentation viktiga
komponenter för att uppfylla krav.
Intressant är att ingen av dessa standarder ställer krav på eller definierar
vad kvalitet är när det gäller information och dokumentation.
kommer en ny ledningssystemstandard för just denna
viktiga aspekt. Ledningssystem för
verksamhetsinformation (ISO 30300
och ISO 30301) tar upp hur kvalitetskrav som äkthet, tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet kan säkras
genom att i organisationens ledningssystem integrera funktioner för och
kontroller av hur information skapas
och hanteras. När och hur fångas
information in? Är hanteringen säker
så att innehållet inte förvanskas? Kan
framtagna arkiverade handlingar
tolkas och förstås? Förvaras den så
länge den behövs? Är raderad handling verkligen förstörd? Det handlar
om ett ledningssystem för att rätt
information skapas eller fångas upp
vid rätt tillfälle av rätt person samt
att informationen kommer rätt person
till del på ett korrekt sätt under rätt

UNDER HÖSTEN 2011

tidsperiod. Förhoppningen är att
fler verksamheter ska använda sig av
ISO 30300-serien för att säkerställa
kvalitén i sin egen informationsförvaltning.
Sverige aktivt deltar i
internationella standardiseringsarbeten återfinns en del av de svenska
behoven i standarderna som vi själva
läser. SIS är en ideell förening som
samlar experter i tekniska kommitteer
inom olika områden. För den enskilde
experten kan deltagande innebära god

I OCH MED ATT

”Myndigheter arbetar
ytterst på uppdrag
av medborgarna.
Därför finns få skäl
till att man inte ska
arbeta öppet”
överblick över och bred kunskap om
ämnesområdet både nationellt och
internationellt. För den deltagande
organisationen kan det innebära att
den kommande standarden på något
sätt stödjer den egna verksamheten.
En samlad plattform där standarder,
kunskap och utbildningar samsas är
ett nästa steg som SIS gärna vill ta
tillsammans med de arkivverksamma.
Standarder sägs få världen att fungera
– kan de även få de arkivverksammas
värld att fungera ännu bättre?
DET LIGGER I Arkivrådet AAS intresse av
att återuppta samarbetet med SIS samt
att undersöka möjligheten att skapa ett
samarbetsforum där alla arkivföreningar bjuds in. Ett samverkansforum med
sammankomster där man delar erfarenheter kring tillämpningar av standarder,
tar del av pågående standardiserings
arbeten och diskuterar nya behov och
krav. Erfarenheterna från liknande
forum inom andra standardiserings
områden är goda. Arkivföreningarna,
som tillsammans organiserar cirka
2000 arkivverksamma, kan bli en stark
aktör i forumet jämte leverantörer,
myndigheter, utbildningsinstanser och
företag. Diskussionerna fortsätter och
breddas under hösten. 

– Ordning och
reda i arkivet
spar pengar!

Hur tar du hand om din
upphandlingsdokumentation?
Nytt kurstillfälle
27 oktober 2011
Läs mer på www.sipu.se

MARIEBERGS ARKIVBYRÅ
Norrtullsgatan 6, Sthlm
Box 15107

Mariebergs Arkivbyrå är ett
företag som specialiserat

167 15 Bromma

sig på arkiv- och dokument-

Tfn: 08-698 06 03

hanteringsfrågor. Vi erbjuder

www.sipu.se

kurser, anpassad utbildning,

marieberg@sipu.se
Orgnr: 556111-9099

konsulttjänster och
entreprenader.
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Inrättandet av
Trafikverket
Den 1 april 2010 inrättades Trafikverket som en ny myndighet och
består främst av den verksamhet som tidigare bedrevs vid Banverket
och Vägverket. Daniel Bergström, projektledare inom dokument- och
ärendehantering vid Trafikverket, delar med sig av sina erfarenheter
från omorganisationen.
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Text Daniel Bergström daniel.bergstrom@trafikverket.se

