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Inspirerande
möten utlovas
När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna för Arkivveckan, 14-16 maj i Västerås.
Vi samlas för att förkovra oss, debattera och framtidsspana för hela Arkivsveriges
räkning. Alla är där eller borde vara där. Dagarna kommer att ge avtryck på hur
utvecklingen kommer att se ut för våra hjärtefrågor.
Samverkan är nyckelord då vi arkivföreningar tillsammans med Riksarkivet formar
innehållet i dagarna. Förhoppningen är att ge en helhetsbild över vad som är aktuellt och tydliggöra vägval framöver. Seminarierna kommer både att ha djup och
bredd. Viktiga baskunskaper förmedlas parallellt med fantasieggande visioner.
Professionen, användare i vid mening samt beslutsfattare söker sig fram mellan de
olika mötesplatserna som vi erbjuder. De flesta företagen på marknaden kommer
också att visa upp sig som utställare. Det kommer att vara ett rikt smörgåsbord som
blir presenterat. Vill du veta mer så besök vår hemsida för att inspireras.
Även Nordens riksarkivarier möts under dagarna. Vad kan vi lära oss av våra grannar? Vad har Finland gjort? Organisationen i Danmark och den norska modellen
ger upphov till både frågor och svar som kan omvandlas i det praktiska arbetet. För
arkivföreningarna kommer frågor om ytterligare samverkan att aktualiseras – allt
från samgående till gemensamma aktiviteter. När det gäller tidskriften Arkiv borde
den få en bättre spridning och därmed bli läst av allt fler a kivintresserade.

Torgny Larsson
Ordförande FA

Efter ytterligare ett år med regionala kulturplaner kan vi summera hur arkiven står
sig i den kulturpolitiska prioriteringen. En sak som är säker är att det är mycket
olika. Intressant är också att ta del av hur balansen ser ut mellan offentlig fina siering och egna intäkter. Gissa om detta blir intensivt debatterat under dagarna!
Unika historiska handlingar som måste ses och tas på finns hos arkiven på olika
sätt. Vi behöver bedömma allt från digitaliseringen och den elektroniska färskvaran
till hur vi ska ta hand om dem. Finns det någon samlad strategi för detta, kan vi
fråga oss, eller gör var och en det på sitt sätt?
Samrådet med Riksarkivet kan vi se konturerna av då vi förhoppningsvis ses i
Västerås i mitten av maj. En inspirerande framtidsinvestering lovar vi dig!

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

Arkiv_nr1_13.indd 3

Layout: Anna Hänström
Redaktörer:
Nils Mossberg (FALK) nils.mossberg@eskilstuna.se
Anna Cederlöf (AAS) anna.cederlof@braarkiv.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
Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på
tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com
Webbplats: www.temaarkiv.se

Produktion: Åkesson & Curry
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Upplaga: 1 800
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Alfred Pucek (Åkesson & Curry)
a.pucek@akessoncurry.com, 08-402 41 58
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.

2013-02-26 09:52

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET

ARKIV NR 4 2012
LEDARE

Inspirerande möten utlovas		 s. 3

INNEHÅLL		
s. 4
REPORTAGEDEL 1

Digitalisering av kulturarvet		 s. 6		
Process mot överproduktion och väntan		s. 12

KRÖNIKAN

s. 15

PORTRÄTTET

s. 16

Åke Pettersson

S.22

REPORTAGEDEL 2

Dokumentet som försvann
s. 18
Internationellt utbyte 		s. 20
Fredag – en fånge på Långholmen		s. 22
Arkiv besöker Tutankhamuns arkiv		s. 24
Minnen från folkrörelserna
s. 26
Moderna folkrörelser
s. 28

NOTERAT M.M.

S.20

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

Innehåll

4

Arkiv_nr1_13.indd 4

s. 30

S.24

ARKIV 1/2013

2013-02-26 09:52

Är ni Klara
för införande
av e-Arkiv?

verksamhetssystem
arkivredovisning
processchema

dokumentplan/

hanteringsanvisningar
livscykelhantering

Leveranspaket
sip

kontroll

konvertering

Arkivpaket

komplettering

aip

data hantering

bevarandeplanering

e-arkiv

Presentationspaket
dip

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 information kontakta Claes Bengtsson,
Knowit Karlstad, tel 0722-31 69 00,
claes.bengtsson@knowit.se knowit.se

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
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Stockholm

Sundsvall

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett flertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se
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En
t
ätnande
v
– digitalisering av k ulturarvet
Jag träffar Rolf Källman, verksamhetsledare för Digisam, en vintrig
morgon på anrika Krigsarkivet på Gärdet, där det drygt ett år nya sekretariatet ä r lokaliserat. Vi ska prata om d igitaliseringen av k ulturarvet.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Jim Löfgren jim.lofgren@tam- arkiv.se

REGERINGEN FATTADE 2011 beslut om en
nationell strategi för arbetet med
att digitalisera, digitalt bevara och
digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.
Riksarkivet gavs i uppdrag att inrätta
ett samordningssekretariat, som tillsammans med övriga statliga minnesinstitutioner och andra aktörer ska
samordna arbetet med att nå målet för
strategin samt stå för kunskapsuppbyggnad. Strategin ryms under den
svenska digitala agendan ”It i människans tjänst” som även ingår i den
europeiska digitala agendan.

Det talas i den digitala agendan
om it- användning och tillgänglighet
bland annat som en viktig demokratifråga. Var kommer digitalisering av kulturarvet in?

– De kulturpoliska målen handlar
om de möjligheter som digitalisering
Digisam

Digisam är samordningssekretariatet
för digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. I arbetet medverkar inklusive
Riksarkivet 24 statliga institutioner och
myndigheter inom kulturarvssektorn. Se
Riksarkivets webbplats under Digisams
uppdrag.
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ger för användning, delaktighet och
medskapande i kultur och kulturarv
och förutsättningarna för att göra detta
möjligt. Det handlar om kulturarvet
som en del i de samhälleliga frågorna.
Som ska bidra till tillväxt, utveckling
och människors livskvalitet och vardag.
Och att det ska komma in kreativa
och kulturella näringar som skapar bra
användningar för människor.
Vilka är de medverkande i Digisams
arbete?

– Det är totalt 24 statliga institutioner och myndigheter som bidrar med
resurser och deltar i arbetsgrupper,
samtal och workshops. Deras frågor
ska synas i arbetet med strategin. Men
hela kulturarvsområdet ska kunna dra
nytta av det vi kommer fram till. Och
vi bjuder in så många andra aktörer
som möjligt, vi kan inte sitta isolerade
på den statliga kammaren.
Hur länge löper uppdraget och vad
ska ni leverera?

– December 2015 är slutdatum. Det
första är att målen för den nationella
strategin uttolkas och nås. Ryggraden
är hur infrastrukturen för den statliga
kulturarvsinformationen ska vara
organiserad, roller och ansvarsfördelning. Det andra är att vi ska och ge
konkret stöd och rekommendationer

kring digitaliseringsfrågorna till hela
kulturarvssektorn. Det tredje är att vi
ska ta fram underlag för föreskrifter
och allmänna råd om till exempel
format och standarder. Vi ska bli en
kunskapsnod. Så att man blir stöttad
praktiskt i arbetet med digitalisering,
bevarade och tillgängliggörande. Och
vi jobbar med detta utifrån ett större
perspektiv som är hela den digitala
samhällsomvandlingen.
Detta är oerhört stort, är det hanterbart?

– Ja, det är stort, säger Rolf Källman och skrattar. Man måste göra
vägval och prioritera. Just nu är vi tre
och en halv person på sekretariatet
men stabiliteten finns i en styrgrupp
som representerar de stora kulturarvsmyndigheterna, som kan lägga
in arbetsresurser. Mycket handlar om
frivillighet, och viljan är fantastisk.
Många vill delta och bli samordnade
när det leder till gemensam nytta.
Vad menas med att Digisam arbetar
med öppna gränssnitt?

– Alla projekt ska vara synliga på
webben och redovisas så att alla kan
bidra och delta i arbetet. Som exempel
började vi med att modellera grundläggande begrepp. Vi hade först en
expertgrupp av medverkande, sedan

ARKIV 1/2013

2013-02-26 09:52

väv
Vad för slags kulturarvsmaterial är
det frågan om att digitalisera?

– Varje institution uttolkar vilka
aspekter av kulturarvet de arbetar
med i sitt uppdrag. Men sedan tillkommer användargenererad information. Fler och fler institutioner, som
till exempel Riksantikvarieämbetet,
har börjat jobba med att fånga människors berättelser som knyts till de
föremål och platser som vi har i våra
samlingar, och detta blir en ny och
otroligt viktig del av kulturarvsinformationen.
Är det inte utopier att man skulle
kunna digitalisera allting?

”Varje i nstitution uttolkar
vilka a spekter av k ulturarvet
de a rbetar med i s itt uppdrag.
Men sedan ti llkommer a nvändargenererad information.”
lyfte vi ut resultatet på vår blogg
och bad om synpunkter. Vi fick en
fantastisk respons med fler bidrag än

vad vi hade kunnat drömma om, både
från statliga myndigheter, enskilda
forskare och andra institutioner.

– Det är en av de viktigaste frågorna. Alla kulturarvsinstitutioner
har fått i uppdrag att leverera en plan
för sin digitaliseringsverksamhet.
Digisam tar fram en gemensam mall
och principer för hur man väljer.
Varför man väljer visst material och
inte annat. Det ena huvudskälet är
bevarandet, det är material som annars kommer att förstöras. Det andra
är information som har en hög relevans för användningen. Det främsta
skälet att digitalisera är nämligen att
information ska bli användbar så att
vi får en kunskapstillväxt. Men att
digitalisera allt är knappast hållbart.
Hur utvecklas bevarandefrågorna
genom digitaliseringen?

– Detta är rätt in i arkivens
kärnuppdrag. En grundförutsättning
för det statliga området är eARDprojektet vid Riksarkivet som också
ger grundprinciper för hur kulturarvsinformation som inte omfattas av
arkivlagen ska kunna bevaras. Idag
7
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”I hela samhället v rider m an nu p å p erspektivet; det ä r i nte myndigheterna som p ekar på
vad en m ålgrupp b ehöver. Det ä r faktiskt a nvändarna som s äger vad m an b ehöver göra.”

väller dessutom nyskapad digital
information in som vi ännu inte har
metoder för att bevara. Men vi måste
också göra klart för oss vad vi vill bevara av mänsklig kultur och tänkande.
Vi kommer aldrig att kunna spara allt.
Gallring och urvalsfrågor kommer
fortsatt att vara viktiga, och det är en
arkivariekompetens.
är intressant att
diskutera. Vad och hur och för vem?
Möjligheterna har blivit fantastiska –
att dokument och fotografier som bara
varit tillängliga fysiskt i ett original
för ett fåtal besökare på institutioner
nu har potential att nå hur många som
helst. Tidigare kulturpolitik har velat
föra ut kunskap och kultur till medborgarna, idag kanske det formuleras
lite annorlunda.

