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Sveriges arkivföreningar
möter Kulturutskottet
Förra året genomfördes en lyckad Arkivvecka i Västerås med över 400 deltagare.
Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte löpte som en röd tråd genom de
fyrtiotal föredrag som det bjöds på. Det avslutades med ett panelsamtal med
rubriken ”Arkiven i framtiden, en del av samhällsförändringen/Arkivpolitik
finns den?” Detta är en fråga som Sveriges arkivföreningar hoppas kunna besvara
tillsammans med politikerna. Som en följd av detta har vi tagit kontakt med
Kulturutskottet och den 23 januari var det äntligen dags för oss att träffa dem och
informera om våra hjärtefrågor.
På mötet berättade vi om arkivföreningar som står bakom SASS och vad vi gör
tillsammans, till exempel Arkivens dag, samarbete kring arkivpedagogik och
arkivkonferenser (Arkivveckan). En viktig fråga var att lyfta professionen som
har förändrats och blivit mer komplex, bland annat på grund av den snabba ITutveckling med lösningar för digital långtidslagring. Tidigare hade flertalet
arkivarier en bakgrund som historiker. Idag behövs kompetens på många områden
och arkivarien står med ett ben inom kultursektorn, ett annat inom juridiken
och ett tredje kanske hos systemvetenskapen. Vi tog också upp sektorsansvar
och förklarade att föreningarna spelar en viktig roll där, då de speglar hela
arkivsektorn. Vi lyfte fram de enskilda arkiven som en del av det nationella
kulturarvet och vikten av att bevara dem även om lagstiftning saknas. Självklart
tog vi upp digitalisering av arkiv och digitalt bevarande som inte bara handlar
om tillgänglighet utan är en fråga om demokrati i lika stor utsträckning som en
kulturfråga. Att arkivarier finns med redan då arkiven skapas och säkerställer att
informationen upprättas och hanteras rätt genom informationens hela livscykel
är avgörande för korrekt arkivering analogt som digitalt. Läs mer om vår agenda
på sidan 38 i detta nummer av Arkiv.

Anastasia Pettersson,
ordförande NLA.

Kulturutskottet ställde en hel del frågor efter vår presentation. Frågorna handlade
bland annat om samarbete med museer, dagens arkivarieutbildningar samt behov
av rätt kompetens för att kunna hantera och bevara digital information. Det blev
mycket skratt när Kulturutskottet tyckte att vi såg mycket yngre ut än vad man
kunde förvänta sig av representanter från arkivföreningarna.
Vi har förhoppningsvis satt Arkiven på den politiska dagordningen och har fått
flera viktiga arkivkontakter tvärs över partigränserna. Det kommer vi att följa
upp!
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KLARA

– Arkivariens expertsystem
är ett lättanvänt och effektivt
system för att hantera både det analoga och digitala
arkivet. Idag är det över 140 organisationer som kör
Klara och antalet ökar stadigt.
KLARA ARKIVREDOVISNING

Med Klara som navet i informationshanteringen kan vi erbjuda en effektiv
helhetslösning, hela vägen från datafångst till långtidsbevarande.
Knowit har tecknat ramavtal med SKI avseende e-arkiv och kan
genom avtalet erbjuda marknadens modernaste system för digitalt
långtidsbevarande, Formpipe Long Term Archive.
VERKSAMHETSSYSTEM

ARKIVREDOVISNING
PROCESSCHEMA
DOKUMENTPLAN/

HANTERINGSANVISNINGAR

Leveranspaket
SIP

Arkivpaket
AIP

e-Arkiv

LIVSCYKELHANTERING
KONTROLL
KONVERTERING

KOMPLETTERING
DATAHANTERING
BEVARANDEPLANERING

Presentationspaket
DIP

KLARA-DAGARNA 2014
Under hösten kommer Knowit att arrangera Klara-dagarna där vi presenterar nyheter i Klara
samt intressanta ämnen runt arkivredovisning och e-arkiv, mer information kommer under våren.
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I och med arkivdigitaliseringen har förutsättningarna för registratorernas arbete förändrats.
I många hänseenden går yrket från praktiskt
arbete med daglig diarieföring till ett övervakande helhetsperspektiv.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

REGISTRATOR

ett yrke i förvandling

arkivarieyrket som
har förändrats mycket de senaste
åren. Registratorernas roll har också
genomgått en drastisk förändring och
den har skett på flera plan. Exempelvis har många registratorer universitetsutbildning i dag och det finns till
och med en särskild utbildning för
registratorer vid Mittuniversitetet. I
dag arbetar även allt fler arkivarier
som registratorer på hel- eller deltid.

DET ÄR INTE BARA

DET HANDLAR OCKSÅ om en förändrad
yrkesroll med nya möjligheter som
en följd av digitaliseringen och ett
nytt arbetssätt. Införandet av digitala
diarieföringssystem, där handläggarna själva kan registrera ärenden,
ger registratorerna mer rollen som
övervakare av att diarieföringen
fungerar snarare än att de själva utför
registreringsarbete. Effekterna av
detta är beroende av vad den enskilda
registratorn har för intresse och får
för möjligheter att anamma dessa
förändringar. Samtidigt finns det
många arbetsplatser där några större
förändringar inte har ägt rum. Där
är det fortfarande registratorn som
öppnar och stänger alla ärenden, även
om enskilda handläggare i vissa fall

ges möjlighet att göra egna kompletteringar. Den alltmer krympande post
som kommer via brev har i regel inte
heller fått någon förändrad hantering.
Dess andel minskar dock kraftigt,
särskilt om man ser till de handlingar
som måste diarieföras.
till möjligheterna, men
också begränsningarna, ligger i att
mycket av arbetsuppgifterna kring
hanteringen av handlingar ute i
organisationer inte finns reglerat
professionsmässigt. Av tradition
har arkivarier tagit en större del av
kedjan och har inte sällan också haft
det övergripande ansvaret för diarieföringen på myndigheter medan
registratorer har utfört det praktiska
arbetet. En starkare roll hos registratorer innebär dock att denna gränsdragning kan komma att förändras
och har väl redan skett på sina håll.
Men registratorer skulle också kunna
få ett mer heltäckande ansvar för det
som engelsmännen kallar för records
management. Trots detta borde den
digitala utvecklingen förtydliga behovet av samarbete och faktumet att
bevarandeperspektivet måste finnas
med redan i skapandet av handlingar.

EN ANLEDNING
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Registratorer och arkivarier bör alltså
snarare ses som en del av en gemensam process som styr över dokumentationens livscykel, än två väsenskilda
discipliner. Men efter övergången
från att huvudsakligen registrera inkommen post, till en mer rådgivande
karaktär, förskjuts också abstraktionsnivån i arbetet. Det blir då nödvändigt att på ett mer systematiskt sätt
titta på hur processen fungerar ur ett
bredare perspektiv.
medför också att det
som tidigare var logiskt, det vill säga
att låta all post slussas in en väg till
myndigheten, blivit relativt ineffektivt. Även funktionsbrevlådor borde i
många fall registreras på ett enklare
sätt och hanteras direkt av dem som
ska besvara frågorna, snarare än av
registratorn. I många fall kan också
webbsidesformulär utformas så att
tillräckligt med information för
registrering i normalfallet redan läggs
till ärendet i detta skede. Oavsett
krävs att personer med yrkeskompetens har en övervakande funktion
och att det sker en genomgång av
registrerad information för att säkra
kvalitetsnivån. Dessutom kommer
alltid någon form av allmän myndighetsbrevlåda att behövas.
De arbetsuppgifter som med fördel
kan läggas på registratorer, under
förutsättning att lämplig utbildning
och kunskap finns, är följande:

DATASYSTEMEN

HJÄLP OCH RÅDGIVNING vid registrering av
nya ärenden för handläggare.
Övergripande ansvar för diarie- och dossiéplan utifrån fastställd
arkivbildningsplan.
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Ansvar för utlämnande av aktuella
allmänna handlingar, inklusive viss
sekretessbedömning om utbildning
finns.
Kontinuerlig kvalitetskontroll över
diarieföring i systemet.
Utbildning av handläggare i diarieföring och utlämnande av allmänna
handlingar.
Arkivering av avslutade diarieförda
ärenden.
DET FÅR NOG också förmodas att trots en
utveckling i denna riktning, så kommer en viss diarieföring från registrators sida vara nödvändig. Det kommer
på många håll vara svårt att genomföra en långtgående registrering från
handläggarnas sida och på vissa håll
kommer kvalitén troligtvis att bli av
sådan bristfällig karaktär att det i
alla fall till en början inte kommer att
fungera tillfredsställande. Det är inte
otroligt att något slags bakslag kan
inträffa. Historien har lärt oss att en
allt för stor och misslyckad decentralisering av ansvar, ofta leder till krav
på en återcentralisering av funktioner.
Samtidigt har saker förändrats som
tidigare gjorde det nödvändigt med
en central funktion för hantering av
organisationens post. Det var tidigare
det enda sättet att skapa en gemensam
överblick över handlingarna hos en
myndighet. Med datasystemens intåg
har denna funktion gjort detta förfarande både opraktiskt och till viss del
omodernt.

har varit den skillnad
i utbildningsnivå som inte sällan funnits mellan arkivarier och
registratorer, där den förra i regel

ETT PROBLEM

haft universitetsutbildning, medan
den senare i många fall endast har
genomgått gymnasieutbildning. När
detta nu förändras blir det också mer
naturligt att lägga ett större ansvar
hos registratorerna. I jämförelse med
många andra länder har Sverige haft
en väsentlig fördel eftersom man här
även har sett till hur arkiv skapas som
ett delvist ansvar för arkivarier. Det är
någonting att hålla fast vid i bemärkelsen att bevarandeperspektivet
måste finnas med från början.
Utvecklingen med digital information har visat hur väsentligt detta
är. Men inom denna ram finns det
möjlighet att utveckla professionen
för registratorer och ge dem större ansvar inom dessa begränsningar. Detta
sker redan på många håll och kommer förhoppningsvis generera en helt
annan dynamik. Med registratorer
som specialiserar sig på hantering av
handlingar och arkivarier som har det
strategiska ansvaret för långtidbevarande, frågor rörande bevarande och
gallring, skapar man en rimlig arbetsfördelning som tar tillvara kunskap
och erfarenhet från två professioner
på ett effektivt och lämpligt sätt. 

Utreda gallring av IT-system?
Komma ikapp med pappersarkivet?
Utbilda ledningen om arkivregler?
Saknar ni tiden eller kompetensen?
Kontakta oss!

Strategi, analys och glimten i ögat

Omsorg, noggrannhet och arbetsglädje

Kunskaper, förutsättningar och förmåga

BR A A R KI V. S E

Folkrörelsernas Arkivförbund

håller årsstämma på Gotland 14–15 maj 2014
Folkrörelsernas Arkivförbund inbjuder till
årsstämma och konferens på Landsarkivet i
Visby.