som en ny
myndighet den 1 april 2010. Myndigheten består främst av den verksamhet som bedrevs vid Banverket och
Vägverket men även viss verksamhet
från Transportstyrelsen, SIKA samt
Rikstrafiken.
Ur ett arkiv- och informationshanteringsmässigt perspektiv är en omorganisation av den här omfattningen
en komplex fråga där många faktorer
måste hanteras. Det är även nödvändigt att prioritera rätt åtgärder.
Inrättandet av Trafikverket genomfördes på endast fem månader. Det
är en väldigt kort tid för att inrätta
ett nytt diarium och utarbeta rutiner
och arbetssätt. Samt för att få en
grundläggande kontroll över arkiven
och informationsbeståndet och därtill
införa tekniska lösningar för att stödja
ärendehanteringsprocessen. Mycket
av detta kunde lösas inom utsatt tid
även om det onekligen medförde att
alla lösningar inte är till fullo utformade. Konsekvensen av detta är att
en särskild insats måste ske parallellt
som dokumenterar och prioriterar de
åtgärder som den framtida förvaltningen måste hantera. Alla resultat
som var planerade uppnåddes inte. En
erfarenhet vi tog med oss är att särskilda resurser måste avsättas för att
planera långsiktiga strategiska frågor,
ett område som är av yttersta vikt
när den omedelbara krisen – i det här
fallet organisationsförändringen – är
över. En annan erfarenhet vi kan betona är vikten av att ha en bra intern
information kring vad förändringen
innebär.

TRAFIKVERKET INRÄTTADES
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EN ORGANISATORISK FÖRÄNDRING såsom inrättandet av Trafikverket och avvecklandet av Banverket och Vägverket
är av en omfattning och komplexitet
som förhoppningsvis inte inträffar allt
för ofta i statsförvaltningen. Ändå
finns det tydliga tecken på att myndigheternas livslängd blir kortare. Det
kommer säkerligen fler omorganisationer av liknande omfattning inom
staten inom överskådlig framtid.
I arbetet med att inrätta Trafikverket och den inledande avvecklingen

”Det finns tyd
liga tecken på
att myndig
heternas livs
längd blir
kortare.”
av Banverket och Vägverket insåg
vi att metodstödet kring denna typ
av frågor är ringa. I stort sett finns
bara klassisk arkivteori samt några
av Riksarkivets föreskrifter. Ekonomistyrningsverket har därtill en
checklista kring själva avvecklingen
som hänvisar till Riksarkivet. Fokus
i det stödet är själva avvecklingen
och arkivbildningen för de avslutade
myndigheterna. I Trafikverkets fall
tog man i princip över all verksamhet
från Banverket och Vägverket vilket
är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt
vid statliga myndigheters omorganisa-

tioner. Den delen i förändringsarbetet
har inget metodstöd alls och kräver
att enskilda projekt löser flera frågor
efter egen bästa förmåga.
Ett annat problem i en turbulent
omorganisation är att information kan
hanteras relativt osäkert då det kan
vara oklart om den ska användas i den
nya förvaltningen. Vem som har ansvaret för informationen eller om den
ska avslutas och vem som då ansvarar
för att detta blir gjort är också frågor
som måste ställas.
som exempelvis
Trafikverket inrättas är det ett antal
aktiviteter som måste äga rum för att
den nya myndigheten skall kunna leva
upp till lagkraven kring hantering
av allmänna handlingar, och för att
verksamheten ska fungera. Eftersom
den bilden är känd och lagkraven
är tydliga bör det förutom metoder
och standarder kring informationshantering vid inrättandet av statliga
myndigheter även finnas stöd för
framtagande av rutiner för exempelvis
ärendehantering eller diarieföring.
Det finns onekligen intressanta
frågeställningar att hantera kring
införandet av metoder och standarder
för att säkra en effektiv och rättssäker
informationsprocess vid inrättande av
nya myndigheter. För Trafikverkets
del kommer förhoppningsvis inga nya
stora omorganisationer att ske inom
den närmaste framtiden men jag är
tämligen övertygad om att kollegor
vid andra myndigheter kommer att
göra liknande observationer vid framtida omorganisationer. 