TILLGÄNGLIGGÖRANDE

I det stora informationsbruset, hur
når man olika grupper och vilka
grupper vill man nå?

– Tillgängliggöra är för mig ett rätt
passivt ord. Ska man nå målen, att

Användbara webbplatser:
Digisams blogg:
http://digisam-ra.blogspot.se
Digitalt kulturarv – nationell
strategi: riksarkivet.se och regeringen.se
Digital Cultural Heritage
Network: dc-net.org
K-samsök: ksamsok.se
Europeana: europeana.eu
Se även webbplatser som beskrivs i
artikeln.

8
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skapa kunskap och ny användarnytta,
då måste informationen först tillgängliggöras så att den blir användbar.
Men i hela samhället vrider man nu
på perspektivet; det är inte myndigheterna som pekar på vad en målgrupp
behöver. Det är faktiskt användarna
som säger vad man behöver göra.
Ser man till att informationen är fri,
öppen och tillgänglig så kommer vi
att bli överraskade av hur information faktiskt kan kopplas samman och
användas på olika sätt som vi aldrig
hade kunnat tänka ut.
Men vilka är egentligen användarna?

– Det tycker jag är det mest intressanta, att inte ens det går att definiera.
Det kan vara precis vem som helst.
Och man har ju olika identiteter i
olika sammanhang. Ibland är man en
tjänsteman, nästa gång sitter man i sin
hembygdsförening, eller privat med
släktforskning eller i ett skoluppdrag
eller är bara allmänt intresserad. Det
här kan vara lite provocerande för
många. Däremot är det viktigt att
man som institution måste veta vilket
uppdrag man har. Forskarna är en
viktig grupp men inte den enda. När
man frågar sig vad folk mest vill ha
digitaliserat idag så går det inte att
svara på, för man vet inte vad som
finns, det är en så liten del av allmänheten som vet vilka skatter som finns
i arkiven, på bibliotek och museerna.
När vi släpper in andra så kanske
man också ser att det vi inte trott är
så intressant kanske är jätteintressant
för andra personer från andra intressegrupper.

Användarna är förstås även institutionerna själva?

– Ja. En del kan kanske tycka att vi
bara blir tillhandahållare av information, men man blir en aktör tillsammans med andra. Bland de häftigaste
upplevelser jag haft är så kallade
hackathons, när man sätter ihop ett
gäng utvecklare under en begränsad
tidsperiod med öppna dataset och
får ge förslag på tjänster. De är inte
kulturhistoriker men de kommer fram
med idéer som är urspännande.
Vilka möjligheter skapar öppen
kulturarvsdata och den semantiska
webben?

– Vi har i flera hundra år jobbat
med att sortera information stoppat ner den i olika domänspecifika
stuprör, information som faktiskt
hänger samman. Men ska man berätta
historien och kulturarvshistorien så
är det som en väv som måste bli tätare
och tätare. Ta Strindberg som exempel. Om det som finns på biblioteken,
i arkiven och på museerna ska kunna
kopplas samman, då är länkad öppen
data och den semantiska webben en
vision. Man arbetar då med att skapa
kontexter kring information. Det kan
handla om händelser, personer eller
platser. Och det som det offentliga
samhället har samlat in kan berikas
och fördjupas genom att knytas samman individens erfarenheter, på det
sätt som Riksantikvarieämbetet jobbar med genom sin webbtjänst Platsr.
Det är någonting helt nytt som sker
egentligen!

– Ja, det är det. Det finns ett
fantastiskt engelskt projekt, The Great
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Sökträffen i kulturarvsportalen
Europeana visar ett fotografi rån
1889 av Omberg vid Vättern. Det
ingår i en samling fotogra er av
Carl Curman som tillgängliggjorts
av Riksantikvarieämbetet.

Tjänsten Platsr arbetar med kontextbaserad kulturarvsdata
och användargenererad information. Till platsen Berzelii
Park i Stockholm har fogats en berättelse om nödåret 1917.

Besökaren får själv ta ställning i 150 år av beslut i Stockholms
kommunfullmäktige. Webbplatsen är producerad i samarbete med
Stockholms stadsarkiv och Stockholmskällan.

War Archive. Man kunde tro att vi
visste allt om första världskriget, men
några Oxfordkillar lät allmänheten
lämna in föremål, dokument och bilder. Det blev en så stor succé att Europeana adopterade projektet och man
har haft insamlingsdagar över hela
Europa. Här kom de mest fantastiska
historier in om enskilda familjer och
deras öden, som kryper under skinnet. De flesta av oss har inte längre de
stora släktkalasen, man berättar och
traderar inte längre familjens historia
och plötsligt försvinner det, men här
skapas ett nytt gemensamt minne.

kreativa näringar skapa tjänster för
allmänheten, rent kommersiellt eller
på ideell grund.

Allt detta låter bra men hur når man
användarna där de oftast nns?

Kan man som institution skydda
informationens integritet?

– En viktig fråga här är att titta på
vilka tjänster det offentliga ska göra
och vilka privata aktörer kan göra
bättre. Med en öppen infrastruktur
kan representanter för kulturella och

Arkiv_nr1_13.indd 9

Skulle ni kunna tänka er att till
exempel Facebook använder öppen
kulturarvsdata?

– Ja, absolut, jag kan tänka mig det.
Men där blir det då så viktigt med
licensiering av det som är öppet till
skillnad från det som inte får användas hursomhelst. Det kommer att
avskräcka vissa institutioner, men ju
mer man syns och skapar nytta desto
mer intresse skapar man.

– Offentligt insamlad information
bör vara så fri och öppen som möjligt.
Creative Commons-licenser har varit
ett effektivt sätt att säga vad man får
göra. Kontrollen över informationen

har vi tappat, och jag tycker att vi ska
tappa den. Rijksmuseum i Amsterdam
hanterade detta bra, deras konstverk
av stora mästare fanns utlagda på nätet
i dåliga versioner, men i stället för att
jaga dem så la de ut en egen referens;
det här är originalet. Om information
används i sammanhang som inte är
okej då får vi se till att den används
i fler positiva sammanhang istället.
Avgörande är att originalkällan är
korrekt återgiven och väl bevarad i sin
kontext, idag och om fem eller 500 år,
det är arkivperspektivet.
Håller en ny digital representation
av vårt samhälle på att växa fram?

– Ja, och det finns olika representationer, olika sätt att se. Det kanske är
en version som fastnar i arkiven, andra
står för andra versioner och perspektiv,
det är lager på lager, och så ser det
mänskliga samhället ut.
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”Målet ä r att få k ulturarvsinformation att
bli en del av samhällsinformationen o ch
att vara nyttig o ch a nvändbar i l ångt
er sammanhang ä n v i tr aditionellt sett
brukar tänka.”

Har du er aktuella 
svenska exempel?

– Stockholms stadsarkivs fantastiska tjänst som går igenom 150 år
av beslut i stadsfullmäktige. Du kan
vara med och rösta om hur man skulle
gjort i historiska händelser utifrån
historiskt material, ett innovativt exempel på hur arkiven kan jobba, också
för att visa att historien är mångfacetterad, även om det i efterhand kan se
enkelt ut.
Har museerna ett tag varit
duktigare på att digitalisera och
 nnas på nätet?

– Ja, muserna har nog haft mer
fokus på de värdebärande objekten
och föremålssamlingarna och vad de
berättar, medan arkivens styrka har
varit att arbetat med informationsstrukturer. Arkiven har också en
annan historia närmare statsapparaten
och offentliga institutioner medan
museerna mer har stått för att samla
in kulturarvet. Här finns verkligen
tillfälle att mötas och se hur vi jobbat
med kulturarvet från olika perspektiv och med olika metoder, utifrån
användarperspektivet.
Vad ska arkiv som vill börja med
kulturarvsdigitalisering tänka på?

– Till att börja med att arkivredovisningar är digitalt tillgängliga och
att allt är sökbart. Vi hoppas att NAD
kan bli den stora aggregatorn för
information. Man bör titta på vilket
material som är mest efterfrågat och
störst, och börja att digitalisera där.
Och titta på licensieringsfrågor, Europeana kräver CC-licensiering. Exempeldigitalisering är också intressant,

bakom arkivförteckningarna döljer sig
ofta material som väldigt många inte
förstår vad det är.
Hur framgångsrikt har
Europeana varit?

– Väldigt, tycker jag. Det började
med en portal för europeiskt kulturarv, som har blivit ett väldigt nätverk
och en samverkansplattform. Här
finns mycket kunskap samlad. Att
vara med i dessa samtal är mycket
viktigare än vad jag själv hade förstått
från början.
Skiljer sig visionerna
från verkligheten? 		

– Visionen med kulturarvsinformation som är användbar och en del
av den gemensamma väven stämmer
inte riktigt överens med verkligheten när man kommer ner i de olika
domänspecifika systemen. Vi måste
jobba från två håll. Det är viktigt
att man skapar nytta av till exempel
den kulturarvsdata som skördas av
K-Samsök, NAD och Libris men
samtidigt måste man jobba med kvaliteten på informationen. Jag tror att
möjligheterna kommer att öppnas om
vi visar på nyttan av att informationen
används i många olika sammanhang.
alltjämnt utanför fönstret
på Krigsarkivets gård och jag avslutar
en lång och intressant intervju med
att fråga Rolf Källman hur hans eget
engagemang för allt detta började.
– Jag har inom museerna och kulturmiljövården sett hur information
och kunskap från olika ämnesområden kan knytas samman för att skapa
bilder av kulturarvet och kulturhistoSNÖN FALLER

rien, som förmeras, mer än om man
tittar på det enskilda området. Jag
tror på möjligheten att se kulturarvet
som en resurs i samhället. Både för
enskilda människors kunskap om historiens betydelse för idag men också
offentligt. Visst förväntar sig alla att
vi ska göra ett bra jobb på kulturarvsområdet, men jag tror att riktigt stora
mått på att vi verkligen har lyckats är
när man börjar använda och se värdet
av kulturarvsinformation inom andra
politikområden och samhälleliga
sammanhang, som till exempel kommunala frågor och stadsplanering.
Målet är att få kulturarvsinformation
att bli en del av samhällsinformationen och att vara nyttig och användbar
i långt flera sammanhang än vi traditionellt sett brukar tänka. 

