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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

Vad är arkivpolitik?
Arkivföreningarna har vässat sig i samhällsdebatten i och med Arkivveckan och
uppvaktningen av kulturutskottet i riksdagen. Vi har agerat samstämt och lyft
viktiga framtidsfrågor. Nu har vi verkligen fått blodad tand och det är dags att ta
nästa steg under det så kallade supervalåret.
Har partierna någon samlad arkivpolitik? Var kan man utkräva det politiska
ansvaret? Det är berättigade frågor både under och efter valrörelsen. Vi hoppas
att nästa nummer av vår egen tidskrift kan ge svar på dessa frågor. Vi uppmanar
dig som läsare att hjälpa redaktionen att formulera de viktigaste frågorna. Extra
intressant blir det att se vem som får uppdraget av respektive parti att svara på
våra frågor. Personerna i fråga kan ha fått ett strategiskt uppdrag vilket gör att
svaren förpliktar. Våra aktiviteter hittills visar att ansvaret finns på många håll.
Vi kunde lika bra uppvaktat utbildningsutskottet, konstitutionsutskottet eller de
som handhar juridiken.
När vi blickar tillbaka på hur kulturpolitiken med sin regionalisering har påverkat
oss ser vi att det bara går åt ett håll. Alla utvärderingar visar att resurserna minskar.
Det går åt allt mer tid för välutbildade arkivarier att leta projekt och pengar på
olika sätt - i stället för att ansvara för sina respektive kärnområden. Kraven på
digitalisering kan bli vår egen grav om det inte sköts på ett ansvarsfullt sätt.
Dyra tekniska investeringar kan komma att äta upp ytterligare av de minskande
resurserna.

Torgny Larsson,
Ordförande Folkrörelsernas
Arkivförbund

Det finns aktuella händelser som spelar oss rakt i händerna när det gäller att
förstå arkivens betydelse. Fosterhemsbarnen hade inte kunnat få upprättelse för
sina hemska upplevelser om det inte var för att det finns bra och fungerande arkiv.
Den sorglustiga historien om Jan Guillous betyg är ett annat exempel. Betygen
var lätta att hitta efter två timmars letande i arkiv. Författaren hade jobbat fyra
år med boken med intervjuer som avgörande källa. Det finns fler händelser som
får oss att undra om det inte behövs någon form av "arkivövervakning": när arkiv
hotas av nedläggning, något som dialekt- och ortnamnsarkiven står inför, eller
när stora företag utan känsla för lokal och nationell historia överger sina arkiv.
Orosmolnen är många och hotfulla - så visst behövs det en sammanhållen
arkivpolitik i Sverige. Upp till bevis! Vi är många som kan hjälpa till att formulera
arkivpolitiken. Våra aktiviteter slutar inte i och med valrörelsens aktiviteter.
Tidskriften Arkiv är ett bra forum för framtida dialog.
Arkivarier i alla läger - förenen och aktivera eder!
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EN KOM

Kommunarkivarien Marianne Sarberg och
arkivarien Karolin Staaf diskuterar förvaringsenheter vid omläggning till ny arkivredovisning i kommunarkivet.
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MMUN I MÅL
Från och med årsskiftet 2014 har Vallentuna
kommun infört verksamhetsbaserad informationsredovisning.
Text Marianne Sarberg marianne.sarberg@vallentuna.se

FRÅN OCH MED årsskiftet 2014 har
Vallentuna kommun infört verksamhetsbaserad informationsredovisning. Verksamhetsbaserad
informationsredovisning 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. Processkartläggningen gör det
lättare för allmänheten att förstå vad
kommunen arbetar med genom att
visa sambandet mellan handlingar
och den verksamhet de uppstår i.
Kortfattat ger kartläggningen en
bättre överblick över kommunens allmänna handlingar och ger en säkrare
hantering av dem. Verksamhetsbaserad informationsredovisning är redan
obligatorisk för statliga myndigheter
enligt Riksarkivets föreskrifter. För
kommunerna är det inte tvingande
men kommunstyrelsen i Vallentuna
beslutade 2012 att införa verksamhetsbaserad informationsredovisning
under 2014. Vallentuna är en av de
första kommunerna som har gått i
mål med detta arbete. I samband med
att den nya informationsredovisningen börjar gälla år 2014, övergick
kommunen också till en ny diarieplan
och arkivförteckning, som bygger
på den gemensamma klassificeringsstrukturen.
Det har inte funnits några färdiga exempel från andra kommuner