NÄR EN NY MYNDIGHET

Två baltiska arkiv
Genom ett resestipendium från Madli Kurdves fond fick
Martin Ståhl på Stockholms stadsarkiv möjlighet att besöka
Riksarkivet i Riga och stadsarkivet i Tallinn tidigare i år.
Resans syfte bestod i att undersöka hur man vid dessa arkiv
arbetar med tillgängliggörandefrågor.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

DET LETTISKA RIKSARKIVET har sedan den
senaste lågkonjunkturen tvingats
genomföra höga besparingskrav. Trots
detta var det emellertid slående att
få ta del av de omfattande satsningar
som ändå görs för att synliggöra sig
hos allmänheten. Man gör det bästa
man kan med de medel som finns.
Denna ekonomiska situation har
medfört en stor flexibilitet och uppfinningsrikedom, när det handlar om
att hitta nya vägar fram till allmänheten.
VID SIDAN AV olika tryckta publikationer om arkivhandlingarna är
annars webbplatsen ett effektivt
och väl utnyttjat instrument som
kanal gentemot allmänheten. Här
är servicen mycket användarvänlig.
Utställningsverksamheten är rik. Den
består å ena sidan av de utställningar
som med jämna mellanrum och med
olika teman anordnas i Riksarkivets
egna lokaler. Men också på andra
platser, till exempel i skyltfönster mitt
i centrala Riga. Intressant nog kan en
del av dessa utställningar ”beställas”,
för att visas upp på skolor eller i kommuner etcetera. Å andra sidan består
verksamheten av så kallade virtuella
utställningar, nedladdningsbara på
webbplatsen och försedda med bilder
och information om något specifikt
ämne.

i Tallinn har en bred
och regelbundet återkommande utställningsverksamhet. Utställningarna
äger rum i såväl stadsarkivets utrym-

ÄVEN STADSARKIVET

men som på andra ställen i staden.
Utställningarnas teman uppvisar ofta
nordiska beröringspunkter och är intressanta inte minst för svenska besökare: höstens utställning handlar om
året 1561, då Estland blev svenskt.
Information om nya utställningar
förmedlas genom meddelanden i
pressen, men också genom till exempel affischering i staden. Stadsarkivet
arbetar intensivt med publikationer
av olika slag, mest i tryckt form, varav
en stor del av dessa också översätts
till tyska och engelska. Webben är
ett viktigt verktyg. Liksom i Lettland
har användarna här gratis tillgång till
det digitalt inlästa folkbokföringsmaterialet.

finns. En bra tillgängliggörande
strategi tycks inte alltid förutsätta
avancerade tekniska lösningar eller
ens större finansiella tillgångar. Ett
annat bestående intryck från resan
är att balterna tycks ha förstått det
bättre än vi att förmedla information
om sina arkiv på andra språk. Detta
bör ses som en nödvändighet i en än
mer globaliserad värld. 

och Tallinn gav
mig en värdefull möjlighet
att få se hur våra grannar på
andra sidan Östersjön arbetar i
termer av tillgängliggörande och
marknadsföring. De visade mig
att man kan komma långt på
detta område, även med tämligen konventionella metoder
och med begränsade resurser.
Ibland förefaller denna omständighet snarare kunna ha
en motsatt verkan. Det stimulerar nämligen arkiven att
på bästa möjliga sätt ta
tillvara de
medel
som

BESÖKEN I RIGA
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Kåseri

Snurran
att ”arkivförteckningen finns för att arkiven ska
komma bort i bokstavsordning” eller
något liknande. Arkivförteckningen
är arkivariens redskap för att få ordning på arkiven. Numera förväntar
man sig att hitta det man söker på
nätet. Datoriseringen började dock
ganska sent i arkivvärlden och på
Riksarkivet och har pågått i drygt
tjugo år, föregått av åratal av manuellt
insamlande av underlagsmaterial,
generalinventeringar och rapportblanketter. Massor av arbete har lagts ner
på utvecklingen av NAD och Arkis
som de ser ut idag. När NAD kom
på cd på 1990-talet bidrog det till en
smärre revolution för återsökning och
lokalisering av arkiven, men var länge
tämligen okänd för forskarna. Orsaken till det kan man säkert fundera
över. Jämförelsevis är det idag ganska
lätt att söka efter grundläggande
arkivinformation.