Stämman börjar den 14 maj kl. 16.00. Därefter
tar konferensen vid och på kvällen blir det en
gemensam middag.

Konferensen arrangeras gemensamt med
Näringslivsarkivens Förening (NAF).

På torsdagen den 15 maj bjuds vi på
föreläsningar och visning av Landsarkivets
lokaler.
Ett utförligt program finns på FA:s hemsida
www.faf.nu.

Anmälan till stämman och konferensen görs till:
Folkrörelsernas Arkivförbund
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
eller:
yvonne.bergman@arkivcentrum.se

FA_Arkiv_Nr1.indd 1
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För veteranbilsentusiaster och släktforskare har Bilregistret hos Länsstyrelsen i Stockholms län varit en guldgruva i decennier. Arkivarien
och författaren Josefin Roos har undersökt en bit kulturhistoria innan
arkivet flyttar några kvarter till Stockholms stadsarkiv.
Text Josefin Roos annajosefinroos@hotmail.com Foto Britta Roos

VÄLBESÖKT HOS

Trafikenhetens
bilregister
granitjätten i typisk, tung nationalromantisk
arkitektur med skulpterad bronsport
på Hantverkargatan 29, vars flaggor ständigt dinglar över gatan med
Stadshusets välbekanta siluett i
bakgrunden, är säte för Länsstyrelsen
i Stockholms län. Huset tecknades av
Axel Lindegren och uppfördes 1926
just för ändamålet att vara kontorshus
för statliga verk. I dess många arkivlokaler finns en mängd fina arkiv, men
på grund av den stundande flytten
från Hantverkargatan håller en del av
dem på att förflyttas till andra arkiv.
Ett av de arkiv som i dagarna lämnar
länsstyrelsen, till förmån för stadsarkivet, är Trafikenhetens arkiv som
också under lång tid har varit det arkiv
hos länsstyrelsen som har varit mest
eftersökt av allmänheten. Det innehåller nämligen Bilregistret där alla
bilar som registrerades i Stockholms
län mellan 1907 och 1972, då registret
övergick i digital form hos Vägverket,
finns nedtecknade på kort. Arkivet
sträcker sig över hela 700 hyllmeter.
I registret finns information om forÄMBETSHUSET, DEN PAMPIGA
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Exempel på Bilregistrets registerkort.

donsregistrering, körkort och yrkesmässig trafik som busstrafik och taxi.
Korten är ordnade efter fordonsregistreringsnummer och detta är därmed
den enda sökvägen in i arkivet, men
här finns även uppgifter om bilmärke,
chassinummer, färg och ägare.

Daniel Åstrand, en av arkivarierna på länsstyrelsen, har jobbat med
arkivet sedan 2011. Han berättar
att Bilregistret används frekvent av
forskargruppen – både amatörforskare, journalister, privatpersoner och
bilklubbar. Han får dagligen mejl och

Körkortsregister i utdragslådor.

samtal från personer som vill använda
arkivet. Till största delen handlar det
om män med en ganska hög medelåder. Han tror att detta kan bero på att
många börjar forska om gamla bilar
som en hobby efter pensionen. Daniel
Åstrand berättar att de som skickar in
beställningar på kopior av registerkort
är allt från entusiaster som forskar
själva eller är med i en förening för ett
visst MC- eller bilmärke, till personer som släktforskar eller helt enkelt
har hittat ett gammalt fotografi av
en mor- eller farförälder vid en bil
där registreringsnumret skymtar i
bakgrunden.
− En majoritet av de som kommer
in och själva letar i arkivet är entusiaster som har köpt en äldre bil eller
motorcykel och vill restaurera den.
Oftast saknar de ett tidigare registreringsnummer på fordonet. Som jag
har förstått det behöver de detta för
att i sin tur kunna få en vidimerad
kopia av ett registerkort, något som
Transportstyrelsen kräver för att fordonet ska kunna klassas som veteranfordon, och därmed bli skattefritt,

säger Daniel Åstrand.
Ofta sitter någon forskare kvar i
arkivet i flera timmar och vänder kort
i hopp om att hitta rätt.
− Ibland kan det komma någon
som sysslar med ett speciellt märke:
Bugatti eller Porsche till exempel, och
som har några nummer som behöver
kollas upp. I de fall där personen inte
känner till registreringnummer kan
vi inte leta fram det åt dem, det tar
för lång tid helt enkelt. Någon gång
har det hänt att en person kommit
till Stockholm från en annan del av
landet för att under en eller två dagar
gå igenom så mycket som möjligt av
arkivet, säger Daniel Åstrand.
I Trafikenhetens arkiv finns också
ett par vackra träskåp samt några
välgjutna metallskåp som innehåller
ett register över körkortsinnehavare i
Stockholms län som sträcker sig från
1920-talet fram till 1972. Körkortsregistret är av stort intresse för släktforskare. Även svenskar, som har bott
utomlands och återvänder hem, brukar registret. Korten är skrivna med
snirklig handstil och här kan man

bland annat hitta information om
körkortinnehavarnas yrken. Många
vittnar om typiska hantverksyrken
som var vanliga i Stockholm under
första delen av 1900-talet, såsom
skräddare, svarvare, möbelsnickare
och maskinarbetare. Man kan även
se vilken typ av straff som utdelades
den som överträdde gällande trafikregler – tio kronor för tobaksrökning
under framförande av automobil 1939
exempelvis.
På stadsarkivet är de glada över
att få ta emot ett så fint, välvårdat
och välanvänt arkiv, ett av de få som
alltjämt fortfarande brukas och på så
sätt ständigt hålls levande som en del
av Stockholms kulturarv. 
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Nytt system samlar
Försvarsmaktens arkiv

Införandet av Försvarsmaktens nya dokument- och ärendehanteringssystem, system Vidar, var en nödvändighet för
att få ordning på myndighetens dokumenthantering. Men
trots tydliga fördelar med ett samlat arkiv så råder det skilda
åsikter om hur systemet ska utformas och vilka yrkesrollers
behov det ska uppfylla. Rikard Friberg von Sydow, Fil. doktor
och arkivarie inom Försvarsmakten berättar…
Text Rikard Friberg von Sydow Fotoillustration Anna Hänström

införandet av ett
dokument- och ärendehanteringssystem i Försvarsmakten, det första
som införts för hela organisationen.
Undertecknad har som arkivarie varit
med i den grupp som har upprättat
kursmaterial för den stora utbildningssatsning som införandet krävde,
samt som lärare på den handläggarkurs som arrangerades. Det har
inte varit ett lätt arbete och en hel del
friktion har funnits på olika plan. Jag
ska försöka beskriva införandeprocessen ur en arkivaries perspektiv, med
förhoppning att den kan förmedla
erfarenheter till andra inom yrket
som hamnar i en liknande situation.
Att införa nya IT-system är aldrig
en lätt uppgift och den kan försvåras
ytterligare om det sker i en organisation med väldigt många olika behov
och professioner. Det är huvudtemat
i de erfarenheter jag nu kommer att
förmedla till er i denna artikel.
Varför behövde då Försvarsmakten
ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem? Jo, för att det inte fanns
något innan. Sanningen är att myndigheten inte ens har haft en samlad
ärendehantering. Då ärendehantering

UNDER 2013 PÅBÖRJADES
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är praxis vid de flesta av våra myndigheter så kan detta svar verka förvirrande. Speciellt för den som saknar
inblick i Försvarsmaktens sentida
administrativa historia. Något som
kräver en snabb resumé av denna.
Innan 1994 fanns ingen sammanhängande myndighet för Sveriges
försvar, utan varje flottilj, regemente,
skola et cetera var sin egen myndighet. Detta förändrades genom Förordning (1994:642) med instruktion
för Försvarsmakten, vilken samlade
försvarsenheterna till en gemensam
myndighet. När det gällde dokumenthanteringen fanns det dock en hake.
De olika organisationsenheterna
skulle enligt paragraf 25, i tidigare
nämnda förordning, själva pröva
utlämningsärenden från allmänheten.
Detta tillsammans med en vilja att
behålla en viss registratur på plats vid
de olika tjänsteställena ute i landet,
ledde till att olika organisationsenheter, regementen och flottiljer fortsatte
att registrera handlingar enskilt.
Det i sin tur ledde till att ett antal
separata diarier skapades, knutna
till respektive organisationsenhet.
Dessa registrerade även skrivelser som

inkommit från andra enheter (flottiljer, regementen) inom myndigheten.
Varje arkivarie med erfarenhet av
myndighetsarbete förstår att detta till
slut blir ganska betydande mängder
dubbelregistreringar och dubbletter,
något som tyvärr inte ens en omfattande gallring har kunnat råda bot
på. Det hela har inte blivit bättre av
att ett av förbanden, Försvarsmaktens

Denna situation, tillsammans med
behovet av en anpassning till den
nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen, var anledning till att det
nya ärendehanteringssystemet Vidar
infördes.
av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem
har funnits länge inom Försvarsmakten. Sedan tiden strax efter millennie-

VETSKAPEN OM BEHOVET

bygga ett eget system? Utifrån detta
nya direktiv tillsattes projektresurser
att utforma en egen webbapplikation.
Vidar är byggt som en farm och en
webbapplikation i Microsofts plattform Sharepoint. Rent arkitektoniskt,
för att jämföra Sharepoints objektmodell med de begrepp vi använder
inom dokument- och ärendehantering
vid svenska myndigheter, så är ett
ärende en Site och det ärendekort som

”Fördelen med att bygga ett
eget system utifrån en Sharepoint-ram är tydlig.”

logistik (FMLOG), som har haft
verksamhet över hela landet, bestämde sig för att registrera varje skrivelse
som inkommit vid varje tjänsteställe.
I vissa fall har en handling därigenom
varit registrerad upp till 80 gånger,
och då i samma diarium. Detta borde
vara ett misslyckande inom dokumenthantering som är svåröverträffat
i Myndighetssverige.

skiftet har olika projekt bildats för att
utreda hur ett sådant skulle kunna se
ut samt vilka krav det måste uppfylla.
Det hela fick förnyad aktualitet i och
med införandet av den nya verksamhetsbaserade förteckningsmodellen.
Nu var det väldigt svårt att bromsa
utvecklingen. Det gick nämligen inte
att redovisa handlingar på ett sätt som
uppfyllde den nya förteckningsmodellens krav i det gamla systemet. Det
gamla diarieföringssystemet, System
Diana, är en UNIX-applikation utformad för att fungera i en miljö där monokroma datorskärma var vanligast.
Förändringspotentialen i systemet är
därefter. En kravspecifikation utformades för upphandling när plötsligt
nya direktiv gavs. Försvarsmakten
hade precis utformat ett nytt intranät,
Emilia, i Microsoft SharePoint.
Sharepoint var redan upphandlat, så
varför kunde det inte användas för att

beskriver detta ärende en Page. I varje
ärende kan en eller flera handlingar
ingå, dessa består till största delen av
ett handlingskort som utgör metadata
för ett eller flera dokument. För att
tillverka dessa handlingskort använder systemet objekten Library och
Document set. Till varje handlingskort finns sedan ett eller flera dokument kopplade som består av ordinära
filer, oftast i word-format. För att
föra över metadata (författare, datum,
diarienummer och elektronisk signatur) till dessa filer används ett antal
mallar med fält som kommunicerar
med formulären i systemet. Detta ger
möjlighet till att elektroniskt signera
dokument samt tillföra datum och
diarienummer per automatik.
Fördelen med att bygga ett eget
system utifrån en Sharepoint-ram
är tydlig. Det går att göra en lokal
anpassning och använda begrepp
13
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”Detta borde vara ett misslyckande
inom dokumenthantering som är
svåröverträffat i Myndighetssverige.”