Semantik och öppen data
Semantiska webben är ett begrepp
myntat av W3C för att beskriva
metoder och teknik för att maskinellt
förstå innebörden eller «semantiken»
i informationen på webben och att
formellt kunna beskriva koncept, termer
och relationer inom ett givet kunskapsområde.
W3Cs chef Tim Berner Lee, skapare av
World Wide Web, presenterade 2010
en femstjärnig utvärderingsmodell för
hur väl man tillhandahåller öppen data
online. De fem stjärnorna representerar i tur och ordning licensiering för
fri användning, maskinläsbara format,
öppna standarder, länkad data (till exempel i RDF) och data sammanlänkad
med andra dataset.
Källa: Wikipedia och opengov.se

10 ARKIV 1/2013

Arkiv_nr1_13.indd 10

2013-02-26 09:52

Dokumentinfo

konsulttjänster, kurser och konferenser

Nyhet! Dokumenthanteringsplan som tjänst på webben.

www.dokumenthanteringsplan.se

Aktuellt seminarium - 30/5

Lediga jobb

eArkivering - om PDF/A, PDF/A-2 och PDF/A-3 Dokumentinfo söker konsulter

www.dokumentinfo.se

Kom och lyssna på experterna!

Aktuella kurser
Diarieföra i praktiken

10/4

Arkivera i praktiken

7/5

Dokumentstyrning

23/4

Dokumenthantering i praktiken

15/5

Sekretess i praktiken

26/4

Dokument

INFO

www.dokumentinfo.se

0302-154 30

Ansök om bidrag till arkivforskning!
Stiftelsen ”Annastina och Gösta Lexts stiftelse för västsvensk arkivforskning” förvaltas av
Landsarkivet i Göteborg och ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Sista ansökningsdag är den 12 april 2013.
Bidrag kan sökas av landsarkivtjänstemän (nuvarande och f.d.) eller landsarkivinstitution,
för forskning, studier, resor och tryckkostnader. Ansökan görs direkt hos stiftelsen.

Annastina och Gösta Lexts stiftelse
c/o Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg
Box 19035
400 12 Göteborg
Upplysningar lämnas av stiftelsens sekreterare:
Christine Hiller
tel 010 - 476 78 07
christine.hiller@riksarkivet.se

Arkiv_nr1_13.indd 11

2013-02-26 09:52

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA

Process mot
överproduktion
och väntan
På Rikspolisstyrelsen använder man sedan några år tillbaka lean som
utvecklingsmetod. Det började som ett pilotprojekt inom myndighetens
registratur där man valde att titta närmare på den process som handlade om a tt b esvara a llmänhetens förfrågningar om P olisen.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Anna Cederlöf anna_cederlöf@hotmail.com

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET utvecklades
arbetssättet hos biltillverkaren Toyota
som vart efter förädlade lean till en
verksamhetsutvecklingsstrategi som
syftar till att förbättra, effektivisera
och kundanpassa processerna inom en
verksamhet. Tanken med lean är att
verksamheten ska identifiera och eliminera arbetsmoment som inte skapar
ett värde för slutkunden. Begreppet
blev internationellt känt 1988 och
med åren har det även börjat användas
utanför tillverkningsindustrin, inom
exempelvis sjukvården och administrativa verksamheter.
PÅ RIKSPOLISSTYRELSEN (RPS) har man
anpassat utvecklingsmetoden till sin
verksamhet. Helena Westin, förändringsledare på RPS, beskriver
hur arbetet går till och de steg som
deltagarna i ett leanprojekt på myndigheten går igenom under processens
gång:
– Ett leanprojekt pågår aktivt i åtta
till tio veckor och då ägnar deltagarna
en heldag per vecka åt projektet.
Därefter fortsätter förändringsarbetet
inom gruppen i form av mer glesa
men kontinuerliga uppföljningar av
hur arbetet fungerar och kan förbättras vidare.

”I a dministrativa processer
hör väntan o ch överproduktion ti ll de vanligaste exemplen på slöserier.
MAN BÖRJAR ALLTID med en kartläggning
av den process som ska förbättras,
berättar Helena Westin vidare. Kartläggningen ska vara en nulägesbeskrivning av alla aktiviteter som ingår
i processen. Den ska även fånga upp
de roller som arbetar i processen och
hur lång tid varje arbetsmoment tar.
– Nästa steg är att identifiera slöserierna i processen. I administrativa
processer hör väntan och överproduktion till de vanligaste exemplen på
slöserier. Det kan handla om väntan
på ett beslut från någon chef eller
information från någon annan avdelning. Överproduktion kan vara att
tillverka för mycket, eller att leverera
för tidigt. Överarbete är att göra mer
än vad kunden kräver.
SEDAN BJUDER man in kunden till ett
möte. Kunden kan variera beroende
på vilken verksamhet det gäller. Den
kan vara en beställare, medborgare
eller användare. De som arbetar i

processen har ofta föreställningar om
vad kunden värderar. Dessa stämmer
inte alltid med verkligheten, vilket
ofta framkommer under mötet.
– I nästa skede identifieras problemen. Deltagarna reflekterar över
resultatet av processkartläggningen,
det vill säga de slöserier man har
identifierat och de synpunkter som
har framförts av kunden, för att
sedan gemensamt ta fram lösningar.
Lösningarna kan handla om att bygga
upp en förståelse för att alla är en del
i en kedja och att ingen enhet ska
behöva vänta på ett beslut. Vidare ska
man ta bort onödiga moment, samt
se till att man till exempel bara för in
korrekta underlag och beställningar i
processen.
– Slutligen ska ett framtida läge
beskrivas. Man ska komma överens
om hur man ska uppnå en arbetsprocess utan slöserier och med bättre
kundfokus. Målet är sedan att nå det
framtida läget inom en utsatt tid där
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man mäter förbättringsresultatet i
tid, kvalitet, volym och/eller pengar,
avslutar Helena Westin.
är en av de medarbetare
på sektionen för ärendehantering på
Rikspolisstyrelsen som deltog i pilotprojektet. Idag är han ansvarig för att
följa upp den leanifiering som gjordes
av myndighetens e-postbrevlåda.
– Då vi först fick besked om
projektet och vilka moment det
innefattade förstod jag inte riktigt hur
Toyotas tankar skulle kunna tillämpas
på svensk statsförvaltning. Jag gick
in i projektet med en nyfiken attityd,
men inom gruppen fanns det även
de som tvivlade och ifrågasatte syftet
med projektet.
– Efter den första kartläggningen
upptäckte vi att det enheten från
början tänkt leanifiera var för omfattande. Vi valde därför att begränsa
arbetet till hanteringen av registratorskontorets e-postbrevlåda och den
process som handlade om att besvara
allmänhetens förfrågningar. Det kändes som en klar och tydlig process där
dessutom resultatet lätt skulle kunna
mätas.
– De största slöserierna vi upptäckte i processen handlade om väntan.
De förfrågningar som kom in skickades på den tiden iväg till en annan avdelning som skulle formulera ett svar.
Eftersom avdelningen ofta inte prioriterade e-postförfrågningarna, kunde
vi ibland få vänta upp till tre månader
på svar. Under tiden hörde kunden, i
det här fallet allmänheten, av sig igen
för att få svar, vilket i sin tur tog ytterligare tid från registratorskontoret
att besvara. Sedan upptäcktes en del
överarbeten. Exempelvis så registrerade vi då vartenda ärende och drog
ut detta på papper för arkivering.
– En av lösningarna blev efter

FREDRIK BERGH

överenskommelse med avdelningarna
att börja besvara frågorna direkt på
registratorskontoret. En gång per månad har medarbetarna på registratorskontoret en gemensam uppföljning av
hur frågorna ska besvaras. Vi kontrollerar inom gruppen att våra svar är
enhetliga och att språket är korrekt.
Mer erfarna kollegors svar gås igenom
för att på så sätt öka inlärningen i
hela gruppen. Vi har också utformat
gemensamma standardsvar och jobbar
även med att skapa standardsvar på
andra språk. Ett av våra mål i slutet
av leanprojektet var att uppnå max
fem procent omfrågor från allmänheten. Idag är vi nere på noll procent
omfrågor samt har minskat svarstiden
till halva tiden mot när vi startade
processen.
– För att få bukt med överarbetet slutade vi registrera varje enskilt
ärende av enklare karaktär. Istället
skapades samlingsärenden där ett
gallringsbeslut sattes på hela samlingsärendet. Idag har vi gått ännu
längre i arbetet och har helt slutat
registrerar dessa ärenden. Frågorna
och svaren ligger nu enbart i en mapp
på datorn fram tills dess att de kan
gallras.
–De effektiviseringar som regist-

Fredrik Bergh,
leanansvarig på
Sektionen för
ärendehantering

Helena Westin,
förändringsledare
Rikspolisstyrelsen

ratorskontoret uppnådde frigjorde
så pass mycket resurser att enheten
kunde ta sig an arbetsuppgiften att
handlägga ersättningsanspråk för
trasiga pass. Sedan registratorskontoret tog över har även den handläggningstiden minskat från sju till nio
månader ned till två veckor, berättar
Fredrik Bergh.
– Det bästa med arbetssättet är
att det verkligen fungerar och är så
pass smart och hållbart att det går att
anpassa till vilken verksamhet som
helst. Ett leanprojekt ger också medarbetarna utrymme att använda sin
kunskap och kompetens att utveckla
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den egna verksamheten. Vinnaren
är alltid kunden, men även de som
jobbar i processen eftersom de ofta
upplever en arbetsglädje och lättnad
i samband med att onödiga arbetsmoment plockas bort. När vi börjar
prata om slöserier i processen uppstår
ofta en aha-upplevelse för många
av deltagarna i projektet. En effekt
är också att medarbetarna får större
inflytande över verksamheten och sin
arbetsmiljö, och att cheferna kan ägna
mindre tid åt detaljstyrning, säger
Helena Westin.
Fredrik Bergh lyfter även fram fördelarna med att mäta förbättringarna.
– Vi har infört statistik på enheten
där vi visar hur mycket vi tar emot
och hur långa svarstider vi har. Numera har vi kontroll och vi kan alltid
relatera våra ökningar och minskningar till exakta händelser. Statistiken har gått in i linjearbetet och är nu
en naturlig del av kvalitetssäkringen
gentemot beställaren.
Finns det då inga nackdelar med
att använda lean?
– Det skulle i så fall vara om processerna är för stora och komplexa och
innefattar för många människor och
enheter. Då blir projekten svåra att
genomföra, svarar Helena Westin.
– Det förekom att deltagare kände
att det var de som orsakade väntan
eller utförde onödigt arbete, men i ett
leanarbete fokuserar man inte på orsaker utan löser istället problem. Och
det gjorde vi också. Vi pratade även
om att man oftast ärver en process
och blir upplärd av någon annan. Att
ifrågasätta den process som man har
ärvt var inte vanligt tidigare, säger
Fredrik Bergh. 