NÅGON HAR UTTRYCKT

. Då var man
hänvisad till maskinskrivna förteckningar (i bästa fall) och handskrivna
dito (något mindre bra) samt en
uppsjö av olika registerkort. Det
fanns en mängd begrepp i sving; vem
minns ledkort, Viscardpärm eller
slagordsförteckning? Riksarkivets
primära sökingång kallades Snurran
och skapades i början på 1980-talet
av Juno Boberg, som borde ha fått
medalj för sin bedrift. Snurran var
en plåtskapelse (vägde minst tio kilo)
som man kunde bläddra i, försedd
med pappersremsor i olika färger med
maskinskriven, koncentrerad information om arkivbildare, placering,
förteckningsuppgifter, sekretess,
hänvisningar med mera. Remsorna
var aldrig särskilt samarbetsvilliga, de
föll ofta bort och det krävdes en rejäl
manuell skrivmaskin med gott utrymme i valsen när man skulle skriva
ut nya. Det var mitt jobb att skriva
ut remsor och svordomarna haglade
vid blotta tanken på arbetsuppgiften.
Många skrivmaskiner avverkades.
Tipp-Ex var inte tillåtet, det blev inte

ANNAT VAR DET FÖRR

26 ARKIV 3/2011

En av de få bilder som finns bevarade på den numera pensionerade snurran.

”Det var mitt
jobb att skriva
ut remsor och
svordomarna
haglade vid
blotta tanken
på arbets
uppgiften.”
tillräckligt estetiskt med vita fläckar
på de färgglada remsorna. När sedan
Arkis togs i bruk, gjordes en kopia av
Snurrans information och föremålet i
fråga förpassades till arkivmagasinet
och ingen nändes kasta den, affektionsvärdet för denna kontorsdetalj
var påtagligt. Långt senare skickades
Snurran till destruktion efter att
riksarkivarien utfärdat ett gallringsbeslut. Konstigt nog tänkte ingen på
att fotografera Snurran som föremål
innan den försvann.
till förteckningar,
som fanns häftade, bundna eller

SNURRAN HÄNVISADE

i koncept. Det senare betydde att
de var under arbete och i bästa fall
fanns på någons tjänsterum. Färgkoden var viktig. Gul remsa innehöll
namn på arkivbildaren, grön och blå
hade andra innebörder, rosa betydde
sekretess. Snurran stod på skrivbordet bakom den dåvarande disken
och dit hade forskarna inte tillträde.
De fick fråga efter förteckningarna
och efter ett visst slående i Snurran
kunde expeditionshavande få fatt i
rätt förteckning och gå och hämta
densamma. Ungefär samtidigt som
Snurran pensionerades byggdes
forskarexpeditionen om och blev lite
öppnare. Numera söker man i NAD
på nätet inför ett forskarbesök. Annat
var det förr. Och det var inte bättre,
men för den som vill återskapa ”förr”,
så finns Viscardpärmar, ledkort och
slagordskataloger fortfarande kvar
i Riksarkivets forskarexpeditioner
ännu ett tag. Men inte Snurran. Och
arkiven kommer väl att ”komma bort”
på något annat sätt i framtiden. 
Anna Karin Hermodsson, Riksarkivet
anna-karin.hermodsson@riksarkivet.se
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Noterat
Ny ordförande för FA och nya stadgar
för Madli Kurdves minnesfond
Vid FAs stämma och konferens den 11-12
maj valdes Torgny Larsson till ny ordförande. I övrigt omvaldes Elsie Bäcklund
Sandberg, Lars Ilshammar, Anna
Ketola, Lars Pettersson, och Katarina
Thurell. Kvar i styrelsen från föregående år
är Yvonne Bergman, Eva Berntsson Melin,
Maths Isacson, Berith Sande och Lennart
Winblad. Tidigare ordförande, Karin
Englund adjungeras till styrelsen.
Nya stadgar för Madli Kurdves minnesfond behandlades för andra gången.
Den viktigaste förändringen är att styrel
sen för Folkrörelsernas Arkivförbund i
fortsättningen kommer att vara styrelse
också för fonden.
Konferensen inleddes med föredrag
och diskussioner om Bruk och missbruk
av kulturarvet med föreläsarna Anna
Furumark från Örebro Länsmuseum och
Alexander Bengtsson från Stiftelsen

Expo. Konferensens andra dag ägnades
åt information från Riksarkivet om dess
nya roll, från Kulturrådet om samverkansmodellen och från medlemsorganisationerna om aktuella eller planerade
aktiviteter. Frågan om herrelösa arkiv
diskuterades, ett alltför lite uppmärksammat problem, inte minst inom den enskilda
sektorn. Konferensen avslutades med ett
anförande, ”Till arkivens lov”, där Henrik
Berggren, skribent på Dagens Nyheter
berättade om sitt arbete med boken
”Underbara dagar framför oss”. Han
betonade särskilt vikten av primärmaterial som brev och dagböcker. Medan
sekundära källor ofta är tillbakablickande
och analyseran de ger primärmaterialet
en nukänsla i «dået».
Karin Englund

Henrik Berggren avslutade FA:s konferens med ett anförande om att understryka vikten av primärmaterial.