som verksamheten känner igen och
är trygga med. Det finns möjligheter, inte bara till support (många har
erfarenhet av Sharepoint), utan även
till förändringar av själva systemet,
vilket är en fördel när ett system är
centrum i verksamheten. Nackdelarna
är också tydliga. Fel och krascher får
bäras av verksamheten själv. Det innebär stora kostnader till att anställa
konsulter och driva ett projekt under
lång tid. Det öppnar även upp för att
verksamhetens olika delar börjar konkurrera kring vems behov systemet
ska uppfylla. Är versionshantering av
någon specifik sort viktig? Ja, ropar
teknikerna. Ska systemet ge mer stöd
för verksamhetsledning? Ja, ropar
militärerna. Är funktioner för att
avsluta ärenden och konvertera filer
till arkivbeständiga format viktigast?
Ja, ropar arkivarierna. Om det inte
är en färdig produkt ni har köpt så
kommer de här intressekonflikterna
att dra projektet åt olika håll under
utveckling och införande.
FÖRUTOM EN KRAFTIG insats med grafiskt
material i form av tryck på mappar,
flyers och till och med en tecknad
filmsnutt så utfördes en regelrätt utbildning av personalen. Dessa delades
in i tre kategorier, arkiv- och expeditionspersonal, lottare respektive
handläggare. Arkiv- och expeditionspersonal (expeditionspersonal är en
slarvig benämning på registrator som
används inom Försvarsmakten) var
först ut och fick en tvådelad utbildning, först en teoretisk genomgång
och sedan praktiska arbetspass. Tanken var att systemet skulle förevisas
”från ax till limpa”, det vill säga från
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inkommen handling till aktbilaga och
arkivexemplar. I samband med detta
visade det sig att de två personalgrupperna hade olika behov. Främst
genom att de flesta av arkivarierna
använde mycket av sin tjänstetid till
direkt utredande arbete och därmed
egentligen var i mer behov av en
handläggarutbildning. Lottarutbildningen var en direkt chefsutbildning
som förklarade systemets verksamhetsledningsfunktioner. Även i denna
fanns både teoretiska och praktiska
moment. Handläggarutbildningen var
förlagd som ett åttatimmarspass med
teoretisk genomgång, samt praktisk
förevisning i systemet. Undertecknad
har i skrivande stund varit lärare på
runt 30 sådana utbildningspass, vilket
har varit en ganska krävande uppgift.
Vad kom då fram under utbildningen? Främst att det är svårt att
byta system och arbetssätt samtidigt.
Mycket tid har gått åt till att få de
anställda att förstå begrepp som akt
och ärende, eftersom man i tidigare
arbetssätt enbart hänvisades till enskilda handlingar. Detta tillsammans
med att ett nytt system ska införas.
Till systemets fördel kan sägas att det
är en Windows-miljö som de flesta
idag är vana vid och det minskar
uppförsbacken. Något som också varit
tydligt är att en myndighet med så
många olika verksamheter som Försvarsmakten rymmer olika behov och
ett flertal olika inrutade arbetssätt.
Det gäller då att kunna kryssa mellan
dem…
Kommer jag som handläggare få
mer att göra? Detta har varit en återkommande fråga. Svaret är kanske ja.
En del arbetsuppgifter flyttas från re-

gistratorerna till de enskilda handläggarna, något som kan märkas särskilt
för de handläggare som upprättat och
expedierat många skrivelser. Då blir
ju den lilla administrationen som ska
göras extra vid varje tillfälle något
som ökar arbetsbördan i slutändan.
– framsteg och farhågor
Som arkivarie händer det att jag i
min yrkesroll oroar mig för framtiden. Speciellt eftersom jag är satt att
bevara det som finns i nuet fram till
just denna framtid. Det ger upphov
till många frågor.
Hur länge kommer systemet att
hålla? Det påstås att Sharepointfarmer måste tankas av med jämna
mellanrum för att behålla sin prestanda. Den prognos som presenterats är att system Vidar kommer att
behöva ställa av avslutade ärenden
inom tre år efter införandet. Fram till
dess ska även ett system för bevarande
vara konstruerat. Något sådant finns
nämligen inte än, vilket självfallet är
ett annat orosmoment.
En annan fråga för den framtida
informationstillgången är hur de anställda egentligen kommer att arbeta
i systemet. Kommer de elektroniska
akterna innehålla information som
speglar den verksamhet som har
pågått på ett rättvist sätt? Kommer de
att rensas för hårt eller kommer de att
svämma över av onödig information
som så många andra samarbetsytor på
gemensamma nät? Det återstår att se
och kan även vara ett mål för framtida
utbildningsinsatser. 
FRAMTIDEN

Vad händer
om era fysiska
handlingar blir
förstörda?

Sveriges första bok om e-gallring

e-gallrarätt

Den här boken behandlar hanteringen av elektronisk
information ur ett gallringsperspektiv. Den är tänkt som
en handbok både när det gäller att införa och förvalta
verksamhetssystem och då man ska leverera information
till en ”utomstående” arkivinstitution.
Den innehåller även en hel del frågeställningar som visar
på den komplexitet som man ställs inför när man hanterar
elektronisk information samt fattar beslut om gallring.
E-gallra rätt förmedlar
på ett pedagogiskt
sätt vad som menas
med e-gallring och hur
man praktiskt löser
gallringsproblematiken
i system och databaser.

Er trygghet är vårt ansvar!
Kontakta oss på tel: 08-734 33 21 eller
e-post: arkivering@ricoh.se redan i dag.
Vi finns över hela landet.
www.ricoh.se

Pris:

150:- för medlemmar
550:- för övriga

Näringslivets Arkivråd, nla@nla.nu, www.nla.nu
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Vi har samlat marknadens bästa partners inom
fysisk och digital arkivering under vår flagg.
Boka en kostnadsfri förstudie och försäkra
er om att ni väljer den plattform som är bäst
anpassad efter just era förutsättningar.
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Under 1990-talet växte en livlig ungdomsrörelse med rötterna i hardcoremusiken och djurrättsrörelsen fram i Umeå. Bandkonstellationer bildades
och spelade på stadens fritidsgårdar och i egenutgivna fanzines kom rörelsens ideal och åsikter till tals. Uppmärksamheten spred sig utomlands och
svallvågorna efter rörelsen går fortfarande att se. Sedan 2011 är Umeå
Hardcore Arkiv en självklar del av Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Text Erik Önnevall Foto Umeå Hardcore Arkiv och Mari Paajanen

Musikhistoriens

hårda handlingar
i Västerbotten
startades 1969 och är med sina drygt
10 000 arkivbildare landets största
folkrörelse- och föreningsarkiv. Karin
Holmgren tillträdde som chef 2010
och har sedan starten haft målsättningen att försöka öppna upp samlingarna till nya besökare. Under de
senaste åren har arkivet blivit allt
mer utåtriktade i sin verksamhet och
deras arbete med arkivpedagogik
har resulterat i lyckade satsningar för
skolungdomar. Det är dock skapandet
av Umeå Hardcore Arkiv som har fått
mest medial uppmärksamhet och inte
minst utgjorde en bidragande orsak
till att de blev utsedda till årets arkiv
2013.
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FOLKRÖRELSEARKIVET

flera år sedan då Karin
var nyexaminerad arkivarie och började reflektera över dokumentationen
till eftervärlden i förhållande till sin
egen uppväxt i Umeå.
– Jag var aldrig en aktivt drivande
person inom hardcorescenen men
gick på många spelningar och blev
tillsammans med min bekantskapskrets väldigt påverkad de frågor som
drevs som till exempel diskussionerna
om vegetarianism, berättar Karin.
Långt senare insåg hon under resor
utomlands att det som hade utspelat
sig i hennes hemstad på 1990-talet
även hade nått ut till omvärlden vilket
både överraskade och gladde henne.
Till saken hör att hardcorescenen inte

IDÉN FÖDDES FÖR
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uppskattades till fullo av de lokala
politikerna då det begav sig och det
som förmedlades i riksmedia överskuggades av skriverier om nedbrända
lastbilar från Scan.
– Jag och många andra minns ju
den här tiden som något positivt och
att det var stor upplevelse att få känna
delaktighet med en större grupp unga
människor som gjorde saker tillsammans. Det vore synd om den delen av
historien skulle gå förlorad, säger hon.
när Karin tog över som
chef på folkrörelsearkivet som hon på

DET VAR FÖRST

en Facebookgrupp där de spred ordet
om bevarandesatsningen. De började
även ta kontakt med personer som
varit centrala inom scenen vilket
resulterade i ett antal intervjuer med
personliga berättelser. Insamlingen
kunde stundtals vara lite trög då de
var beroende av att folk verkligen bemödade sig att gå ner i källaren för att
leta fram de där gamla kartongerna
från förr. En annan utmaning var att
försöka skapa en jämn könsbalans i
materialet.
– Det var en mycket mansdominerad
scen, inte minst sett till vilka som fak-

”Det var en mycket mans
dominerad scen, inte minst
sett till vilka som faktiskt
stod på scenen”
allvar började förverkliga idén med att
dokumentera musikscenen. Hon såg
också möjligheten att uppmärksamma
en yngre generation på så väl Västerbottens kulturarv som arkiv överhuvudtaget. Efter ett ekonomiskt bidrag
från Riksarkivets enskilda nämnd
påbörjades en inventering tillsammans med arkivarien och musiketnologen Susanne Odell som varit med
redan från idéstadiet. Den initiala
insamlingsperioden sträckte sig över
ett år och utgick inledningsvis från

tiskt stod på scenen. Vi har jobbat hårt
med att få in material och intervjuer
från tjejer som var delaktiga men visst
är det en snedfördelning, säger Karin.
SKAPANDET AV hardcoresamlingen
innebar även att arkivet fick prova på
att ta hand om högst olikartade typer
av material och handlingar. Förutom
konsertinspelningar på VHS-band
från bland annat ungdomsgården
Galaxen så återfinns även fanzines,
affischer, fotografier, brev, kassett-

Umeå Hardcore Arkiv

Från flyers till videokassetter och
kosertaffischer, Hard Core-rörelsen
bygger i sin grund på ett gör-detsjälv-tänk.