att studera under projektets gång.
Många kommuner arbetar med att
göra kartläggningen och frågan hur
klassificeringsstrukturen ska se ut
diskuteras över hela landet. Samrådsgruppen, som är ett samverkansorgan
mellan Riksarkivet och Sveriges
kommuner och landsting, har ett
pågående projekt, Klassa, där man tar
fram ett förslag till nationellt klassificeringsschema. Med omfattande
förberedelser genom insamling av information, bland annat. Riksarkivets
föreskrifter och vägledningar, kurs i
processkartläggning, styrdokument
och verksamhetsspecifik lagstiftning,
samt god kännedom om kommunala
verksamheter har det varit möjligt
för Vallentunas kommunarkivarie att
genomföra projektet. För att projektet
ska lyckas har det också behövts ett
aktivt deltagande av personal från
kommunens förvaltningar.
DET FINNS EN TYDLIG politisk uppbackning genom att kommunstyrelsen har
beslutat att genomföra och finansiera
projektet. Beslutet fattades mot bakgrund av en förstudie som gjordes på
kommunledningskontoret. Kommundirektören anslog 500 000 kr av ”sin”
budget för att finansiera en projektanställd under ett år för att utföra processkartläggningen. Projektbeställare
blev sedan kanslichefen. Projektet har
därutöver krävt resurser i form av arbetstid för deltagande personal (en till
tre personer per tillfälle) från förvaltningarna. Tidsåtgång för workshops
har varierat för de olika förvaltningarna, till exempel har kartläggningen
av socialförvaltningen tagit 45 timmar
och kulturförvaltningen 16 timmar.
Totalt har tidsåtgången för samtliga
workshops varit cirka 200 timmar.
Kartläggningen är beslutad av
kommunstyrelsen och har dessutom
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förankrats i kommunens förvaltningschefsgrupp. Inför uppstart
har projektledaren informerat förvaltningarnas ledningsgrupper om
projektet och tidsplanen. Förvaltningarnas ledningsgrupper har formulerat
sina respektive verksamhetsområden
och identifierat processgrupperna.
De har också valt ut nyckelpersoner
som har god kännedom om verksamheten för att delta i kartläggningen.
Cheferna har i sin tur informerat
personalen om projektet och vilka
som behöver avsätta tid för kartläggningen. Det är också viktigt att styra
projektet för att följa tidplanen. En
övergripande tidplan, med start- och
stopptider för respektive förvaltning,
har gjort projektet överskådligt. Det
har främst framförts positiva reaktioner från förvaltningarna. De flesta
av medarbetarna har tyckt att det
har varit nyttigt att kartlägga sina
processer. De har också tyckt att det
är lättare att förstå och använda den
nya informationsredovisningen än den
förra modellen, dokumenthanteringsplanen. Andra har haft svårare att se
nyttan med att avsätta tid i en redan
pressad arbetssituation. Där har man
fått lägga mer tid på att tydliggöra
syftet och den kvalitetssäkring som en
ny informationsredovisning medför.
I de fall diskussioner uppstått kring
möjligheten att avsätta tid för ändamålet har frågan lösts på chefsnivå.