Krönikan

UNDER FÖRRA VÅREN fick jag höra talas om att det skulle bli en arkivvecka igen.
”Äntligen!” tänkte jag men sen kom chocken. ”I Västerås?! Hur tänkte de
nu? Vem ska ordna den? Är det de som planerade i Stockholm som placerar
Arkivveckan här i stället, eller vad? Jaha, Västerås stadsarkiv har erbjudit sig
att vara värd. Och sa ss vill att Arkiv Västmanland ska vara med? Hjälp!”
Jag blev utsedd att representera Arkiv Västmanland i det sekretariat som
bildades, tillsammans med Västerås stadsarkiv. Jag fick funktionen samordnare/koordinator. Ett inte helt enkelt arbete ska ni veta!

”Jag hoppas att
ni har stora förväntningar för vi
har höga ambitioner. Så ta med
nyfikenhet och
munterhet, funderingar och åsikter, festkläder
och dansskor och
kom hit i maj!”

är jag inte ensam. Tvärtom
är vi många som jobbar tillsammans
med konferensen och naturligtvis är representanter från alla organisationerna i
sa ss* med i en organisationskommitté.
Likaså har dessa organisationer valt
medlemmar till både en programgrupp
och till en marknadsföringsgrupp. Vi
har ungefär ett möte i månaden i organisationskommitten. Och vad gör vi då?
Jo hittills har mycket av tiden gått åt till
att ordna ett program som ska intressera så många som möjligt inom, och
kanske även utom, hela arkivsektorn.
Det är ett digert arbete med ett 40-tal
olika föreläsare och teman som ska vara
aktuella och relevanta. Det ser ut att
stämma med den ambition som fanns
från början, att det ska kännas som
ett smörgåsbord av föreläsningar och
teman. Marknadsföringen sker i största
möjliga mån digitalt via webbplats,
Facebook, Twitter och via organisationerna själva.

TACK OCH LOV

VAD GÖR VI lokalt i Västerås då? Bra
lokaler är bokade, webbplats är igång,
anmälningsmodulen är klar och middagen planeras som bäst. Jag försöker
schemalägga de personer som behövs
för att allt ska flyta smidigt under själva
konferensdagarna. Jag hoppas att ni har
stora förväntningar för vi har höga ambitioner. Och med kombinationen stora
förväntningar och höga ambitioner kommer det att bli riktigt bra! Så ta med
nyfikenhet och munterhet, funderingar och åsikter, festkläder och dansskor
och kom hit i maj! Varmt välkomna till Arkivveckan 2013 i Västerås!

*SASS= Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet dvs Riksarkivet, Näringslivsarkivens
förening (NAF), Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Näringslivets arkivråd (NLA),
Föreningen för arkivverksamma inom kommun och landsting (FALK), Svenska arkivsamfundet och Arkivrådet (AAS).

Frida Nordin- Kamph, arkivarie och arkivpedagog på Arkiv Västmanland
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Porträttet

Åke Pettersson
– a rkivpolitisk tungviktare

Vid 26 å rs å lder blev h an S veriges y ngsta landstingsråd i S tockholm,
senare s tatssekreterare i Socialdepartementet, ställföreträdande chef
för Nordiska rådets parlamentariska sekretariat, partisekreterare
under elva å r med mera.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Illustration William Haddock williamhaddock@hotmail.com

Sedan maj förra året är du nyvald
ledamot i Folkrörelsernas arkivförbunds styrelse. Vad var anledningen till att du accepterade att
kandidera?

– Jag blev övertalad, men det var
kanske inte så svårt. Jag har levt en
stor del av mitt liv i Folkrörelsesverige och känner starkt för att förankra
framtiden i det som har varit. Annars
blir vi historielösa. Arkiven bevarar
minnet av människor och skeenden.
De är en viktig del av vår demokrati.
Ibland när man läser gamla diskussionsprotokoll får man till och med
känslan av att själv vara närvarande.
Dessutom är de som jobbar med arkiven mycket trevliga människor. Jag
har tidigare varit ordförande i Riksarkivets styrelse i nästan tio år. Även
i Riksarkivet, liksom i landsarkiven
och Krigsarkivet var det genomgående besjälade och engagerade personer
med djupa kunskaper jag mötte, säger
Åke.
PÅ FRÅGAN OM det var någon särskild
episod eller händelse från arkivvärlden som han minns särskilt väl, berättar han om hur det gick till när den
enorma digitaliseringen av de historiska lantmäterikartorna startades.
– I Fränsta i Ånge kommun hade
Riksarkivet startat Mediakonverteringscentrum, MKC, för att skanna

alla kyrkoböcker. Det var i sig ett
gigantiskt projekt som staten anslagit
medel till. När vi såg att det skulle
komma att uppstå ett vacuum när det
var färdigt inleddes överläggningar
med Lantmäteriverket om en tänkbar digitalisering av de omfattande
historiska kartorna från Storskiftet
och Laga skiftet. De finns från i
princip varje by och gård i Sverige.
Original fanns då på varje länsstyrelse. Delvis ny teknik måste köpas
och många tiotals personer kunde sysselsättas under lång tid. Inga medel fanns tillgängliga. En ansökan om
medel från EU utarbetades och bifölls
av EU för att täcka halva kostnaden
att starta renovering och digitalisering
av kartorna, säger Åke Pettersson och
fortsätter:
–  VISSA REGIONALA medel erhölls, om jag
minns rätt. Men det återstående stora
beloppet måste regeringen anvisa. Vi
fick först inget gehör därifrån. EU:s
anslag var tidsbegränsat. Riksarkivet bjöd då in Ulrika Messing som
var statsråd i Näringsdepartementet
att besöka Fränsta för att ta del av
pågående verksamhet. Hon accepterade. Schemat styrdes så att hon kom
att genomföra besöket i upptakten till
valrörelsen. Inte kunde hon komma
tomhänt då! Hon hade flera tiotals
miljoner med sig i regeringsbeslut när

hon väl kom. Resten är historia ...,
säger Åke Pettersson belåtet och lägger till:
Idag har Sverige ett unikt material av fastighetskartor digitaliserat och tillgängligt för alla. Originalkartorna är renoverade och förvaras i
Härnösand i ett ombyggt stridsvagnsgarage som nu är arkiv.
ÅKE PETTERSSON har deltagit i 16 olika
statliga utredningar, åt nästan alla departement. Den senaste gällde säkerheten i det centrala betalningssystemet. Den föregående var utredningen
om de stora rovdjuren. Pensionssystemet, informationssäkerhet, Sveriges
krishanteringssystem, Sveriges politik
för global utveckling, sanktionerna
mot Sydafrika, produktkontroll och
vårdutbildningar handlar några av
utredningarna om.
Att vara statlig utredare är bland
det mest konstruktiva som finns, säger
Åke. Det finns ett av regeringen fastställt direktiv med tidsram. Budget
förhandlas det om. Man börjar med
rent skrivbord, nollställd, beskriver
problem, analyserar och lägger fram
ett tryckt betänkande med slutsatser och förslag. Så slutar man varje
utredning med rent skrivbord och alla
arkivhandlingar i Riksarkivet. 
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Åke Pettersson
Idag är Åke Pettersson pensionär.
Några uppdrag finns kvar, som i
FA. Annars är det hans fru Solveig
och deras fyra barn, med familjer och
snart fem barnbarn, som upptar tiden.
Och skogen i Vimmerby. En och annan
älg lär det fortfarande bli. 38 är visst
dagsnoteringen.
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Dokumentet
som försvann
Konstitutionsutskottets ordförande, Peter Eriksson (mp), är en
av de som kommer med stark kritik mot Regeringskansliet
för att deras bristfälliga hantering av allmänna handlingar
begränsar a llmänhetens i nsyn.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

är en grundpelare, säger Peter Eriksson. Det är
väsentligt att vi klarar av att ha arkiv
och diarium som medborgarna har
tillgång till. Det är en grundbult i
demokratin.
Kritiken mot framförallt Utrikesdepartementet (ud) bygger på ett
utskottsbetänkande där regeringskansliets hantering av diarium och
offentlighetsprincipen samt hanteringen och utlämnande av sekretessbelagda handlingar har genomgåtts.
De departement som har undersökts,
förutom ud , är Landsbygdsdepartementet och Justitiedepartementet. De
två senare klarar sig huvudsakligen
från anmärkningar. På ud fungerar
det däremot inte som önskvärt:
– Man sköter det inte på ett
riktigt sätt och det tar lång tid att få
ut allmänna handlingar. Allmänheten
får inte tillgång till hela diariet, säger
Peter Eriksson.
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

SEDAN INFÖRANDE av ett elektroniskt
diarium 2008 har det, enligt betänkandet, inte varit möjligt för allmänheten att få direkt tillgång till diariet.
Istället har allmänheten hänvisats
till att få läsa utskrivna postlistor via
Regeringskansliets forskarsal. Detta
huvudsakligen beroende på att man
inte har säkrat att diarierna saknar

sekretessbelagda uppgifter. I sammanhanget ska tilläggas att ett arbete
pågår inom Regeringskansliet för att
möjliggöra allmänhetens tillgång även
till Utrikesdepartementets diarium på
samma sätt som gäller för de andra
departementen. Det bör också påpekas att det innan 2008 fanns en öppen
del (där allmänheten fritt kunde söka)
– men att hela diariet inte var direkt
sökbart för allmänheten. Brister
påpekas också i Konstitutionsutskottets betänkande angående sekretessmarkeringar och att det saknas datum
i stämpeln för när handlingar har
markerats med sekretess i enstaka fall.
EN ANNAN KRITIK som tas upp i betänkandet är att sekretessprövningar har
tagit för lång tid. Denna kritik har
tagits upp även tidigare år och följts
av maningar från konstitutionsutskottet. Flera av fallen har tagits upp av
justitieombudsmannen.
–Det är ett lagbrott, säger Peter
Eriksson och påpekar på att handlingar ska lämnas ut skyndsamt.

har på senare tid
också kritiserats för andra delar när
det gäller offentlighetsprincipen och
hanteringen av allmänna handlingar.
En kritik har gällt ett e-brev från
f oi till en tjänsteman på Försvarsde-