Den 19 december är sista da AAS årsmöte
gen för nominering till Arkiv Den 16 maj hade AAS årsmöte i Rikskonvackra lokaler. Måndagseftermidforums utmärkelse Årets arkiv serters
dagen inleddes med stråkar, kanapéer
2012. Tre finalister offentlig och vin. Styrelsen berättade om sitt arbete
året och presenterade bland annat
görs i februari och den 28 mars under
budgeten och den nya webbplatsen. En rad förändringar i
2012 utses vinnaren.
sammansättningen av styrelse,
NLA årsmöte

NAF årsmöte

Näringslivets arkivråd (NLA) hade sin årsstämma den 10 maj. Mötet hölls på
Freys hotel i Stockholm och inleddes med
en paneldebatt om arkivföreningarnas
framtid. NLAs ordförande, Anastasia
Petterson, diskuterade samverkan/samgående med ordförandena från NAF,
AAS och FA. Bland annat fick alla fyra
beskriva läget om 15 år. AAS ordförande Katarina Ekelöf trodde inte att det
skulle ta mer än tre år för att få till ett mer
integrerat arkivsverige. Alla höll med om
att föreningarna drar mot samma mål och
nu gäller det att hitta formerna för det
fortsatta arbetet.

Näringslivsarkivens Förening (NAF)
höll årsstämma den 17 maj hos Föreningen Företagens historia i Uppsala län.
Mångåriga styrelseledamoten Ann-Marie
Asplund avtackades och ersattes med
journalisten och författaren Ewonne
Winblad. Arkivchef Maria Thysell berättade om Föreningen företagens historias
verksamhet. Man har runt 60 företag som
deponerande medlemmar och bland de
man hjälper med allt från dokumenthantering till historiktjänster och forskarservice
finns Lindvalls Kaffe AB, Bahco och Pfizer
AB.

Katharina Prager
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Per-Ola Karlsson

revisorer och valberedning
meddelades under mötet.
Nya styrelsemedlemmar för
i 2011 är Lena Elfving Nixon,
Pernilla Stafstedt och Peter
Wattman. Årsmötet avslutades med ett studiebesök
på Dramatens arkiv där
Dag Kronlund, chef för
Dramatens arkiv och
bibliotek, visade pärlor
ur teaterarkivet.
Anna Cederlöf
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Recensioner
Kongorummet
I CHARLOTTAS FOTSPÅR, GUSTAV BEIJER,
FÖRLAGET ARENA, 2011

Charlotta Walldén var Gustav
Beijers farmors
mormor. Hon
var missionär i
Kongo, nuvarande KongoKinshasa.
Här träffade
hon sin man
Wilhelm och
tillsammans fick de fem barn, varav tre
föddes i Kongo. När Gustav Beijer var
hos sin farmor som barn fanns där ett
särskilt rum, det så kallade Kongorummet
som var fyllt med spännande föremål;

Försvunnen värld
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OM DEN STÖRSTA ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGEN NÅGONSIN I SVERIGE, MAJA HAGERMAN,
NORSTEDTS

Sveriges
forntidshistoria
skrivs till och
skrivs om hela
tiden. Inte minst
därför att arkeologin ständigt
får nya metoder
för att kunna
se det som
tidigare har
varit osynligt. Maja Hagermans Försvunnen värld har tillkommit efter ett flerårigt
inträngande i resultaten från Sveriges
hittills största arkeologiska utgrävning som
har skett i samband med motorvägsbygget för E4:ans nya sträckning genom
Uppland.
Fynden har varit många men svåröverskådliga – de har behövt tolkas och
sättas in i sammanhang. Därtill behöver
kunskapen nå ut till andra än historiker.
Maja Hagerman, vetenskapsjournalist
och författare, är sedan många år genom
sina tv-produktioner och böcker en
uppskattad och välrenommerad förmåga
när det gäller att skildra vår tidiga historia
30 ARKIV 3/2011