För att hålla informationsredovisningen levande och aktuell behövs
en tydligt utpekad arkivorganisation
och ansvarsfördelning. Kommunens
arkivorganisation har beslutats av
kommunfullmäktige. För att förvalta
informationsredovisningen fördelas
ansvaret inom arkivorganisationen.
INFORMATIONSREDOVISNINGEN hålls aktuell
genom att fortlöpande uppdateras
och tidsbestämmas genom versionshantering. Samband upprättas mellan
versioner och klassificeringsstruktur
med processbeskrivningar, arkivförteckning och dokumentation för att
säkerställa att sökning av information
är möjlig. Informationsredovisningens olika delar omfattas av arkivbeskrivning (med arkivorganisation),
klassificeringsstruktur, processkartor,
hanteringsanvisningar och arkivförteckning. Klassificeringsstrukturen är
hierarkiskt uppbyggd och Vallentuna
kommun har en gemensam struktur
för hela kommunen. Den redovisas
med punktnotation i max tre nivåer.
Den första nivån representerar kommunens verksamhetsområden, varav
”Styrande verksamhetsprocesser” och
” Stödjande verksamhetsprocesser” är
gemensamma för hela kommunen. De
övriga sex områdena består av myndighetsspecifik verksamhet. Därefter
följer andra nivåns processgrupper,
t.ex. ”1.1 Styra och planera verksam-

Arkivarierna Marianne Sarberg och Karolin Staaf går igenom processen "Hantera
handlingar" med registratorn Martin From och kommunsekreteraren Henrik Enskär.
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het”, och tredje nivåns processer, till
exempel ”1.1.1 Fatta politiska beslut”.
Samtliga processer som genererar
handlingar representeras i strukturen.
För att beskriva den information som
skapas i processerna används begreppen handlingsslag och handlingstyp.
Handlingsslag har samma beteckning
som processen de uppstår i.
Handlingsslaget kan innehålla
en eller flera handlingstyper. En
handlingstyp är beskrivningen på
handlingar, analoga och digitala,
som genereras i en aktivitet inom
processen. Varje myndighet beslutar
om hanteringsanvisningar för dess
specifika verksamhetsområde. Myndigheterna beslutar även att följa de
gemensamma verksamhetsprocesserna
som i första hand ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
person för uppdraget
visade sig vara svårt. Det krävs någon
som kan kommunal verksamhet, har
arkivkunskap och kan driva projekt.
Rekrytering av en sådan person
lyckades inte i Vallentuna. Kommunarkivarien erbjöds sig då att på heltid
leda projektet under ett år och kommunen anställde istället en vikarie för
det löpande arkivarbetet. Det krävs
en övergripande tidplan för projektet
och delplan för varje myndighet för
att ro projektet iland. Förankring i
förvaltningarnas ledningsgrupper är
en förutsättning för ett lyckosamt
genomförande. Att endast redovisa tre
nivåer i klassificeringsstrukturen har
varit ett bra sätt att begränsa processkartläggningen. Att under workshops
bygga direkt i processverktyget gör
att processer och dess aktiviteter
speglar verkligheten. Det viktigaste
har varit att identifiera all information/dokumentation, både analog och
digital, som genereras ur processerna.
Informationsredovisningen publiceras
på kommunens intranät för att vara
åtkomlig för alla inom kommunen
som hanterar allmänna handlingar.
Informationsredovisningen utgör ett
kraftfullt verktyg för informationsstyrning och underlättar kommunens
utveckling mot att bli en e-förvaltning. 

ATT REKRYTERA RÄTT

Föreningen för arkiv och informations
förvaltning är en ny förening med rötter
i Svenska Arkivsamfundet och
Arkivrådet AAS

Vi bjuder in till konferens

Sammanslagningen av föreningarna skedde våren 2014.
Vi vänder oss till alla samhällssektorer och alla delar
av Sverige. Var du än bor och i vilken verksamhet du än
arbetar så är du välkommen som medlem. Vi erbjuder
olika typer av medlemskap för yrkesverksamma,
studenter och organisationer. Genom vår medlems
mångfald skapar vi dynamik och ser till informations
hanteringens hela livscykel.

INFORMATIONSFÖRVALTNING 2014

+

22 23 oktober 2014

För mer info:
FAI kansli 0855 60 61 42,
info@fai.nu

=
WWW. FAI .NU

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
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Finns Sveriges

nästa världsminne i Falun?
Martin Ståhl bestämde sig för att besöka Arkivcentrum i Dalarna när det fick utmärkelsen ”Årets arkiv”. I Falun fann han
något unikt som förtjänar sin uppmärksamhet.