REGERINGSKANSLIET

partementet angående turerna rörande
vapenfabriken i Saudiarabien. Brevet
skickades den 20 januari 2010 och
innehåller ett kort meddelande och en
bilaga. E-brevet har inte diarieförts,
däremot har tjänstemannen överfört
bilagan – i princip oförändrad – till
en intern arbetshandling. På så sätt
har alltså handlingen förvandlats från
en inkommen handling till internt
arbetsmaterial.
politisering i samband
med utlämnande av handlingar har
uppmärksammats. I detta fall har det
rört Näringsdepartementet. I samband med en begäran från Aftonbladet om att få ta del av uppgifter
rörande representation från Annie
Lööf, uppdagades att departementen regelmässigt kontaktar Annie
Lööfs pressekreterare i fall där ett
utlämnande kan innebära massmedial uppmärksamhet. Därtill kom
att departementet korrigerade några
felaktigheter och förekom Aftonbladets artikel genom att själva kontakta
Sveriges Radios ekoredaktion.
Dessa frågor kommer ku dock att
behandla senare under våren, enligt
Peter Eriksson. 
ÄVEN EN PÅSTÅDD
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En kommentar
inifrån arkivet
Ju närmare maktens centrum man kommer desto större blir
intresset från media att få granska politiken, skriver Lars
Lundqvist i e n a nalys.
DET ÄR FRÄMST mediernas intressen som motiverar den stora diskussion som har kretsat kring
utlämnande av allmänna handlingar inom
regeringskansliet och de olika departementen.
Därmed inte sagt att kritiken inte har fog för sig.
Det är väsentligt att uppmärksamma felaktigheter. Kritiken mot ud ligger dock på en ganska
detaljerad nivå. Få hade nog höjt på ögonbrynen
om det hade gällt en annan myndighet än Regeringskansliet. Tyvärr är problemet med diarier
som innehåller sekretessbelagd information ett
problem på många håll, där sekretessärenden är
vanligt förekommande.
REDAN I SAMBAND med regeringsskiftet 1976 sägs det
att de flesta handlingarna var borta när den nya
regeringen tillträde. Man kom i princip till tömda
rum. Problemen kring allmänna handlingar i politikens centrum har nog alltid varit ett problem.
Att e-post inte blir diarieförd är nog också
mer vanligt än ovanligt hos många myndigheter.
Avgörande för hur situationen på Försvarsdepartementet ska betraktas, får väl sägas ligga i om
det var ett medvetet försök att kringgå allmänhetens insyn, eller om det mer är att betrakta som
ett förbiseende. Hur det förhåller sig är väl långt
ifrån klarlagt. Diarieföring är förstås inte heller
något absolut krav, om ärendet inte är omgärdat
av sekretess.
I SJÄLVA VERKET är det nog så att departementen –
på grund av det stora intresset från media – är
tusenfalt bättre än flertalet myndigheter i Sverige
på att hantera dessa frågor. När det gäller kontrollen som ku har gjort av det praktiska utlämnandet tycks det också som att maskning har
skett mycket restriktivt. Detta är inget försvar för
bristerna – men kan däremot peka på hur stort
problemet egentligen är.

Den förändring som har skett på många håll
där registratorernas funktion att registrera handlingar har överförts till den enskilda tjänstemannens ansvar, ökar än mer risken för att handlingar
inte blir registrerade i den omfattning och med
den precision som tidigare har varit fallet.
SAMTIDIGT ÄR DET svårt att se hur en effektiv registrering av handlingar ska kunna fungera i en
situation där mängden information expanderar
närmast okontrollerbart. Myndigheter överlag
är nog rätt bra på dokumentation när det gäller ärenden där man utför myndighetsutövning,
men desto sämre när det gäller korrespondens
som ligger utanför myndighetens huvudsakliga
handläggning.

är diskussionen kring att partiledarnas pressekreterare regelmässigt informeras
om känsliga sökningar och särskilt om man också
skulle korrigera information innan utlämnandet.
Egentligen har vi ett problem där som har med
ämbetsmannarollen att göra och som är väsentlig
för demokratin.
I slutändan handlar det om hur autenticiteten
kan säkras. Därmed inte säkert att det är lika
problematiskt utifrån ett arkivperspektiv. Handlingarna kan inte i detta fall hunnit sägas ha
blivit arkiverade i lagens mening. Därmed är det
förvisso inte orimligt att också åtgärda begångna
felaktigheter när de upptäcks. Utifrån arkivperspektiv får nog det mest anmärkningsvärda i
historien vara att handlingarna inte lämnades ut
omedelbart och kanske framförallt att man valde
att föregå ett avslöjande med att själv kontakta
media – det senare är dock kanske mer av betydelse för en diskussion om mediernas roll kontra
politikens, än om arkivens. 

MER BEKYMMERSAMT
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Internationellt     
utbyte
En studieresa hos yrkesverksamma inom arkivområdet i
Storbritannien öppnar upp för idén om erfarenhetsutbyten
och d iskussion om den s venska a rkivarierollen.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Susanna (Tabell) Winkler susanna.winkler@hotmail.com

Arkivrådet AAS och
Svenska Arkivsamfundet sin jubileumskonferens och man diskuterade
ämnena ”informationsförvaltning i
förändring” och ”arkivarier i nationell
förening”. Eftersom flera av de närvarande arbetar i verksamheter som
är landsöverskridande, och behöver ta
hänsyn till olika länders lagstiftning
eller praxis, kan även ett internationellt perspektiv vara till nytta i pågående förvandling. Kan vi dra lärdomar
av andra länders förändring – eller
kanske kan de lära sig av vår?
Förändringen inom de arkivyrkesverksammas praktik, och initiativen
att samarbeta, är en trend som inte
bara Sverige har upplevt. I Storbritannien antog man Freedom of Information Act (FOIA), fullt ikraftträdd
2005, efter förslag från vitboken
Your right to Know. FOIA kom att
förändra tillgängligheten till offentlig information och liknar på så sätt
Offentlighetsprincipen i Sverige till
vissa delar. Eftersom FOIA trädde i
kraft fullt ut kan allmänheten begära
information som innehas av offentliga
myndigheter så snart den har skapats, om än inte nödvändigtvis själva
dokumenten.

VÅREN 2012 HADE

FÖRÄNDRINGEN I DEN brittiska informationsförvaltningen påverkar
främst arbetet för dem som arbetar
med records management eftersom

man i Storbritannien använder den
anglosfäriska uppdelningen mellan
tjänstetitlarna Archivist och Records
Manager. Archivist är förknippad
med samlingar av historiska dokument
och arbetar på arkivinstitutioner med
bevarande- och tillgänglighetsfrågor.
Records Managers är således de som
har fått sin situation mest förändrad
i och med FOIA eftersom de arbetar
med informationsförvaltningen på de
offentliga institutionerna, där informationen bevaras som längst 30 år
och sedan betraktas som historisk. En
Records Manager ansvarar för förvaltningen av en effektiv, legitim och
ekonomisk hantering av handlingar,
samt skyddar och tar hand om dem
under hela livscykeln.
arbetet för Archivists?
FOIA har inte direkt förändrat det
sätt på vilken information väljs för bevarande men Mark Priddey, Archives
Manager på Oxford History center,
vittnar om helt andra utmaningar
för arkivinstitutioner med historiskt
material:
– Den största utmaningen – särskilt
för lokala myndigheters arkiv – är
utan tvekan den pågående finansiella
situationen som har lett till stora nedskärningar i resurser. Digitala arkiv,
alltså arkiv som är digitalt skapade,
och tillgång till digitala kopior, är
också en stor fråga eftersom finansieHAR FOIA PÅVERKAT

ring, lagring och tekniken som krävs
är hinder för att möta användarnas
behov. Besökarna förväntar sig att material ska vara åtkomligt och det finns
svårigheter med att disponera digitalt
skapat material eftersom vi ännu inte
har de tekniska förutsättningarna för
en optimal lagring, konvertering och
tillgängliggörande.
om den svenska Offentlighetsprincipen och arkivarierollen undrar en intresserad Mark hur
det fungerar i praktiken. Vi diskuterar
samarbetsinitiativ som finns till hjälp
och han nämner internationella epostlistor där vem som helst kan ställa
frågor som rör archives eller records
management. Efter att jag själv har
anmält mig till listorna inser jag vilken guldgruva av material och stöd jag
har funnit.
Den påverkan FOIA egentligen
hade för min personal var under
lagens första år då man gick igenom
nyantaget material för att se om det
fanns några hinder för att göra det
tillgängligt, berättar Mark.

NÄR JAG BERÄTTAR

HUR HANTERAR DÅ Records Managers den
nya situationen de befinner sig i? Margaret Crockett, fristående konsult Archivist och Records Manager, berättar
i mail om de verktyg hon använder.
Hon tar hjälp av ISO-standarder men
pekar även ut de guider som finns för
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Precis som London Bridge binder samman norra och södra London kan ett internationellt
erfarenhetsutbyte binda samman och förbättra arbetet inom arkivområdet.

Records Managers som arbetar i offentlig sektor. För att uppfylla kraven
i FOIA har till exempel Lordkanslern
get ut en Code of Practice on the
management of records och National Archives (Riksarkivets brittiska
motsvarighet) har publicerat en serie
implementeringsguider. I dokumenten
hänvisar man till ISO-standarder som
stöd för arbetet med guiderna.
ATT STANDARDER GÖR det möjligt för arkivarier att börja arbeta som konsulter
har jag hävdat tidigare, men det är
även intressant att se hur lagstiftning

kan kompletteras med den referensram
som internationella standarder ger.
Alan Shipman, Direktör för Group
5 Training Limited, bekräftar också
att referensen i Code of Practice, till
exempel till ISO 154 89, har hjälpt till
med att göra standarder kända bland
Records Managers.
Men den stora utmaningen just nu
är inte att ta fram standarder; det är
att göra dem kända där de gör mest
nytta – hos användarna, berättar han.
JAG FUNDERAR PÅ om Sverige också skulle
ha en fast uppdelning av yrkestitlarna.

Kanske informationsförvaltare och
arkivarier? Vilken väg vi än väljer i
Sverige fortsätter jag att bli inspirerad
till att upprätta fler dialoger och erfarenhetsutbyten mellan Archivists samt
Records Managers i Storbritannien
och arkivarier i Sverige. Trots allt har
vi erfarenhet av en Offentlighetsprincip med anor från 1766 att bidra med.
Det vore intressant att börja dialogen
med frågan om huruvida öppenhet
och tillgänglighet till information är
nödvändigt för legitimitet eller för
demokrati. 
21

Arkiv_nr1_13.indd 21

2013-02-26 09:52

LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA

I sitt arbete med en
antologi om politiska
fångar på Långholmen
kom Kjersti Bosdotter
i kontakt med lmaren Staffan Lamm som
hade gjort en dokumentär lm om en av fångarna. Här skildrar hon
Lamms arbete med att
pussla ihop materialet
från olika a rkiv.
Text Kjersti Bosdotter
kjersti.bosdotter@ifmetall.se

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Fredag – gömd      

En ung Hermann Knüfken innan han kom till Sverige. Bilden kommer från hans privata
bildsammling som Staffan Lamm ck låna av hans fru, Sonia Knüfken.