koffertar, djurhudar och kartor från Kongo.
Den nyfikenheten som väcktes i honom
som barn drev honom och hans familj
att forska vidare om vad som hände i
Kongo. En renskrift av Charlottas dagbok
ledde till en egen familjeexpedition på
plats 2010, för att där gå i Charlottas
fotspår. Boken Kongorummet är en fascinerande läsning, nutid sammanflätas med
dåtid. Den renskrivna dagboken låter oss
komma Charlotta, Kongo och missionen
mycket nära.
Den 17 juli 1892 skriver Charlotta:
”En högtidsdag i Congo. Tre ynglingar
blifva idag genom dopet upptagna i
församlingen.” Gustav berättar mer än
hundra år senare från Mukimbungu om
två hedningars omvändelse: ”Oscar gick
först fram till pastorn och knäböjde. Pastor
Alphonse läste en bön och lät vatten från

på ett entusiasmerande sätt, och även när
det gäller att problematisera vår historieskrivning.
Kunskapen om Upplands tidiga
historia har haft stora luckor. Därtill spelar
ett geologiskt faktum in som kan vara
obekant för många. Uppland är ett ungt
landskap. Små men talrika redskapsfynd
vittnar om säljägare som verkade här
under äldre stenålder i det som då ännu
var skärgård.
Landhöjningen spelar en central roll
i Maja Hagermans berättelse. Hon tar
hjälp av geologer som skriver ut specificerade kartor som gör att hon ser vad
människor då måste ha sett. Eftersom
landskapet är så flackt kunde stora ytor
av ny bördig mark stiga upp ur de grunda havsvikarna på bokstavligen några få
år, mark som togs i bruk av mjölkbönder
och som gav dem ett växande välstånd.
Skolböcker har gett oss en vag bild
av årtusendena före vikingatiden, som
en tid med lägre utveckling, där mindre
folkgrupper levde isolerade från varandra.
Bilden är idag en annan. Utgrävningarna ger oss kunskap om ett nätverk av
gårdar och byar på Uppsalaslätten längs
Fyrisåns och Vendelåns vatten. Här fanns
en blomstrande och välorganiserad kultur
redan från 1700 f.Kr. vid bronsålderns
början, en värld där fruktbarhetskult och
skeppsbilder kan göras begripliga.

den nu välsignade flaskan forsa över min
brors huvud. När Oscar reste sig upp
hade han fått namnet Dimonekene. Jag
gick igenom samma procedur och fick
namnet Luzolo”.
Jag tror att Charlotta här nog log i sin
himmel, när cirkeln slöts. Du kan själv följa
Charlotta i hennes fotspår i cyberrymden,
läs hennes blogg http://kongorummet.
blogspot.com/. Familjearkiven finns
bevarade i släktens ägo, men missions
stationernas arkiv som nämns i boken,
finns på Riksarkivet i Svenska Missions
kyrkans deposition.
Katarina Thurell
Arkivarie, Svenska Missionskyrkans
arkiv

Maja Hagerman följer arkeologerna
söderut via spår av byar, gravar och
kultplatser, alltmedan nytt land stiger upp
över tid, fram till det för vår traditionella
historieskrivning mytiska Uppsala. Under
en kall tidig järnålder med gåtfulla
kulturella förändringar återvänder en ny
krigararistokrati med sina rikedomar från
att ha stridit sida vid sida med romarna.
Maja Hagerman utgår från att vi har
något gemensamt med människor för
tusentals år sedan. Det gör att historien
blir meningsfull. Hon skriver på en gång
sakligt och målande med ett spänningsmoment, förankrat i fakta och kritisk
vetenskap och, med stora utblickar från
detaljerna och en poetisk kraft.
Boken är ett vackert praktverk på
400 sidor med kongeniala fotografier av
Claes Gabrielson.
Jim Löfgren
Arkivarie, projektledare och
webbutvecklare, TAM Arkiv