Bildades: 2011.
Antal handlingar: Närmare 5000
(fotografier, konsertinspelningar,
fanzines, urklipp, affischer, T-shirts,
instrument m.m.)
Aktuell: Med utställningen “Umeå
- the European Capital of Hardcore
1989-2000” på Guitars The Museum
i Umeå.
Övrigt: Sveriges och troligtvis världens
enda hardcorearkiv.
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band och t-shirts i arkivbeståndet.
En betydelsefull deponering kom
från David Sandström, trummis
i Refused som blev scenens mest
uppmärksammade band med stor
framgång utomlands. Han hade redan under 1990-talet agerat lite som
rörelsens egen arkivarie och samlat
på sig en ansenlig mängd videokassetter. Ofta var det David själv
som stod bakom videokameran och
spelade in konserterna han gick på.

Karin Holmgren
Ålder: 33 år.
Familj: Sambo och
tvåårig dotter.
Utbildning: Fil mag
i sociologi påbyggd
med arkivvetenskap.
Intressen: När jag hinner; förkovra
mig i ny musik, sjunga med min indiekör, läsa facktidskrifter och skönlitteratur. Alltid; hänga med familj och vänner
och djupdyka i arkiven.
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UNDER INSAMLINGSARBETET märkte de att
många av informanterna uttryckte
önskemål om att materialet skulle
tillgängliggöras på något sätt. Även
Karin såg det som något naturligt att
dela med sig av det insamlade.
– Rörelsen har sin grund i ett
gör-det-själv-tänk där man delar med
sig och försöker göra saker gratis i så
stor utsträckning som möjligt. Till
exempel så ägde spelningarna ofta
rum på fritidsgårdar vilket gjorde att
så många som möjligt, oavsett ålder,
kunde delta, berättar hon. Folkrörelsearkivet har fortsatt i denna anda
och trots den osäkerhet som råder
gällande upphovsrätt så finns delar
av materialet nu tillgängligt på www.
umeahardcorearkiv.se. Webbplatsen
har även en funktion som tillåter
besökaren att själv ladda upp hardcorerelaterat material till arkivet.

att Umeå Hardcore
Arkiv skulle bli uppmärksammat men
är ändå lite överraskad av det stora
gensvaret från allmänhet och arkiv-

KARIN HADE PÅ KÄNN

sektor. I skrivande stund är folkrörelsearkivet i full gång med att lägga
sista handen vid en större utställning
om hardcorescenen på det nyöppnade Guitars The Museum i Umeå.
Förutom en permanent gitarrsamling
ska museet även inhysa tillfälliga
utställningar och ”Umeå - the European Capital of Hardcore 1989-2000”
är först ut. Tack vare bidrag från
kulturhuvudstadsåret Umeå2014 så
har de senaste månaderna inneburit
ett febrilt arbete med att fylla drygt
100 kvadratmeter med arkivmaterial.
Till utställningen görs också en drygt
260 sidor tjock katalog över arkivsamlingen, något som kan leva vidare när
utställningen plockats ned.
– Att få chansen att lämna vår
vanliga byggnad och tillfälligt flytta
någon annanstans känns otroligt
spännande och är väldigt stort för oss
som arkiv, berättar Karin. Vi gör utställningen tillsammans med externa
formgivare och detta lyfter allting då
de ser på materialet med andra ögon
än jag som arkivarie. Utställnings-

Krönikan
att det blir fler och fler dokumentcontrollers inom offentlig
sektor. Men vad är det för skillnad på en dokumentcontroller och en registrator?
Jag har spårat benämningen dokumentcontroller till tidigt 90-tal då benämning
börjar användas i samband med bolagiseringarna av de stora statliga affärsverken. Titeln registrator ansågs vara alltför förknippad med myndigheter. På senare tid förekommer titeln dokumentcontroller även i offentlig verksamhet som
har en hög grad av digitalisering och som har släppt den klassiska diarieföringen till förmån för digital ärendehantering där registreringen alltmer hanteras av
handläggarna. Fokus är styrning och kontroll av stora dokumentflöden.
DET FINNS EN TENDENS

JAG HAR LÄNGE TÄNKT att det vore intressant att jämföra hur utvecklingen ser ut i
våra nordiska grannländer. Det kanske till och med kan bli en artikelserie i tidskriften Arkiv? En snabb kontakt med kollegor i Danmark gav följande inblick:
I Danmark heter det ”journaldamer” (registratorer) och ”journalisering”
(diarieföring). Men yrket har i princip avskaffats i den offentliga förvaltningen
i samband med digitaliseringen. Det
är nu den enskilda ”sagsbehandleren”
(ärendehandläggaren), som ansvarar för
registrering. Det fungerar inte alltid så
bra eftersom handläggaren inte alltid har
så god insikt i klassificeringsstrukturer
(journalplan) och har av naturliga skäl sitt
fokus på annat.

och Danmark förekommer dokumentcontrollers i det privata
näringslivet. Ofta handlar det då om
teknisk dokumentation, exempelvis inom
läkemedelsindustrin, energi- eller byggbranschen. Registratorer förekommer
nästan aldrig inom privat sektor. I Sverige
finns registratorer inom vissa större
advokatbyråer, ibland i kombination med
rollen som paralegal (juristassistent).
I BÅDE SVERIGE

Nedre vänster hörn: Två uppslag ur
katalogen från utställningen "Umeå
- the European Capitol of Hardcore
1989-2000" som visas på Guitars
the Museum i Umeå mellan den 1
februari och 28 april 2014.

praktik brukar normalt inte vara en
del av arkivvetenskapliga utbildningar
men borde kanske vara det.
TROTS ATT 1990-TALETS hardcorescen inte
hade en regelrätt föreningsgrund så
anser Karin att den i allra högsta grad
går att förstå som just en folkrörelse.
– Dagens folkrörelser tenderar att
se annorlunda ut jämfört med tidigare. Det finns inte alltid en föreningsgrund och ibland är det fokus på
en enda fråga som bara drivs så länge
den är aktuell. Detta gör dagens folkrörelser mer kortlivade och svårare att
greppa. Jag tror att folkrörelse- och
föreningsarkiven måste bli mer aktiva
för att fånga in den här typen av nyare
rörelser, säger hon. 

”Det förekommer en mängd
olika benämningar på arkivverksamma. Därför är det viktigt
att vi blir bättre
på att berätta
vad en registrator, dokumentcontroller eller
arkivarie gör”

OMVÄRLDSBEVAKNING ÄR en viktig uppgift för
den sammanslagna föreningen – Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Vem ansvarar för informationsförvaltningen i stora organisationer och i
mindre organisationer? Det förekommer
en mängd olika benämningar på arkivverksamma. Därför är det viktigt att vi
blir bättre på att berätta vad en registrator, dokumentcontroller eller arkivarie
gör. 

Katarina Ekelöf,
ordförande i AAS
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Porträttet

Maria Kallberg
– ny syn på information

– Det har varit ett privilegium att få fördjupa sig som doktorand, säger Maria Kallberg som förra året sällade sig till den lilla skaran som
har disputerat med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap.
Men fler är att vänta, tror hon.
Text Katarina Ekelöf katarina.ekelof@posten.se och Elisabeth Ivarsson Elisabeth.ivarsson@svt.se Foto Åke Johansson

som läkarsekreterare inspirerade henne till studier
i arkiv- och informationsvetenskap i
mitten av 90-talet. Därefter har hon
framför allt jobbat som kommunarkivarie vid Härnösands kommun innan
hon sökte doktorandtjänst 2009.
I december 2013 disputerade
Maria Kallberg på sin avhandling i
ämnet arkivvetenskap, The Emperor’s
New Clothes –Recordkeeping in a
New Context, vid Mittuniversitetet i
Härnösand. Opponent var professor
Elizabeth Shepherd från University
College London.
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KUNSKAPSTÖRST I ARBETET

– SOM FORSKARE intresserar jag mig för
hur arkiv definieras och förändras i
den pågående e-förvaltningen. En annan fråga som engagerar är hur denna
förändring påverkar arkivariernas och
registratorernas identitet och status i
organisationerna.
Maria har använt en analysmodell
där hantering av information kan
delas in i tre nivåer – den rättsliga,
den politiska och praktiken. Hennes
forskning visar, inte oväntat, ett starkt
beroende mellan det praktiska arbetet
i en organisation och de nivåer som
sätter regelverken. Saknas det medvetenhet på politisk nivå om vikten
av att arbeta proaktivt med arkivfrågor, riskerar man att tappa väsentlig
information. En annan faktor som har
kommit att påverka är de styrningsoch ledningsmetoder som gradvis har
introducerats inom offentlig sektor
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sedan 1980-talet och som kallas New
Public Management.
en internationell
jämförelse av hur arkivrelaterade
yrken definieras av organisationer och
i standarder, till exempel International Council of Archives med fler.
Benämningen ”arkivarie” finns nästan
inte alls hos någon av dem, medan
Records Manager återfinns inom
flera olika organisationer. Registrator
finns inte alls. Förekomsten av olika
yrken inom offentliga organisationer
bestäms av nationella traditioner.

MARIA HAR GJORT

fann Maria, att vid en omorganisation till en
centraliserad registratorsfunktion för
flera nämnder i en kommun, kunde
stora förbättringar uppvisas genom
att mer information samlats in och
till en högre kvalitet. De tillfrågade
registratorerna framhöll också att de
själva såg fördelar med att tillhöra
en professionell grupp, vilket stärkte
deras identitet och status.
– Det är intressant att se att registraturen har fått en mer strategisk roll
i organisationerna när det gäller planering, organisering, uppföljning och
utvärdering av verksamheten. Men,
man kan också se att andra former av
informationsfångst och registrering
kan komma att påverka den traditionella registraturen, säger hon och
fortsätter:
– Arkivföreningar har en viktig roll

I EN AV UNDERSÖKNINGARNA

i att förmedla och föra upp aktuella
frågor på agendan för de redan yrkesverksamma. Ett professionellt forum
som inkluderar både registratorer och
arkivarier är viktigt eftersom det förenar men också stärker den professionella
identiteten. Det känns naturligt att
bägge professionerna inkluderas med
tanke på att Sverige har en holistisk syn
på arkivet, där det inte görs åtskillnad
mellan dokument- och arkivhantering.
tjänstledig under
2014 och kommer att kombinera undervisning med forskning i projektet
Goinfo som bedrivs vid Centrum för
digital informationsförvaltning (Cedif). Hon är ansvarig för ett delprojekt rörande verksamhetsutveckling av
en centraliserad diariefunktion. 

MARIA ÄR FORTSATT

Maria Kallberg
Bor: Härnösand.
Familj: Sambo och 7 barn (2 egna
och 5 bonusbarn).
Utbildning: Fil kand i arkiv- och
informationsvetenskap, Fil lic i data- och
systemvetenskap. Disputerade i december 2013.
Gör: Undervisar och forskar i arkivoch informationsvetenskap vid MIUN.
Motto: Pro tempera – ”just nu”.
Intressen: Vistas gärna ute i skog
och mark. Det största fritidsintresset är
hundsporten agility som ofta och gärna
utövas med familjehunden Ziri.