I DECEMBER 1939 dömdes den tyska
sjömannen och fackföreningsmannen Hermann Knüfken till fem
månaders straffarbete för att han
vistades i Sverige på ett falskt pass.
Det blev inledningen till ett fem år
långt fängsligt förvar. Gestapo krävde
utlämning, den brittiska regeringen
ville få honom förd till England och
Charles Lindley, ordförande i svenska
Transportarbetareförbundet, försökte
tillsammans med Transportarbetareinternationalen förmå den svenska
regeringen att förhindra att Knüfken
skulle hamna i tyskarnas händer.
Lösningen blev exceptionell: efter

knappt två års förvar på Falu fängelse
placerades Knüfken i isoleringscell på
Långholmens rättspsykiatriska anstalt.
Han fick kodnamnet Fredag, eftersom
han kom till fängelset en fredag.
kom i kontakt med fallet Fredag genom en slump när han
i början av 1980-talet intervjuade
Lars-Ingemar Lundström som var
Långholmens överläkare under krigsåren. Intervjun gällde en patient och
konstnär som Lamm skulle göra en
dokumentärfilm om, och i en bisats
nämnde Lundström Fredag. Lamms
nyfikenhet var väckt och efter ett

STAFFAN LAMM
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     men inte glömd
omfattande arbete kunde han sammanställa dokumentärfilmen Fallet
Fredag.
Researcharbetet inleddes i de
svenska arkiven:
Försvarsstabens säkerhetstjänst
hade ett omfattande material och med
deras öppna attityd där man til�lät kopiering var det lätt att arbeta,
minns Staffan Lamm. Knüfken hade
gedigna kunskaper om den tyska
marinen och de tyska hamnarna –
uppgifter som han vidarebefordrade
till den engelska säkerhetstjänsten och
även försåg det svenska försvaret med.

PÅ ARBETARRÖRELSENS arkiv och bibliotek
finns Transportarbetareförbundets och
Charles Lindleys arkiv. Lindley var
den som höll kontaken med Knüfken
under hela hans tid i Sverige.
Självklart var det svårt att hitta
uppgifter i arkiven om Hermann
Knüfkens tid i Sverige – för att skydda
honom hölls det mesta hemligt. Det
finns inget skriftligt beslut om att han
skulle gömmas på Långholmen. Vi vet
att samlingsregeringens justitieminister K-G Westman besökte Knüfken
i Falu fängelse i augusti 1940, fyra
månader efter det att Nazityskland
invaderat Danmark och Norge. I
oktober samma år fattades så beslutet
att till intet pris utlämna Knüfken till

FÖR ATT SKILDRA Knüfkens tid som sjöman och fackföreningsman tillbringade Staffan Lamm några veckor i det
välordnade Gestapoarkivet där man
omsorgsfullt hade samlat uppgifter
om Knüfken fram till tiden i Falu
fängelse. Man hade ingående kunskaper om Knüfkens fackliga verksamhet och hans breda internationella
kontaktnät i sjöfolks- och transportarbetarekretsar.

arkiv i Bonn
och Internationella Transportarbetareförbundets arkiv i Antwerpen
bidrog med visst material.
Knüfken vistades en period i Sovjet
där han fängslades men frigavs efter
en massiv facklig protestaktion. Han
har själv skrivit om den här tiden i
sina memoarer men Staffan Lamm
fick inte tillgång till arkiven i Sovjet
när han arbetade med filmen.

FRIEDRICH EBERT- STIFTUNGS

omöjligt att komma
in i de brittiska arkiven, berättar
Staffan Lamm. Utan tvivel finns där
viktiga uppgifter i Fallet Fredag. Den
brittiska ambassadören i Stockholm
hänvisade till Ernest Bevin och hans
starka önskan om att Knüfken antingen skulle föras till England eller hållas
i säkerhet i Sverige. Bevin, tidigare
ledare i Transportarbetareförbundet,
var vid den här tiden minister i Churchills koalitionsregering. Men Secret
Service vägrade släppa på förlåten.

DET VAR FULLSTÄNDIGT

Fallet Fredag blev klar
1985 och har visats i svensk, norsk,
dansk, tysk och engelsk television.
Herrman Knüpfkens öde har aktualiserats på nytt i samband med utgivningen av antologin … faror för staten
av svåraste slag, (Stockholmia förlag),
om politiska fångar på Långholmen. 
DOKUMENTÄREN

Som sjöman och fackföreningsman hade
Knüfken samlat på sig mycket kunskap
om Tysklands hamnar och otta.

foto: kjersti bosdotter

tillsattes Sandlerkommissionen för att undersöka hur de
politiska flyktingarna i Sverige hade
behandlats under kriget. Det stora
bakgrundsmaterialet finns på Riksarkivet och fick stor betydelse för Staffan Lamms arbete.
SÄPO-arkivet var knepigt, säger
Lamm. Där hade jag en ”överrock”
nästan hela tiden. Jag fick varken
kopiera eller anteckna. Det gällde att
ha ett gott minne. Men ibland när jag
lämnades ensam kunde jag viskande
tala in uppgifter i en liten inspelningsapparat. Sen hör det till saken
att SÄPO-materialet var det minst
intressanta i det här sammanhanget.

EFTER KRIGET

tyskarna. Idén om att gömma honom på den rättspsykiatriska avdelningen tog form och han flyttades till
Långholmen den 14 mars 1941 med
fångnummer 271.

För att kunna göra sin dokumentär, Fallet
Fredag, har Staffan Lamm letat igenom
många arkiv.
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”Jag ser
underbara ting!”
Redan vid 19 års ålder dog farao Tutankhamun av en ännu okänd
anledning. Men på universitetet i Oxford kommer han alltid leva vidare i a rkivet där egyptologer f rån hela världen nner sina k ällor.
Text och foto: Susanna (Tabell) Winkler susanna.winkler@hotmail.com Tack till Griffith Institute, University of Oxfor

arkivet från Tutankhamuns dödsbo som bevaras här på
The Griffith Institute vid University
of Oxford. Under mitt besök hos Dr
Vincent Razanajao, Keeper of the Archive, får jag tillfälle att bekanta mig
med några av de största egyptologerna
i den vetenskapliga historien. Här
bevaras nämligen personarkiv från
professorer och forskare som på ett eller annat sätt har bidragit till ämnet.
– Det är som att gå genom en
kyrkogård, säger Vincent medan vi
bläddrar igenom de register som finns
för personarkiven.
DET ÄR INTE BARA

JAG INSER NÄR jag läser förteckningarna
att mycket av det bevarade materialet
är kopplat till det arbete som forskarna
gjorde. Här finns anteckningsböcker
från utgrävningar, transkriptioner av
egyptiska texter, kartor och fotografier
från gravar och tempel. Personarkiven
är fyllda med material som är kopplat
till händelser i forskarnas arbetsliv,
och sökingångarna är många. Det är
svårt nog att skilja en vetenskapsman
från sitt arbete.
– För arkivhandlingar från utgrävningen av Tutankhamuns grav har vi
en egen förtecknig, berättar Vincent
medan han och tar på sig vita handskar och hämtar en arkivbox.
Det visar sig vara dagboken
tillhörande den brittiske egyptologen Howard Carter som upptäckte
Tutankhamuns grav i Konungarnas
dal i Luxor 1922. På sidan för den
5 november står det ”Discovered tomb
under tomb of Ramsses VI investigated same & found seals intact”. Den
beskrivna händelsen visar sig vara
startskottet till en enorm och mycket

noggrant dokumenterad utgrävning.
Varje objekt i graven har ett nummer
och detaljerade teckningar av deras
placering finns här också. Harry Burton var den ende fotografen som tilläts
ta bilder i graven och hans originalfotografier bevaras här.
arkivmaterialet är digitaliserat och finns fritt att söka och
titta på genom The Griffith Institutes
webbplats. Själva objekten från utgrävningen finns på Egyptiska museet
i Kairo där samlingen bevaras intakt.
– Den teknologiska utvecklingen
bygger nya möjligheter för tillgänglighet, men det gäller att hänga med och
uppdatera sina digitala resurser, säger
Vincent.
DET MESTA AV

är att de online-resurser
som finns hos institutionen är fullt
användbara men behöver uppgraderas
till nyare användargränssnitt. Hans
nuvarande projekt är att ta fram ett
sådant förslag och även koppla ihop
det med andra digitala resurser. Vi
diskuterar olika möjligheter som finns
för att göra arkivet sökbart och användarvänligt. Att skapa sökfunktioner
som är anpassade efter ens egna åsikter om materialet är inte rätt väg att
gå, och därför har Vincent konsulterat
andra forskare som är intresserade av
arkiven.
Vi forsätter vår exposé genom arkivet med att titta på akvareller från resor i Egypten målade 1838 av konstnären och arkitekten Hector Horeau. Att
anlita målare under sina expeditioner
var alternativet forskningsresande och
arkeologer hade innan den fotografiska tekniken var utbredd. Medan vi

VAD HAN MENAR

tittar på de utsökta bilderna har vi fått
sällskap av dr Andreas Winkler och de
båda kollegorna börjar livligt diskutera
motiven, bland annat ett som föreställer ett sällskap som dansar runt en eld.
Det är som att uppleva 1800-talets
Egypten genom Horeaus ögon.
the Archives är även
sammankopplad med arbetet med en
topografisk bibliografi, The Topographical Bibliography of Ancient
Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues,
Reliefs and Paintings, (känd som
Porter & Moss). Utöver de publicerade
volymerna finns en stor mängd material för framtida revisioner bevarade i
kortregister. Cirka en miljon referenser lagras på handskrivna registerblad i
väntan på att digitaliseras och redigeras för den nya versionen av projektet.
Jag tänker mig att de anställda
vid arkivet har att göra i hur många
år som helst, men även här, liksom
på andra kulturinstitutioner, funderar man på hur man ska säkerställa
resurser för längre projekt. Att kravet
på ekonomisk tillväxt borde stå vid
sidan av när man vill säkra hållbart
kunskapsuppbyggande och bevarande
känns som en självklar slutsats. Att
man dock behöver förklara nyttan
med sin verksamhet är inget iögonfallande, men jag tror inte att denna
arkivinstitution med sin megastjärna
Tutankhamun behöver oroa sig för sin
fortlevnad. Faraon kanske bara blev
18-19 år under sin existens men lever
nog för evigt här i arkiven. 