Ordnade eliter
ORGANISERING AV NORDENS STADSBÄRANDE
SKIKT 1660-1920, GÖRAN NORRBY, ATLANTIS

Allt sedan
1970-talet då
historieintresset kom att
fokusera på
den vanliga
människan och
de enskilda byarnas göranden
och dagliga liv
har adeln till
stor del varit frånvarande i den svenska
historieskrivningen. Givetvis kunde adelsmännen förekomma även här, men de
befann sig inte i berättelsens centrum.
Under senare tid har dock intresset för
de styrande eliterna ökat inom historieämnet och ådragit sig nytt intresse. På
detta är Göran Norrbys nya bok ett bra

exempel. Han beskriver på ett kunnigt
och initierat sätt hur adelns position i det
nordiska samhället har sett ut under perioden från det att den administrativa staten
fick en mer utpräglad form på 1660-talet,
fram till adelssystemets avskaffande i
Sverige. Till verkets fördelar bör framhävas
den komparativa ansatsen, mellan främst
det svenska respektive danska systemet.
Framställningen är huvudsakligen gjord
i kronologisk form och speglar främst den
normativt reglerande nivån för adelns
deltagande. Här känns det dock som
om något saknas. Det är ju en sak vilken
makt och position en grupp formellt hade,
en helt annan hur den såg ut på det informella planet. På så sätt skildras snarare
regelverket än adelsmännen. Även om
boken ger en god bild av adelns position
i samhället rör det sig inte om någon emprisk genomgång av källmaterial – på så
sätt blir framställningen rätt deskritptiv och
bidrar inte direkt till någon ny kunskap.

Ämnet är dock intressant och jämförelsen
med de andra nordiska grannländerna
ger ett vidgat perspektiv, som tyvärr är
alltför sällsynt i historieskrivningen.
Lars Lundqvist
Arkivkonsult, NLA

Vad tycker
du om Arkiv?
Skriv till oss och dela med dig av
dina synpunkter till
arkiv@akessoncurry.com
De bäst motiverade åsikterna belönas med Hagermans
Försvunnen värld. Senast den 30
oktober vill vi ha ditt e-brev.
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Klara för e-Arkiv
verksamhetssystem

klara

arkivredovisning
processchema
dokumentplan

Leveranspaket
sip

Arkivpaket
aip

e-Arkiv

livscykelhantering rm
kontroll
konvertering
komplettering

data hantering
bevarandeplanering

Är ni Klara
för införande
av e-Arkiv?
Klara fortsätter att utvecklas och nu kan vi erbjuda
en lösning för e-Arkivering. Verksamheten kan ställa
av sin information kontinuerligt genom vår e-Arkivlösning med Klara som spindeln i nätet
För mer information kontakta Claes Bengtsson
Know IT Karlstad AB, , claes.bengtsson@knowit.se.
tel 0722 - 31 69 00. knowit.se

Presentationspaket
dip
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Posttidning B
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Åkesson & Curry AB
Sveavägen 62
111 34 Stockholm
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Visual Arkiv-konceptet
för processbaserad informationsredovisning

-%-&'., $%''- #%""$-#%#)& )%&!'"&" "%
-%)%#&#!,% '%(
& "%(.%)%#")
)%&!'"&$%#&&%) " "&'+$%&#!"-%
#) "'%"&")&""%&#!, %.%!
& "(&&('#!.%) 0%" +&%
.%''$-''.)%&- '&,'' +&$%# !&', ""%
&-&#!
 "&)%&.% "".%$%#&&%!1%()(!,"
 %)%)$-&+&'!"&!"!($$" "

&(  %).%'"%(%)%" "%"
#%)"#%!'#""".%&' ," .%# 
"),"%%($$%)&(  %)#)&'.&+&'!"
&( "'%"' %&(  %)$-",''

&(  %)-

%#%""$-) '!'% &#!,%
.%'"'" ' !,""%)&!'#) '&#!,%
.%'"'" '$%#&&!# "#%#)&%'!
%,''"),"%%,"&&"''

&(  %)#& &!)%%''"+''&,''
''%#)&%)&(  %)"!$#%'%''

%)&!%-"& #- %$-#(!"'
"'%"&$ "%&#!'%, '.%)%&!'"

-%(%&%
%#&&&%!& 

,%$%#&&&%"#%!'#"&%#)&""
"'%%&(' "".%%)%%
'## !##'#%
,&!%##$-***)& &

***)& &

%).%'"!&(  %)

,%%).%'""&$%#%!!'( '('
""&(' ""$%#%!!'&(  %)
.'#%#'#%
,&!%##$-***)&( %)&

***)&( %)&