Maria Kallberg spikade traditionsenligt upp sin avhandling tre
veckor före disputationen.
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Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

Stockholm

Sundsvall

Oslo

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

Alla arkivarier på statliga myndigheter i Sverige är medvetna
om att den verksamhetsbaserade arkivredovisningen skulle ha påbörjats
på landets myndigheter under 2013. Hur har då arkivariens arbete
påverkats i och med detta och hur upplever de förändringsarbetet?
Marie Thorn, som själv är arkivarie, har undersökt saken.
Text Marie Thorn marie.thoorn@gmail.com Illustration Anna Hänström ahanstrom@gmail.com

FRÅN AX
TILL LIMPA

– hur har det gått med den
nya arkivredovisningen?
den verksamhetsbaserade arkivredovisningen innebär
förändringar för arkivariens sätt att
arbeta, i alla fall till en början då en
klassificeringsstruktur ska skapas och
processer ska kartläggas och beskrivas. Men hur ser arkivarierna själva
på förändringsarbetet och hur har
informationen och stödet från Riksarkivet varit? Har man stött på hinder
på vägen?

INFÖRANDET AV

JAG HAR VÄNT mig till arkivarier ute
på olika myndigheter, allt från små
myndigheter där arkivarien är ensam
ansvarig över arkivet till stora myndigheter där man arbetar i större arbetsgrupper, för att ta reda på svaret.
Mina frågor har handlat om hur
arkivarierna ser på arbetet kring införandet av den nya arkivredovisningen,
om det har underlättat eller försvårat
deras arbete samt hur de anser att
Riksarkivet skött sin del gällande
information, hjälp och stöd i föränd-

ringsarbetet. Jag har även vänt mig
till Riksarkivets tillsyns- och rådgivningssenhet och frågat dem om hur
de upplever arbetet med införandet av
den verksamhetsbaserade arkivredovisningen.
Vad anser då arkivarierna om den
information som Riksarkivet har
givit? Anser de att de har fått det stöd
och den hjälp de behöver?
Här kommer den skarpaste kritiken fram. Den vanligaste kritiken är
att informationen har varit alldeles
för generell och att Riksarkivets roll
i det hela har varit oklar. Ett antal
arkivarier har uttryckt att det har
varit: ”Dåligt stöd från Riksarkivet”, ”Överlag mycket dåligt skött av
Riksarkivet”, ”Informationen har varit
för generell. Mer handbegriplig info
skulle ha varit bra”.
En arkivarie som jag har varit
in kontakt med ansåg att: ”riksarkivet har skött den processbaserade
arkivredovisningen mycket dåligt och

stödet från dem i den här frågan har
varit svagt. De enskilda arkivarierna
på Riksarkivet har gjort sitt absoluta
bästa, men då grundförutsättningarna
har varit så usla har deras arbete varit
föga avundsvärt. Jag förstår den i
många fall besvärliga arbetssituation
som de har haft då de agerar stöd och
rådgivare åt Myndighetssverige när de
själv inte har haft strategin klar vad
gäller den processbaserade arkivredovisningen. Det har skötts illa av
Riksarkivet från start och till idag”.
TROTS ÖVERVÄGANDE kritik finns det även
arkivarier som är nöjda. En arkivarie
uttryckte sin syn på saken på följande
sätt: ”Jag tycker att den nya arkivredovisningen är mycket mer flexibel
och jag har gått på kurser och informationsmöten hos Riksarkivet”.
RIKSARKIVETS tillsynsavdelning svarade
följande på frågan om vilka reaktioner de har fått från arkivarier ute
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i verksamheterna: ”Här kan vi nog
säga att det är både ris och ros från
arkivarierna, men i huvudsak har
reaktionerna varit positiva. Om vi ser
till synpunkterna avseende modellen i stort var det ett större motstånd
i början. Men vartefter arbetet går
framåt har formerna klarnat och allt
fler reaktioner är positiva”.
Vilka är det vanligaste problemen
som ni har stött på?
”Det är lite olika. Från början var
det fler frågor kring processkartläggningen och hur den ska beskrivas
grafiskt och/eller i text. Allt eftersom
myndigheterna har arbetat med den
nya modellen har det uppstått fler
frågor om att hitta rätt tillämpningsnivå, det vill säga att veta när arkivredovisningens olika delar varken är för
allmänt beskrivna eller för detaljerade. Men som sagt, modellen erbjuder
stora möjligheter för myndigheterna
att anpassa sina arkivredovisningar efter verksamheten så frågorna varierar.”

hur förändringsarbetet har mottagits
av omgivningen.
På de arbetsplatser där ledning
och chefer inte har haft kunskap om,
eller intresse för förändringsarbetet,
har arkivarierna upplevt att de blivit
motarbetade och har fått höra att processkartläggningen bara är krånglig
och att personalen runt omkring inte
velat eller haft tid att svara på frågor
kring handlingar och processer. Som
en arkivarie uttryckte det: ” Jag har
alltid haft bra kontakt med folket på
min arbetsplats och uppskattat mitt
arbete som arkivarie. Men i och med
arbetet med processerna känner jag
att folk som i överhuvudtaget inte har
någon kunskap om arkivering har lagt
sig i mitt arbete. Jag har också känt
mig som en jobbig jävel som har tjatat
och frågat om handlingarna, m.m.
Det har varit en ganska obekväm
sits att hamna i och jag undrar om
Riksarkivet tänkte på detta när de
planerade de här förändringarna”.

”...modellen erbjuder stora möjligheter för myndigheterna
att anpassa sina arkivredovisningar efter verksamheten...”
införandet av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen och
skapandet av klassificeringsstrukturer
påverkat arkivarierenas arbetssituation
då fler än bara arkivarien nu är delaktiga i arbetet kring processkartläggningen. Detta moment verkar ha varit
lite av en vattendelare när det gäller

HUR HAR DÅ
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där det har funnits intresse och stöd från chefer och
ledning har arbetet fungerat mycket
bra. Här har det kommit motsatta
reaktioner och som en arkivarie uttryckte det: ”Det känns mycket bra
att arkivet och arkivfrågor lyfts fram
och jag har haft ett gott samarbete

MEN PÅ ARBETSPLATSER

med kollegor. Jag har fått stöttning av
min chef och vi har haft kurser och
informationsmöten på arbetsplatsen i
och med dessa förändringar”.
Andra arkivarier har också
berättat att processkartläggningen av
allmänna handlingar har tagits emot
med stor entusiasm och att man, i och
med processkartläggningen, har sett
ett ypperligt tillfälle att gå igenom
sina arbetsrutiner. Arkivet och arbetet
i och kring detta har hamnat i fokus
på ett helt annat sätt än tidigare.
Diskussionen kring allmänna handlingar har lyfts fram och arkivarierna
har upplevt att deras yrkesstatus höjts
i och med den större insynen i deras
arbete.
”I DET DIGITALA landskap som många
arkivarier arbetar i, och i den förändringsprocess som nu sker rörande arkivarbetet, måste andra än arkivarier
vara delaktiga. En förutsättning för
att lyckas är att IT-avdelningen också
är med”, menar en arkivarie som jag
har pratat med.
En annan menar att detta även kan
innebära en intressekonflikt: ”Arkivets
intressen krigar stundom mot andra
typer av intressen inom organisationen, till exempel IT-avdelningens syn
på verkligheten. Exempel på detta är
att alla uppfinner hjulet. Det finns
ännu inte något färdigt exempel på
en ny arkivredovisning som har visat
sig fungera fullt ut. Följaktligen finns
inte heller något arkivt förteckningsprogram på marknaden som fullt ut
stödjer en ny arkivredovisning”.
TILLSYNSAVDELNINGEN tar också upp detta
när de får frågan om vilka reaktio-

ner de har fått från arkivarierna: ”På
senare tid har flera myndigheter också
upplevt att det interna stödet för dessa
frågor har ökat. Med den generella
utvecklingen hos myndigheterna vad
gäller IT, informationssäkerhet och
verksamhetsarkitektur är att förståelsen för modellen och de möjligheter
den ger för informationsförvaltning
har ökat”.
Mycket verkar alltså vara en
ledningsfråga. På arbetsplatser där
chefer och ledning har förstått vikten
av utbildning och att ge information
om förändringsarbetet till alla berörda
parter har förändringen upplevts som,
om än svår, så i alla fall positiv och
kreativ. På de arbetsplatser där arbetsgivaren har lämnat över ansvaret på
arkivarien och där informationen till
övrig personal varit liten eller obefintlig har upplevelsen av införandet
av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen varit mycket negativ.
När arkivarier även har känt att de
har saknat vägledning och stöd från
Riksarkivet har förändringsarbetet
upplevts som näst intill ogenomförbart.
Detta första år har blottlagt styrkor
och svagheter med den nya arkivredovisningen och förhoppningsvis har
vi alla lärt oss av våra misstag. Men vi
måste också komma ihåg att det finns
många arkivarier som betraktar detta
som ett lyft i sitt arbete.
JAG VILL AVSLUTA denna artikel med ett
citat från en arkivarie med många
års arkivarbete bakom sig. Jag tycker
att han på ett bra sätt ringar in detta
förändringsarbete:
”Arbetet med att ta fram en helt

ny typ av arkivredovisning har varit
både tidskrävande och mödosam,
men samtidigt har det upplevts som
en mycket rolig, lärorik och stimulerande arbetsuppgift av oss som
har varit inblandade. De som jobbar
eller har jobbat med detta är med
om någonting som kan liknas vid ett
paradigmskifte inom arkivområdet
och är kanske även med och påverkar
den framtida utvecklingen. Troligtvis
kommer ingen av oss som idag är arkivarier att få vara med om något liknande under våra yrkesverksamma liv.
Belöningen kommer förhoppningsvis
i efterhand, när den nya arkivredovisningen underlättar framtida arbete i
och med arkiv”. 
25

LEDARE
INNEHÅLL

Kåseri
Projektet i säcken

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

ATT MAN LÄR SIG av sina misstag är
stundtals en osanning. Men ibland
är det just det man gör. Själv har jag
blivit en skeptiker när det gäller planeringen av olika former av arkivprojekt. Många av oss har nog varit
inblandade i kortare eller längre
projekt som inte alls blev som man
hade tänkt sig, oftast på grund av att
man inte hade tänkt alls utan bara
satt igång utan att titta på helheten.
Månget projekt måste också ha
strandat av just samma anledning.
Själv minns jag ett projekt i
Stockholms läns landsting där
”ungefär sexhundra matrikelkort”
skulle sorteras in i personalakter.
Det visade sig vid en första okulär
besiktning att matrikelkorten var
något fler än sexhundra, nämligen
fyrtiotusen. Och projektet som
skulle slutföras av fyra personer på
tre månader tog åtta personer två år
att få klart. Man tar med sig sådana
erfarenheter in i nästa projekt.

inte köpa ”projektet i
säcken”, för ungefär så här brukar
det väl låta?
– God dag, god dag! Vi tänkte
oss skanna några akter. Så det blir
lättare att hitta dem. Skulle du
kunna hjälpa oss med det? Det är ett
litet projekt.