ROLLEN KEEPER OF
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Från vänster: Dödsguden Anubis i
Tutankhamuns grav.
Skiss av Tutankhamuns träsarkofag.
Howard Carters dagbok från den 5
november 1922. När Howard Carter bröt
igenom den sista väggen till gravkammaren påstås hans kollega ha frågat:
”Can you see anything?” varpå Carter
svarade: ”Yes, wonderful things.”
Till höger: Dr Razanajao, till vänster i
bild, och Dr Winkler, höger i bild, diskuterar Hector Horeaus akvareller.
Nedan: Några av Hector Horeaus
akvareller.
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NÄR STATEN UP
FOLKRÖRELSEA
Begreppet “folkrörelse” står inte lika högt i kurs i våra dagar som
för några decennier sedan. Men åren kring 1970, som dessa minnen
avser, var det i högsta grad inne att beteckna sin organisation och
verksamhet som just en folkrörelse, skriver professor Jan Lindroth.

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Jan Lindroth

tiotal kriterier uppfyllas
för en hundraprocentig täckning, till
exempel en någorlunda självständig i
relation till staten, en levande ideologi
och stor geografisk spridning. I dag
nöjer man sig med etiketten.
I mitten av 1960-talet motionerades
i riksdagen om statliga insatser till
stöd för folkrörelsernas arkivmaterial. De hade då bildats under bortåt
ett sekel. Samtidigt pågick ett stort
forskningsprojekt i Uppsala om folkrörelsernas historia. Arkiv- och forskningsfolket hade gemensamt intresse
av att stödja alla krafter som arbetade
för att ta hand om folkrörelsernas
ofta vildvuxna arkivmaterial. Sådana
krafter fanns i form av framväxande
små frivilliga organisationer kallade
folkrörelsearkiv eller arbetarrörelsearkiv. Riksdagsmotionen avsåg att undersöka lämpliga former av statsstöd.

HELST SKULLE ETT

DET GICK SOM man kunde vänta sig: en
utredning. Riksarkivet fick uppdraget,
fastän man inte tidigare visat några
som helst framfötter på området.
Däremot befann man sig på allmän
frammarsch under nytillträdde riksarkivarien Åke Kromnow som ledde utredningen. Själv halkade jag in på den
som sekreterare, försedd med nyligen
avlagd licentiatexamen och en avhandling om idrotten som folkrörelse
med anknytning till Uppsalaprojektet.

Så vidtog ett spännande arbete. Som
gröngöling fick jag nyttiga erfarenheter av beslutsprocesser och maktspel i
de högre sfärerna.
DET BLEV TILL att resa runt i landet för
att samla information om tillståndet
hos folkrörelsearkiven (i ordets båda
bemärkelser). Även många riksorganisationer besöktes. En bild började
växa fram av både försummelser,
heroiska räddningsinsatser och behov
av statligt stöd.
En iakttagelse var att det inventerade och insamlade arkivmaterialet
speglade Folkrörelsesverige på ett
obalanserat sätt. Arbetarrörelsens
och nykterhetsrörelsens arkiv hade
uppmärksammats i relativt hög grad.
Frikyrkan och idrottsrörelsen var underrepresenterad; förhoppningsvis har
balansen blivit bättre sedan dess.
Statsstöd hade näppeligen ens övervägts i våra ekonomiskt knappa tider.
Men då satt de statliga spenderbyxorna
på. Detta påverkade utredningens
förslag. Det fanns rimliga hopp om
krafttag. Banden mellan riksdagsmännen och folkrörelserna var starka
och dessa band kunde vi märka vid
en hearing om pågående utredning
som ägde rum i riksdagshuset. Vad
jag minns yttrade sig inte någon av de
närvarande kritiskt mot de offensiva
förslagen. De flesta teg och samtyckte,

några instämde uttryckligen. Särskilt
intresserad av ämnet var riksdagsmannen Th re Dahlberg, i vars landskap
(Norrbotten) en lika lovande som
stödbehövande verksamhet bedrevs.
RIKSARKIVETS betänkande blev klart
1970. De två utredarna lämnade
högtidligt ett exemplar till dåvarande
utbildningsminister Ingvar Carlsson,
som påstod att han skulle läsa med
intresse. Så skedde av allt att döma.
Klart står att betänkandet togs emot
mycket välvilligt av statsmakterna.
Man godkände det långtgående
förslaget att statsbidrag på 60 procent
skulle lämnas till föreståndarlön för
”godkända” folkrörelsearkiv. Vidare
skulle en konsultverksamhet inrättas i
form av två tjänster (konsulteriet hade
blivit tidens lösen). Även lite ”småpengar” till inventeringar med mera
ingick i paketet.
En konsultverksamhet för folkrörelsearkiv började sjösättas med Riksarkivet som bas. Den kallades “enhet”,
ett av tidens modeord vid sidan av
etablerade byråkratterminologi (sektion, byrå och avdelning). Jag utsågs
till första innehavare av konsulttjänsten och fick vid möte med kolleger i
Riksarkives långa korridorer höra små
gliringar som ”titta, där kommer ju
självaste enheten”. Jag kan också erinra mig att situationen kunde tolkas
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UPPTÄCKTE
ARKIVEN
som att jag utrett en intressant tjänst
åt mig själv – men då glömmer man
att en enkel utredningssekreterare inte
har sådan makt.
verkade allt gå som på
räls. Men i själva verket dolde sig en
rafflande maktkamp både bakom och
framför kulisserna. Det berodde på
att Riksarkivet (RA) inte var ensamt
om att pretendera på huvudmannaskapet för det statliga stödet till
folkrörelsearkiven. Som konkurrent
uppträdde en aktningsvärd konkurrent: det redan 1902 inrättade
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i
Stockholm (ARAB).
Vad talade för ARAB? Ett starkt
skäl var att man sedan länge hade
samlat in och för forskningen tillhandahållit arkivmaterial med proveniens
från den dittills största och viktigaste
folkrörelsen. Man hade både arkivmaterial och erfarenheter från i princip
hela landet, låt vara att riksorganisationerna kanske var det centrala.
Dessutom hade ARAB kunskap om
och kontakter med delar av landets
många regionala och lokala folkrörelsearkiv. Svagheter var dels inriktningen på en enda folkrörelse, dels
karaktären av privat institution.
Vad talade för RA? Ja, inte var det
långvarig erfarenhet av folkrörelsesektorns arkivbildning. Det tyngsta
skälet var troligen just att man var
högsta statliga myndighet för landets
arkivväsen. Därnäst kom det faktum
att man sent omsider börjat få upp
ögonen för de enskilda arkiven på
bred front. Av tradition hade material
efter slott och herresäten, förnäma
släkter och tongivande personer
samlats in. Men greppet på den

SÅ HÄR LÅNGT

enskilda sektorn hade börjat breddas
både något före och parallellt med
utredningen. En RA-fördel var också
de stora resurserna i fråga om personal och teknik. Sist men inte minst
var RA neutralt visavi den samlade
folkrörelsefamiljen.
ARAB GAV SIG emellertid inte utan strid.
Man ville verkligen vara med och
dela kakan eller ännu hellre ha hela.
Enligt direktiven skulle utredningen
försiggå i kontakt med ARAB. Den
kontakten blev alltmer ansträngd,
när man skulle avgöra vilken institution som borde bli huvudman för det
statliga stödet. Särskilt konkurrerade
man om att få konsultverksamheten.

”En raf ande
maktkamp
både bakom
och framför
kulisserna”
ARAB hade då en stridbar chef,
Åke Wedin, men även riksarkivarie
Kromnow hade hårda nypor bakom
sitt vänligt diplomatiska yttre.
Som jag minns det skedde avgörandet vid ett sammanträde med
ARAB:s styrelse. Den bestod av två
statliga representanter, Kromnow själv
och riksbibliotekarien Uno Willers.
Två representanter hade också LO.
Att de två förstnämnda skulle hålla
på RA kunde tas för givet, likaså att
LO-duon höll på ARAB. Men hur
skulle SAP-representanten i gestalt av
ingen mindre än Sten Andersson stäl-

la sig? Det visade sig att han röstade
på det statliga alternativet, alltså RA.
Det lär ha skett med en gliring till de
två LO-representanterna som etsat
sig fast i mitt minne: “Vad är ni för
ena djävla socialister, som inte tror på
staten!” Det färgstarka uttalandet från
en färgstark politiker fick jag, kanske
i förtroende, höra av Kromnow. Nu är
eventuell hemligstämpel inaktuell.
VILKEN BETYDELSE hade ARAB-styrelsens
ställningstagande? Frågan kan bara
bli föremål för spekulation. ARAB:s
roll var mer att uppfatta som rådgivande än beslutande. Å andra sidan
kunde statsmakterna ha tagit starka
intryck om Sten Andersson, och
därmed ARAB-styrelsen, beslutat i
motsatt riktning. För egen del tror
jag att slutresultatet ändå hade blivit
detsamma. Men direkt sannolikt är
väl att beslutsprocessen komplicerats.
Själv tyckte jag att RA:s neutralitet i
förhållande till den samlade folkrörelsesektorn borde ha vägt tungt. Detta
utspelades ju också i en tid då privata
lösningar ännu inte blivit vardagsmat
för stat och kommun.
DETTA ÄR NÅGRA minnen fritt ur hjärtat.
Jag garanterar inte att varje detalj är
korrekt, däremot andemening och
huvudsak. För en full och objektiv
skildring av skeendet åren kring
1970 och framöver fordras regelrätt
vetenskaplig forskning. Källmaterial finns i de båda konkurrenternas
arkiv. Ämnet belyses exempelvis i
Erik Norbergs utmärkta historik över
Riksarkivet Mellan tiden och evigheten,
2007. Mitt lilla bidrag, tillkommet
på redaktionell begäran, är endast en
opretentiös berättande källa. 
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LEDARE
KRÖNIKA

Folkrörelserna som blommade upp i Sverige för över hundra år
sedan h ar djupt påverkat det s venska samhället och hur v i ser
på det i dag. Vilka är dagens motsvarigheter och hur ser deras
arkiv ut?

INNEHÅLL
REP. DEL 1

Moderna     
folkrörelser

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com FotoGreenpeace

Istället för att verka för medlemmarnas egna intressen har moderna folkrörelser ofta
fokus på att ändra attityden hos allmänheten. Greenpeace är ett bra exempel på detta.
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i Sverige som
uppkom kring det förra sekelskiftet omfattar arbetarrörelsen med
sina fackliga och politiska rörelser,
nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen,
idrottsrörelsen och den kooperativa
rörelsen. Dessa ses som, ett viktigt
led i demokratiseringsprocessen.
Dagens rika föreningsliv har också sin
bakgrund i folkrörelsernas tillkomst.
Utmärkande för de traditionella
folkrörelserna är att de ofta motsätter
sig brister i samhället, har som mål
att förändra olika delar av samhället, sprider en ideologi och ses ofta
som ”kampanjdrivande.” Folkrörelsernas mål är en sorts ”självhjälp”
för medlemmarnas nytta – att utan
statens inblandning agera på basen av
gemensamma intressen och mål.

DE TIDIGA FOLKRÖRELSERNA

omfattar idag
flera sorters rörelser. Hit räknas
till exempel, kvinnorörelsen, miljörörelsen, hembygdsrörelsen, fredsrörelsen, scoutrörelsen, konsumentorganistionserna och olika rörelser med
aktiviteter riktade mot ungdomar
– som till exempel Fryshuset, som
grundades 1984. Begreppet sociala
rörelser förekommer parallellt med
folkrörelser.

BEGREPPET FOLKRÖRELSE

folkrörelserna och de sociala rörelserna vill också åstadkomma

DE MODERNA

förändringar i samhället, men skiljer
sig på flera sätt från de traditionella
folkrörelserna. Då de traditionella
folkrörelserna verkar för medlemmarnas egna intressen, fokuserar de
nya rörelserna på ökad kunskap och
ändrade attityder hos allmänheten.
De organiseras ofta via nätverk och/
eller nätverk av handlingar som utförs
av en mångfald av individer, grupper
eller organisationer – ofta med krav
på direkta ingripanden. Ett exempel
på detta är Greenpeace och Rainforest
Action Network.
I SVERIGE förvaras de traditionella
folkrörelsernas material i folkrörelse- och föreningsarkiv, vilket är
specifikt för Sverige. Samlingarna är
till största delen tillgängliga för forskning. Moderna folkrörelser däremot
saknar ofta ett samlat arkiv och har
börjat arkivera den egna organisationens verksamhet först ganska sent.
De sociala rörelserna saknar ofta i
början en organisation som bas för sin
verksamhet, vilket kan vara förklaringen. Arkivssituationen ser dock
väldigt olika ut för olika nya rörelser.
Världsnaturfonden till exempel har
valt att ge i sitt material till Riksarkivet, medan flera hembygdsföreningar
har skapat helt egna lokalhistoriska
arkiv. Några av de moderna rörelserna – till exempel scoutrörelsen och

kvinnorörelsen – bevarar sina arkiv
i traditionella folkrörelsearkiv. I dag
kan politiska partier fånga upp någon
rörelses opinion och göra den till
partiets egen sakfråga. Då arkiveras
rörelsens material ibland tillsammans
med partiets. Miljörörelsen är ett
exempel på en sådan rörelse.
ATT VERKA med hjälp av mediebevakning och genom sociala medier är
centralt för de moderna rörelserna.
Många rörelser genererar därför ett
stort bildmaterial.
Ett mycket aktivt deltagande av
medlemmarna krävs. De moderna
rörelserna har ofta klart definierade,
kortsiktiga mål. Som ett exempel kan
ATTACK nämnas, vars mål är att avskriva skulder för fattigare länder och
att stänga så kallade skatteparadis.
FLERA MODERNA folkrörelser är idag
statsstödda medan andra – som den
relativt nya rörelsen Missing People
verkar helt och hållet på ideell basis.
De traditionella folkrörelsernas verksamhet är riktade mot medlemmarnas
egna intressen, medan de nya folkrörelserna präglas av lobbyorganisationernas starka medienärvaro. De gamla
och de nya folkrörelserna förekommer
fortfarande sida vid sida. 
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LEDARE

Recensioner

INNEHÅLL

Det Globala minnet
NEDSLAG I DEN INTERNATIONELLA
ARKIVHISTORIEN
RED.: LARS JÖRWALL

n är en viktig del av varje nations kulturarv. De spegmhällsförhållanden, maktutövning och enskilda
skors levnadsvillkor över lång tid. Denna antologi
ett antal nationers, huvudsakligen ”västerländska”,
storia från skriftspråkets tillkomst till den elektrookumenthanteringens stora globala utmaning att
amtidsdokumentationen. Vi lär att arkiv är en maktbåde i demokratiska och totalitära samhällen. Här
dlas arkivverksamhet i alla dess former. Vi får läsa
ivproblematik under olika politiska regimer, om arjuridiska, demokratiska och förvaltningsstödjande
ner, om arkiv i krig och vid kolonisation. Den moarkivhanteringen har organiserats på olika sätt i
änder liksom arkiven som kultur- och forskningsioner.
delningen mellan ”records” och ”archives” har lett
det idag finns flera yrken inom arkivsektorn, vilket
iserat utbildningarna i olika riktningar. Arkivvetenbreddas och utvecklas kontinuerligt. Den alltmer
cerade arkivproblematiken i alla dess former har
n gemensam angelägenhet över nationsgränserna,
ar stimulerat och intensifierat det internationella
etet.

DET GLOBALA MINNET

REP. DEL 1

RIKSARKIVET

Det internationella
utbytet inom arkivsektorn har på sätt och
vis varit svårare än
i andra branscher.
Detta på grund av
DET GLOBALA MINNET
arkivhanteringens
nära koppling till landets administrativa
traditioner och historia som onekligen har
medfört en del praktiska problem när det
gäller kunskapsutbytet mellan länderna.
För att råda bot på detta har denna
antologi getts ut av Riksarkivet. Även om
bokens syfte kanske främst är att vara
kursbok i arkivvetenskap är det verkligen
också en värdefull bok för verksamma arkivarier att ha till hands, inte minst för att

NOTERAT M.M.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Nedslag i den internationella arkivhistorien

7/18/2012 2:24:30 PM

få en snabb faktakontroll i samband med
internationellt utbyte, eller för att lotsa
forskare till fjärran belägna arkiv.
Upplägget får sägas vara det klassiska för genren. Varje land genomgås
för sig med undantag för Bodil UlateSeguras artikel som omfattar Spanien
och Latinamerika. Som ”uppslagsbok” är
givetvis en sådan struktur att föredra, men
som läsupplevelse hade det nog kunnat
bli betydligt mer spännande med ett mer
komparativt angreppssätt.
Artiklarna som sådana uppfyller de
krav som man kan ställa på ett sådant
här översiktsverk. En fråga värd att ställa
är förvisso om den betoning som görs på
respektive lands historiska utgångspunkt
för arkivhanteringen är en följd av ämnets
nära koppling till historia, snarare än att
det är nödvändig kunskap för att förstå arkivhanteringen i respektive land. Samtidigt
är det givetvis trevlig läsning och är till
viss del behövlig.
Att Norden (inklusive Sverige) finns re-

Riksarkivet i Sydafrika

presenterat är ju i det närmaste ofrånkomligt. Men titeln lovar nog lite mer än vad
urvalet kanske håller för. Givetvis finns
de tre ”tunga” nationerna utanför Europa
med (Australien, Kanada och USA). Men
förutom att Spanienkapitlet även inkluderar Latinamerika, är det allt som tas upp
om världen utanför Europa, med undantag för den historiska tillbakablicken över
arkivens forntida uppkomst. Urvalet kan
givetvis motiveras utifrån ett läroboksperspektiv och att de medtagna länderna är
betydelsefulla utifrån ett arkivperspektiv.
Men det globala perspektivet får nog
ändå sägas vara något tunt representerat.
Lars Lundqvist

Desmond Tuto

Desmond Tutu har bjudit in svenska Riksarkivet för att lägga
upp en plan för hur hans arkiv kan struktureras, bevaras och
göras tillgängligt för framtida forskning. För närvarande är
Håkan Lövblad från Riksarkivet i Sydafrika för att på plats
studera arkivets tillstånd.
Arkivet omfattar handlingar från början av 1960-talet
fram till idag. Det beskriver, enligt stiftelsen, Sydafrikas väg
till frihet och demokrati och dokumenterar bland annat den
försoningsprocess Desmond Tutu ledde i Sydafrika vid apartheidens avskaffande. Det är utspritt på flera olika platser
och består av en mängd dokument på flera olika medier.
Desmond Tutu vände sig direkt till riksarkivarie Björn
jordell med sin förfrågan eftersom ”svenska Riksarkivet har
ett mycket gott rykte internationellt och svensk arkivhantering
har en lång tradition av professionalitet och integritet”.
– Vi är stolta över att kunna erbjuda vår hjälp att tillgängliggöra och för framtiden bevara ett av vår tids viktigaste
arkiv, säger riksarkivarie Björn Jordell.
Studien görs tillsammans med en representant från finska
Riksarkivet och med stöd bland annat från svenska Sida. En
uppföljning är planerad till september 2013, redovisningen
till Sida lämnas in senast den 18 november 2013.
Desmond Mpilo Tutu …

är sydafrikansk ärkebiskop och icke-våldsförespråkare.
1984 fick han Nobels Fredspris för sina fredliga insatser
mot apartheid.
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Vi finns på plats under arkivveckan, besök oss i vår monter!
www.braarkiv.se/3a

Vi skapar ordning
i ditt arkiv!

En av våra mest efterfrågade kurser!

Rätt ordning och reda
– bland upphandlingsdokumentation
Nytt tillfälle den 28 maj 2013
Mer information och anmälan på www.sipu.se
Mariebergs Arkivbyrå

Kontakt

Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkiv- och
dokumenthanteringsfrågor. Vi
erbjuder kurser, anpassad utbildning,
konsulttjänster och entreprenader.

Besöksadress:
Norrtullsgatan 6, Stockholm

www.sipu.se

Postadress:
Box 15107, 167 15 Bromma
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se

Är ni redo att avsluta
allmänna arkivschemat
till 2014?
Vi håller kursen som
hjälper er lösa uppgiften.

3.
2.
1.

19–20 NOV
Uppföljning och handledning av
dokumentationsarbetet kring arkivet.

8–9 OKT
Kartläggning och uppföljning samt hur
man får med sig organisationen på tåget.

27–28 AUG
Uppstart.
Vi sparkar igång förteckningsarbetet.

UTLYSNING AV STIPENDIER
ur Madli Kurdves Minnesfond för Nordiskt
och Baltiskt Arkivsamarbete
Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete instiftades 1995 till
minne av ordföranden i Folkrörelsernas Arkivförbund Madli Kurdve, som omkom i Estoniakatastrofen 1994. Fonden syftar till utökade och fördjupade kontakter på arkivområdet mellan länderna i Norden och Balticum.
Stipendier ur fonden kan enligt stadgarna sökas av institutioner, föreningar, organisationer/företag med arkivfunktion och enskilda personer med anknytning till arkivområdet
inom såväl offentlig som enskild sektor från länderna i Norden och Balticum.
Ansökningar skickas till:
 adli Kurdves Minnesfond
M
c/o ArkivCentrum
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
Frågor besvaras av sammankallande i fonden Berith Sande, Folkrörelsernas arkiv för
Värmland på tel 054-701 11 76 eller via e-post fa@arkivcentrumvarmland.se
SISTA ANSÖKNINGSDATUM är den 2 april 2013.
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