DET GÄLLER ATT

Jaha, hur många akter då?

– Det vet vi inte riktigt men det
är nog några hundra. Det kommer
bara ta några timmar, högst ett par
dagar…
Det där ”några hundra” borde alltid heta ”några och hundra”. Några
i det här fallet betyder oftast inte
alls som man tror ett fåtal. Tvärtom.
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Det tresiffriga beloppet kan bli både
fyrsiffrigt och femsiffrigt om man
inte ser upp.
Har ni räknat akterna?

– Nej, men vi har gjort en uppskattning och det ska nog inte ta så
lång tid.
Hur omfattande är akterna?

– Det är inte så mycket i varje
akt, kanske två tre handlingar.
Det där ”ska inte ta så lång tid”
ska naturligtvis alltid utläsas som att
det kommer nog ta längre tid än du
anar. Inte sällan har man suttit på
ett tjänsterum och diskuterat akterna men ingen har tittat på dem rent
fysiskt. Man bör bli misstänksam
och göra en helt egen uppskattning.

någon anledning så förvaras just
dessa akter i det bortglömda arkivet
längst bort i källaren och så långt
från scannern man någonsin kan
komma!), sortering, föreberedelser
(alla dessa häftklamrar som ska
bort), skanning och märkning av de
skannade filerna i datorn går det åt
minst en kvart.
Arkivarien som också ska sköta
sina ordinarie arbetsuppgifter (!)
uppskattar nu att hon kan hinna
skanna två kvartar om dagen, i
bästa fall. Med en normal tjänst om
tvåhundratjugo arbetsdagar per år
blir det fyrahundrafyrtio akter på
ett år…
Arkivarien, stärkt av sin uträkning söker nu upp projektledningen
för att berätta om tidsplanen:

”…projektet som skulle slutföras av fyra personer på
tre månader tog åtta personer två år att få klart…”
”Två eller tre handlingar” visar sig
ofta vara långt fler än tio.
DEN ERFARNA arkivarien tar alltså
genast fram räknemaskinen och
börjar göra en riktig besiktning på
plats i arkivet. Några hundra akter
visar sig nu vara drygt fyratusen.
De två till tre handlingarna visar
sig vara mellan fyra till fyrahundra.
För att förenkla matematiken räknar
arkivarien på ett genomsnitt på tio
handlingar per akt.
Med framtagning (jo, för av

– Jo, era hundratalet akter är
drygt fyratusen, varje akt kommer ta
minst femton minuter i anspråk, jag
hinner avsätta trettio minuter om
dagen till projektet i bästa fall. Så
hela projekt kommer att ta ungefär
tio år att genomföra, ska jag sätta
igång?
–…?????... 
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Hur ska arkivarien uppträda i en situation och
med ett material som kan uppfattas vidhäftas
med brister eller till och med är bedrägligt?
Doktoranden och arkivarien Magnus Berencreutz belyser de vedertagna synsätten på informationsvärdering i privat och offentlig sektor och vilka fallgropar som finns.
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Text Magnus Berencreutz magnus.berencreutz@humangeo.su.se

ställda fråga, eller
åtminstone en hjälp på vägen skulle
vara en standard som utgår från etiska
rekommendationer för ett trovärdigt
arkiv som tar sin utgångspunkt i
hänsynen till kulturarvet, även i privat
sektor.
I korthet är åtta synsätt på informationsvärdering gällande i dagens
organisationer:
Ett förvaltningstekniskt som
bygger på handlingens ursprung i
verksamheten. Detta perspektiv uppkom nästan helt och hållet ur rutiner i
statsförvaltningen på 1800-talet.
Ett perspektiv som bygger på rättssäkerhet. Handlingen ska garantera
rättssäkerhet åt medborgare och
juridiska personer. Handlingen är en
urkund.

SVARET PÅ OVAN
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Säkra material åt forskning. Här
kommer frågor upp som etik och
forskningsfront.
Ett funktionellt perspektiv där
informationsvärderingen utgår från
verksamhetens uppdrag. Uppdraget
kan komma från medborgare, ägare
eller myndigheter. Uppdraget är
ofta förenat med mål och visioner
om verksamheten och hur den ska
påverka samhället. Lagstiftning,
stadgar och vägledningar är viktiga
styrdokument.
grundar sig på samhällets
och olika gruppers inflytande på verksamheten. Handlingen och intressenten kan ofta ses som representant för
utsatta eller särintressen. Värderingen
görs för att anpassa sig till efterfrågan

ETT PERSPEKTIV

på tjänster och produkter hos intressenter eller andra organisationer.
Ett ekonomiskt perspektiv där
syftet är att optimera nyttan i verksamheten i ekonomiska termer för att
skapa värdeökning och förädling av
verksamheten.
som kan betecknas ”topdown”. Detta perspektiv har som
princip riskanalys för att undvika att
förluster av information skadar verksamheten och ger upphov till kostnader. Utgångspunkten är aktiviteter
och funktioner i verksamhetsprocesser
och kontexter. Handlingar har högt
värde som uppfyller målet med verksamheten såsom den formulerats av
ledningen och förankrats i verksamheten. Jag ser detta perspektiv som en
vidareutveckling av perspektiv A.
Detta perspektiv har som princip
att bevara ett kulturarv. Handlingen
kan ses som vara beroende av geografiska eller biografiska omständigheter.
På 2000-talet har synsätt föreslagits som sätter omdömet på prov. I det
första av dessa hävdar Håkan Lövblad
att en bedräglig handling utgör en
sannare spegling än den äkta. Källkritik och krav på äkthet samt koppling
till proveniens anses onödigt. Det
andra perspektivet som kommer från
Bernt Fredriksson gör gällande att de
politiska åsikterna i den organisation
i vilken arkivarien värderar information måste blottläggas, utan att varken
definiera var, av vem eller vad eller på
vilka villkor. Om dessa perspektiv blir
rådande okritiskt kan det sannolikt
öppna portarna till ett odemokratiskt
samhälle.
Ett behov av en standard inom

ETT SYNSÄTT

privat sektor är angelägen för att
försäkra sig mot en utarmning av
god redovisningssed i privata arkiv.
Den privata sektorn berörs ju inte av
Arkivlagen och lagstiftning som Förvaltningslagen och Offentlighetslagen, utan endast Bokföringslagen och
Personuppgiftslagen samt regleringar
om uppförandet på sociala medier.
Däremot omfattas även den privata sektorn av ICA:s internationella
etikkod för arkivarier och arkiv som
betonar vikten av att säkra minnen
om kulturarvet.
avsiktsförklaring som ICA:s
borde vara lämplig som utgångspunkt
för en standard med syfte att säkra en
god redovisningssed även i den privata
sektorns arkiv. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med
en eller flera juridiska personer som
delägare eller övriga företag med fler
än tio anställda eller med tillgångar
värderade till mer än 24 miljoner
kronor ska bifoga en förvaltningsberättelse till årsredovisningen. Denna
ska skickas som kopia till Bolagsverket efter revisors granskning. Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande
översikt över företagets verksamhet,
förväntade framtida utveckling, ställning och resultat. Upplysningar ska
lämnas om verksamhetens art och
inriktning samt externa faktorer som
påverkat företagets ställning. Det
kan vara lämpligt att den föreslagna
standarden utgör en kompletterande
text till Årsredovisningslagen. Ett
ordnat, trovärdigt och sökbart arkiv
är nödvändigt på grund av de årliga
kostsamma och lagstadgade revisionerna, även i mindre företag. 

EN ETISK

Läs mer:
Magnus Berencreutz (2012), Synsätt på
värdering av information och informationsvärdering av kulturarv i organisationer, Stockholm; Berndt Fredriksson,
Arkivvetenskap – historia och framtid,
Arkiv, samhälle och forskning volym
2002:2, Björn Lindh, Ny internationell
etikkod för arkivarier, Arkiv, samhälle
och forskning 1998:1; Håkan Lövblad,
Munk, knekt eller konstnär? Arkivarien,
varat och vetandet, Arkiv, samhälle och
forskning 2000:1; Anders R. Olsson
(2011), Att stänga det öppna samhället, Enhörna.
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”Som
luften
vi andas”
Över 500 deltagare och 60 talare samlades i Bryssel den 2324 november. Bland deltagarna
på ICA:s första årliga konferens med temat ”Accountability, Transparency and Access
to Information” fanns AnnSofie Klareld, doktorand vid
Mittuniversitetet i Härnösand
och Martin Ståhl, arkivarie på
Stadsledningskontoret i Stockholm.
Text Ann-Sofie Klareld ann-sofie.klareld@miun.se
Bild Belgiska nationalarkivet

för Belgiens
motsvarighet till Riksarkivet, berättade
i sitt välkomsttal att det var här i Bryssel som det första internationella mötet
för arkivarier och bibliotekarier hölls
1910. Skillnaden mellan den tidens och
vår tids utmaningar uttrycktes kärnfullt av David Fricker, generaldirektör
för Australiens Nationalarkiv: ”Paper
records are very patient, digital records
are very impatient. Digital records
does not wait.” Trots att arkivarier i
olika delar av världen idag står inför
skiftande utmaningar är flera frågeställningar gemensamma, exempelvis
gällande yrkets status, digitalt långtidsbevarande och öppna data. Vikten
av att arbeta proaktivt var något som
KAREL VELLE, GENERALDIREKTÖR
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lyftes av flera talare. Konferensens
tema ”ansvarighet, öppenhet och tillgång till information” är dagsaktuella
frågor för alla som arbetar med arkiv,
men faktum är att hela samhället är
beroende av tillförlitlig information,
eller som det uttrycktes i konferensprogrammet: ”all areas of government and
society, whether they know it or not,
are considering recordkeeping issues.”
William Maher, universitetsarkivarie
vid University of Illinois, gick till och
med så långt att han beskrev arkiv som
”lika naturliga som luften vi andas”, i
den meningen att vi använder arkivhandlingar dagligen utan att närmare
reflektera över det.
Maher talade även om svårigheterna

med att balansera offentlighetslagstiftningen mot anställdas behov av
integritet, och menade att det finns en
risk att anställda raderar eller undviker
att skriva ner känslig information för
att undvika granskning. Formellt ökad
öppenhet kan alltså få motsatt effekt i
praktiken. Meena Gautam vid Indiska
Nationalarkivets kulturministerium,
menade emellertid att utvecklingen av
offentlighetslagstiftning i Indien har
gjort att medborgarna har fått bättre
kontroll över den offentliga förvaltningen i och med att skandaler och
korruption har kunnat avslöjas.
ATT MOTSTRIDIGA LAGAR och regler kan
försvåra informationshanteringen

Alison North sitter i styrelsen för
ARMA International. Martin Berendse
är ICS:s ordförande och Nederländernas riksarkivarie. Karel Velle är
Belgiens Riksarkivarie/generaldirektör för Belgiska riksarkivet.

framhölls av Elizabeth Shepherd, professor vid University College London. Enligt Shepherd gör byråkrati,
snarare än sekretess, att det blir svårt
för medborgare att få tillgång till offentliga handlingar och öppna data.
Galina Datskovsky, oberoende konsult och styrelseordförande i ARMA
International, underströk att informationsförvaltning bör betraktas som
en resa eller en kontinuerlig process,
och inte en slutpunkt; ”Information
management is a journey, it is not
an end. It is a continuous process.”
Datskovsky betonade vikten av användarvänlighet, eftersom policyer inte
följs om anställda upplever dem som
krångliga. Rachele Oriente vid FN:s

livsmedels och jordbruksorganisation
berättade att de hade infört en lösning
som innebär att varje gång en anställd
skickar ett mail poppar det upp en
fråga om klassificering av informationen – är den tillfällig, tillhör den ett
pågående ärende, etc.? Detta fungerade bra just tack vare användarvänligheten. Ingen behövde lära sig nya
rutiner eller lägga till arbetsmoment
som de inte hade gjort förut, men de
som hade skapat informationen hade
fortfarande ett tydligt ansvar för klassificeringen.
arkivarier/registratorer och andra yrkesgrupper, såsom
it-specialister, jurister, ombudsper-

SAMARBETE MELLAN

soner etc. togs upp av flera talare. En
utmaning som nog många känner
igen sig i är att vi som arbetar med
informationsförvaltning inte ses som
viktiga partners. Vi behöver därför
lägga extra krut på att presentera och

Om ICA
ICA, International Council on Archives,
är en politiskt obunden organisation,
grundad 1948, som verkar internationellt för bevarande, utveckling och
tillgängliggörande av arkiv samt för att
främja arkivariers och arkivinstitutioners
intressen. (För mer information se www.
ica.org)
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Om arkivens
ansvar

Den stora föreläsningssalen i Square Brussels Meeting Centre
där konferensen hölls var full av deltagare från hela världen.

ARKIVEN, OCH ARKIVARIERNA , förutsätts ofta kunna
motivera sin verksamhet och visa vad de kan
erbjuda medborgarna. Det är bra, eftersom
det kan bidra till förbättring och nödvändig
självrannsakan. Men ibland kan det kännas lika
angeläget att fundera över vad arkiven inte kan
erbjuda. Gränsen är viktig att dra. Arkivens
uppgift är att på bästa sätt tillhandahålla de
handlingar som de har, men de kan inte göras
ansvariga för handlingar som eventuellt saknas
eller för uppgifter i handlingar som är felaktiga.
Detta är något som de flesta naturligtvis också
förstår, men det hindrar ändå inte att diskussionen dyker upp med jämna mellanrum.

av den kanadensiska arkivarien Claude Roberto i en presentation om
kanadensiska internatskolor, där barn från
landets ursprungsbefolkning ofta har farit illa
och utsatts för olika övergrepp. Skolorna har
nu granskats närmare, och i denna utredning
har arkiven ställts inför en rad svårigheter. Inte
så sällan har människor förväntat sig kunna
hitta övergrepp (till exempel sexuella) dokumenterade i arkiven, men i de flesta fall har
efterforskningarna visat sig bli resultatlösa. De
berörda arkiven i Kanada har absurt nog blivit
beskyllda för att mörka och manipulera. När
de påstådda övergreppen inte kan beläggas i
arkiven hävdas det att arkivarierna har förstört
de aktuella handlingarna. När handlingarna
istället förmedlar en positiv bild av skolorna
anses arkivarierna ha förfalskat informationen.
Så långt har det gått.
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DETTA TEMA BELYSTES

promota oss själva, vilket kan vara lättare sagt än gjort.
Alison North, International Director vid ARMA International uppmanade oss att bli ambassadörer för vårt yrke,
att nätverka och berätta för omvärlden vad vi kan. Och
det finns goda argument för samarbete. Greg Goulding,
chefsarkivarie vid Archives New Zeeland, höll med om
att samarbete är viktigt, inte minst för att utveckla och
upprätthålla standarder för informationsförvaltning.
I ETT GLOBALT perspektiv där information utbyts över nationsgränserna blir internationellt samarbete allt viktigare.
Ett initiativ är FAN, Forum of National Archivists, som
träffas varje år för att diskutera strategiska lösningar på aktuella utmaningar rörande arkiv. ICA:s ordförande Martin
Berendse menade att riksarkivarierna i alla länder behöver
visa ett starkt ledarskap för att kunna hantera de snabba
förändringar som sker inom digital information och
dessutom kunna hantera de pappersarkiv som redan finns.
Ett annat konkret exempel på internationellt samarbete
berördes av Helen Walker från Australiens nationalarkiv.
Walker berättade om ett projekt på Tuvalu i södra Stilla
havet, en ögrupp med 11 000 invånare, där FIDA (Fund
for the national Development of Archives), har hjälpt till
att finansiera en workshop för förbättrad informationsförvaltning.

arkivarieyrket som relevant, nödvändigt och en viktig resurs i dagens informationssamhälle,
eftersom vi har lång erfarenhet av dokumenthantering,
dataskydd, tillgängliggörande etc. Genom att visa värdet av god informationsförvaltning kan vi påverka såväl
marknaden som politiska beslut och göra arkivfrågor till
ett prioriterat område. Han sade sig därför vara mycket
optimistisk och förväntansfull inför framtiden. 

DAVID FRICKER BESKREV
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I EN TID AV ÖKAD vilja till tillgängliggörande hos
arkiven, i form av exempelvis digitalisering
och indexering av handlingarna, för att på så
sätt hjälpa forskarna att hitta fram till svaren
på sina frågor, måste vi också hålla i åtanke
att otaliga frågor aldrig kommer att kunna
besvaras. Detta eftersom de berör förhållanden
som sannolikt aldrig har dokumenterats, ett
faktum som ibland kan vara svårt för forskarna
att acceptera. Arkiven förvaltar och ansvarar
endast för de handlingar som myndigheterna
har lämnat ifrån sig, och inte för innehållet i
dem. Detta måste arkivens besökare ha klart
för sig. 

Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se
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Stockholms stadshus
ritades av arkitekten Ragnar Östberg
och stod färdigt år
1923. Här en ritning
från samma år.
Stockholms stads
byggnadsritningar
utsågs år 2011 till
världsminne av
Unesco.

Stadshuset intar en särställning bland Stockholms offentliga byggnader.
Hur många besökare har inte satt sin fot här, i denna Ragnar Östbergs
storartade skapelse, sedan invigningen för 90 år sedan? I dess vindlande arkiv har Martin Ståhl hittat en akt som visar att katastrofhantering
inte är ett nytt fenomen.
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se Foto Stockholms stad
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Mängder av arkivhandlingar i Stockholm
evakuerades under kriget. På bilden
ett brev skickat av stadsarkivarie (och
senare riksarkivarie) Bertil Boëthius den
9 april 1940, samma dag som tyskarna
anföll Danmark och Norge.

dens förvaltningar togs föredömligt
omhand av stadsarkivets personal och
skickades i omgångar till olika depåer,
för att sedan år 1943 sammanföras
i stadsarkivets nybyggda magasin i
Kungsklippan.
evakueringshandlingarna
i stadshusets arkiv, som utgör korrespondensen mellan stadsarkivet och
kammarkontoret i detta ärende, belyser hur noggrant man gick tillväga
i identifieringen av vilka handlingar
som var speciellt viktiga för verksamheten och som därför förtjänade att
evakueras i ett första skede. I korrespondensen kan man tydligt avläsa de
tidsmässigt viktigaste hållpunkterna
under kriget (angreppet mot Polen
1939, mot Danmark och Norge 1940
samt mot Sovjetunionen 1941 etc.).
När läget blev alltmer spänt höjdes
beredskap för att evakuera arkivhandlingarna i staden.

DE BEVARADE

är kommunens centrala
administration inrymd. Här arbetar
politiker och tjänstemän sida vid sida.
Här fattas besluten som påverkar
vardagen för 900 000 stockholmare.
En unik inblick i denna beslutsprocess kan man få i stadshusets arkiv.
På hyllorna i centralarkivet samsas
långa akt- och protokollsserier från
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt deras underinstanser
med otaliga tjänstemannaskrivelser,
borgarrådskorrespondens med handlingar om utländska statsbesök och så
vidare. Det historiska materialet förvaras hos arkivmyndigheten, Stockholms stadsarkiv, men många äldre
handlingar finns fortfarande kvar.

I STADSHUSET

ETT EXEMPEL PÅ detta är en akt från
kriget, benämnd ”Evakuering av arkivalier”. Akten beskriver fascinerande
hur även arkivhanteringen i staden
påverkades av kriget, och hur arkivarien fick ställa om hela sitt arbete efter
de yttre världshistoriska skeendena.

Katastrofhantering är inget nytt fenomen. I väpnade konflikter har arkiv
ofta kommit till skada, avsiktligt eller
oavsiktligt, och människor har dragit
lärdom av detta. Det föll sig därför
naturligt att inkludera även arkiven i
krisstrategin under beredskapsåren.
att orosmolnen hopade sig
över kontinenten och tonen i stormakternas utrikespolitik blev alltmer
aggressiv, utgick på hösten 1938 ett
direktiv till Stockholms stads förvaltningar att arkivförteckningar
skulle upprättas och skickas in till
stadsarkivarien, Bertil Boëthius. I
förteckningarna skulle anges vilka
arkivhandlingar som skulle evakueras
vid krigsfara. Det som så småningom
skedde, då kriget väl bröt ut ett år
senare, var en flyttaktion av imponerande mått. Det var inte bara i de
krigsdrabbade ländernas städer som
kulturarvet evakuerades, utan även
i Stockholm. Omistliga handlingar
från såväl stadsarkivet som från sta-

I TAKT MED

LYCKLIGTVIS drogs Sverige aldrig med i
kriget, men med facit i hand och med
tanke på hur många europeiska städer
som fick stora delar av sitt skriftliga
kulturarv utplånade i bombräderna,
får man nog känna en viss tacksamhet
mot de rådiga tjänstemän och politiker i Stockholm som under några år
lade ner hela sin själ i att minimera
dessa risker i vår huvudstad.

Stockholms stads
arbete med att evakuera sina arkivhandlingar finns intresseväckande
skildrat i Britt Hedbergs bok ” Stadens minne – Stockholms stadsarkiv
till år 2000”. 

FÖR DEN INTRESSERADE:

35

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

Forum iförvaltning
I början av vintern hade Arkivs redaktör
Anneli Brattgård förmånen att få höra intress
anta föreläsningar på Forum iförvaltnings träff
i Stockholm. Hon lärde sig bland annat hur
standardiseringsarbetet fungerar.
Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

för de som
jobbar inom arkiv, informationsförsörjning, dokumenthantering samt
informationssäkerhet. Uppdraget är
att dels att göra det lättare för användarna att förstå och hitta fram till
relevanta standarder, dels att bidra till
utvecklingen av standarder och utgöra
en kanal där verksamheterna kan
hålla en dialog med de som utformar
standarder.
Vad är då en standard och vad
kan vi använda dem till? Kortfattat
kan man säga att en standard är en
samling av erfarenheter och användandet av dem gör att organisationer
som exempelvis myndigheter kan dra
åt samma håll i viktiga frågor.
Inte minst när det gäller säkerhet
är standarder viktiga för att vi inte ska
missa viktiga bitar.

FORUMET ÄR EN MÖTESPLATS

är frivilliga att använda
men det finns föreskrifter som
har som krav att vi använder vissa
standarder. Ett sådant exempel är
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) som i sin föreskrift
MSBFS 2009:10 hänvisar till användningen av Ledningssystem för
informationssäkerhet (SS-ISO/IEC
27001:2006). Eftersom föreskriften
är bindande måste man använda standarden för att uppfylla den.
En annan standard som kan vägleda inom arkivariens yrkesområde är
Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt (SS-ISO
15489-1). Den beskriver bland annat
dokumenthantering, införande av
dokumenthanteringssystem samt hur
man fastställer ansvaret för dokument
inom en organisation.

STANDARDER
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Kan ett gäng
fladdermöss slå
ut en server?

En
av föreläsarna, Peter Allvén från
PostNord, berättade om hur det
arbetas i olika kommittéer med att
revidera standarder så att de ska följa
med övrig utveckling. Ett omfattande
arbete som kräver stor noggrannhet.

VAD BJÖD DÅ FÖRELÄSARNA PÅ?

Anastasia Pettersson och
Per Carlsson från Svensk kärnbräns-

ARKIVARIERNA

”Visste ni till exempel
att man kan slå ut servrar
bara genom att göra höga
ljud i datahallen?”
lehantering AB berättade hur standarder konkret påverkat deras arbete
från dokumenthanteringssystem till
e-arkiv.
Anna Nygren-Palmfjord tydliggjorde hur man kan arbeta med
ansvarsrollerna i en större organisation, något som Socialstyrelsen har
tagit ett aktivt grepp om och på så
sätt upptäckt vad man inte tidigare
har haft kontroll över i informationsförvaltningen.
Fia Ewald från MSB berättade
om hur sårbara vi ofta är utan att
veta om det. Visste ni till exempel att
man kan slå ut servrar bara genom
att göra höga ljud i datahallen? Det
visste inte MSB som trodde att det
kanske var ett skämt. Men efter att
ha sökt på internet fick de svar på att
det inte alls är något skämt, vilket
ställer nya krav på var man förvarar
sina servrar. Dessutom fick vi fundera

på vad som händer om ett haveri sker
i en av nationens större datahallar.
Ett sådant skedde för några år sedan
och det visade sig att merpartern av
landets kommuner då drabbades av
driftstopp i ett eller flera datasystem.
Och i ärlighetens namn, hur många
har ställt frågan till leverantören om
hur många olika system de förvarar i
sina serverhallar?
FRÅGORNA som ställs och diskuteras i
Forum iförvaltning är aktuella och
värda att bevaka. Genom att bli medlem i nätverket kan man också ta del
av och påverka arbetet i forumet. Anmäler sig gör man via hemsidan www.
sis.se/iförvaltning där man också kan
se vilka olika medlemskap som finns
att tillgå. Där hittar man också olika
standarder och kan läsa mer om hur
standardiseringsarbetet fungerar. 

Dokumenthantering Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

Verksamhetsbaserad arkivredovisning
i mål
FRÅN OCH MED årsskiftet 2014 införde Vallentuna kommun verksamhetsbaserad
arkivredovisning. Verksamhetsbaserad
arkivredovisning är anpassad för modern
administration, där information produceras
digitalt i allt större utsträckning. Det ersätter det allmänna arkivschemat från 1903
som var anpassat för den tidens pappersdokumentation.
Redovisningen bygger på verksamhetens
processer, som har kartlagts under 2012 och
2013. Vallentunas arkivarier har tillsammans med förvaltningarna genomfört detta
arbete.
Processkartläggningen gör det lättare
för allmänheten att förstå vad kommunen
arbetar med och förenklar tillgängliggörandet av allmänna handlingar eftersom
det tydliggör sambandet mellan handlingar
och den verksamhet de uppstår i. Kortfattat ger kartläggningen en bättre överblick
över kommunens allmänna handlingar och
säkerställer hanteringen av dem.
Verksamhetsbaserad arkivredovisning är
redan obligatorisk för statliga myndigheter
enligt Riksarkivets föreskrifter. För kommunerna är det inte tvingande, men kommunstyrelsen i Vallentuna beslutade 2012
att införa verksamhetsbaserad arkivredovisning under 2014. Vallentuna är en av de
första kommunerna som har gått i mål med
detta arbete. 

Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.
Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

Nobeli Business Support, 691 80 Karlskoga
Telefon: 0586-825 00 www.nobeli.se

Vi skapar ordning
i ditt arkiv!

Nytt kurstillfälle den 13 maj!

Rätt ordning och reda
– bland ekonomihandlingar
Kursprogram hittar du på www.sipu.se

Rättelse
Tyvärr föll en del av ingressen bort i artikeln Bevarandet av spelvärldar på sid 18 i Akriv nr 4, 2013.
Det skulle framgå av ingressen att intervjun gjordes
med Olle Sköld som är doktorand i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Institutionen för ABM på
Uppsala universitet.

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
Postadress:
Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se

www.sipu.se
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SASS besökte
Riksdagens
kulturutskott
behov av samarbete, arkivlagstiftningen och den regionala samverkansmodellen. Det var
några av de ämnen som SASS tog upp under det halvtimmeslånga besöket på Riksdagens kulturutskott.
Torsdagen den 23 januari besökte de sex arkivföreningarna i SASS (Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet)
Riksdagens kulturutskott. De medverkande föreningarna
var Arkivrådet (AAS), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA),
Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens Förening (NAF), Föreningen Arkivverksamma i Landsting och
Kommun (FALK) samt Svenska Arkivsamfundet.
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PROBLEM MED DIGITALISERING,

Symposium om
digital informationsförvaltning
för Interpares Trust (ITrust), anordnar
Centrum för digital informationsförvaltning (Cedif)
ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm
den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv
och Riksarkivet.
Cedif vid Mittuniversitetet bedriver forskning kring
hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.
Det pågående projektet God Informationsförvaltning
tar fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning inom olika former av verksamheter och
dess olika informationsfaser. Projektet samverkar med
Riksarkivets e-ARD projekt.
ITrust är ett multinationellt forskningsprojekt som
undersöker frågor rörande stora digital informationsmängder. Projektet fokuserar på trovärdighet och
information som hanteras mellan olika organisationer.
Målet är att ta fram teoretiska och metodiska verktyg
för att identifiera och skapa balans mellan integritet
och tillgång, sekretess och öppenhet. ITrust innefattar
fler än 50 universitet och organisationer, offentliga och
privata, i hela världen. Deltagande forskare är experter
inom arkivvetenskap, dokumenthantering, diplomatik,
juridik, informationsteknologi, kommunikation, ehandel, hälsoinformatik och IT-säkerhet med mera.
Många forskare från Europa, Kanada och vidare
kommer att vara representerade i Stockholm. Totalt
deltar mer än 240 forskare från hela världen i ITrustprojektet. Anmälningsformulär och mer information
finns på: www.miun.se/interpares 

INOM RAMEN

Höjdpunkter under dagen:
(symposiet kommer att hållas på engelska)
Authentic records online: an achievable goal? Keynote
speaker Luciana Duranti, professor vid University of
British Columbia och projektledare för Interpares Trust
Internationell forskningsrapportering från Interpares Trust
Stockholms stadsarkivs strategi för öppna data
Cedifs forskning och Riksarkivets e-ARD Projekt
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”Överlag gav mötet en
möjlighet att uppmärksamma arkiven för de
folkvalda politikerna
och knyta nya kontakter”
SYFTET MED BESÖKET var framförallt att peka på den bredd som
arkivsektorn representerar, samt att visa på dess existens.
Upptakten till det hela var den arkivpolitiska debatt som
uppkom i samband med Arkivveckan och problemet med att
organisationskommittén inte lyckades locka några deltagare
från Kulturutskottet eller andra politiker till debatten.
På den korta tid som fanns till förfogande (15 minuter
för föredrag och lika lång tid för frågor), gick det givetvis
inte att ge någon helhetsbild av arkivsektorn, eller att ens gå
in allför djupt i detaljer. Syftet blev därför snarare att peka
på några delar som oroar arkivsektorn, samt att visa upp en
modern profession. Vi informerade om att vi är en välutbildad sektor som har genomgått en stor förändring under de
senaste trettio åren och lyfte fram några av de problem som
ansågs väsentliga i sammanhanget. Det handlar bland annat
om de utmaningar vi står inför när det gäller digitalisering
och behovet av samarbete mellan de olika departementen.
Det blev också aktuellt att uppmärksamma att de enskilda
arkiven har en undanskymd roll i arkivlagstiftningen. Vi
informerade även om den regionala samverkansmodellen
(koffertmodellen).
ÖVERLAG GAV mötet en möjlighet att uppmärksamma arkiven
för de folkvalda politikerna och knyta nya kontakter. Det
känns också som en viktig del för SASS att arbeta vidare
med och som på många sätt sammanfattar det SASS står
för. 

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

Välkommen till
FALK- konferensen i Jönköping
20-22 maj 2014
Vi har glädjen att inbjuda Dig till 2014 års FALK-konferens. I år träffas
vi i Jönköping, residensstaden vid Vätterns södra strand. Konferensen
kommer att ha fokus på de förändringar som verksamheten inom
informationsområdet genomgår i kommuner och landsting/regioner.
Temat är

samordning – samverkan – samarbete
och vänder sig till alla som arbetar med informationsförvaltning
i kommuner och landsting/regioner.
För att det ska bli ett bra samarbete mellan dem som arbetar med olika
aspekter av informationsförsörjning inom organisationerna behövs
det en gemensam arena. Vår ambition är därför att under dessa dagar
i maj skapa möjligheter för de yrkeskategorier som hanterar information
i kommuner och landsting/regioner att lyssna och lära av varandra.
Program och länk till anmälan på FALK-föreningens hemsida
http://www.falkarkiv.se/aktuellt.html

Medarrangörer:

...det universella processverktyget...

INFORMATIONSSÄKERHET
PROCESSKARTLÄGGNING

LEAN
KVALITETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING

INFORMATIONSREDOVISNING

PROCESSLEDNING

VisAlfa
...gå in på visalfa.se och läs om alla olika sammanhang där VisAlfa kan användas