FOTO: LARS DAHLSTRÖM.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

Gruvarbetarnas stadsdel framför andra:
Elsborg, Styraregatan. Många av husen
här byggdes under 1600-talet.

2014 ÅRS VINNARE i utnämningen ”Årets
arkiv” blev Arkivcentrum i Dalarna.
De två andra slutfinalisterna var
Landstingsarkivet i Östergötland och
Stockholms tingsrätts arkivfunktion.
De tre arkiven tävlade utifrån delvis
olika förutsättningar. Det var vitt
skilda saker som lyftes fram hos dem.
Anledningen till att just Arkivcen-
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trum i Dalarna vann priset formulerades av juryn på följande sätt:
”Arkivcentrum i Dalarna bevarar
historien om Dalarnas näringsliv,
samhälle och kultur från medeltiden
fram till idag. Arkivcentrum har
målmedvetet byggt upp ett intressant,
välfungerande och framåtsyftande
samarbete mellan olika aktörer i länet;

näringslivsarkiv, föreningsarkiv och
kommunarkiv. De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på
arkivområdet samlas på ett ställe och
det finns en stor utvecklingspotential.
Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade
allmänheten.”
För att bilda mig en närmare upp-

Arkivcentrum i
Dalarna att lyftas fram. Här förvaras
nämligen det skriftliga arvet från
Sveriges äldsta kända bergverk, ett av
världens äldsta bolag och tillika det
mest betydelsefulla industriföretag
som någonsin har funnits i Sverige:
Falu koppargruva.
Ett förtydligande kan först behövas. Arkivcentrum i Dalarna är ett
enda arkiv, som har upplåtit en del
av sina lokaler till två andra arkiv
(Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu
kommunarkiv), med vilka man har ett
nära samarbete. Arkivcentrum uppstod år 2006 i form av en ekonomisk

OCH VISST FÖRTJÄNAR

FOTO: MARTIN STÅHL

fattning om arkivet bestämde jag mig
för att åka upp till Falun och träffa
personalen. Det blev ett lyckat möte.
Det var ett glatt och upprymt gäng
jag fick lära känna. Trots att segerruset hade hunnit lägga sig en aning
gick det inte att ta miste på den glädje
som medarbetarna kände över att just
de hade fått äran att kalla sig ”Årets
arkiv”. Det är ingen överdrift att
påstå att de senaste veckorna har varit
mycket känslofyllda. Gratulationer
och lyckönskningar har strömmat in
från alla möjliga håll och kanter. Priset har uppmärksammats i TV, radio
och lokaltidningar.
Allt detta är ett tydligt tecken på
det symbolvärde som tävlingen ”Årets
arkiv” har och den möjlighet som
priset innebär för att sprida kännedom om arkiven i samhället. Arkivcentrums chef, Tommy Blomqvist,
tillkännagav stolt att han hade blivit
gratulerad av ägaren till pizzerian som
han brukar gå till. Arkivets styrelseordförande, Ulf Sandberg, vittnade
om grannar som han knappt kände
tidigare, men som nu hade kommit
fram till honom för att uttrycka sin
glädje.
Människor, som vanligtvis inte
reflekterat över det lokala arkivet på
orten, får plötsligt vetskap om att
samma arkiv utsetts till årets svenska
arkiv. Det är stort.

Ett glatt gäng: personalen på Arkivcentrum i Dalarna (från vänster: Björn Pierrou,
Tommy Blomqvist, Johan Ferling, Ulf Engquist och Ulf Sandberg). Tillsammans förvaltar
de en informationsskatt om bergshanteringen i Falun.

förening, med ett flertal organisationer som initiativtagare. Arkivet är huvudsakligen specialiserat på näringslivsarkiv från Dalarna, och dess kärna
utgör ”gruvarkiven”, alltså de bestånd
som härrör från Stora Kopparbergs
Bergslags AB:s (idag Stora Enso AB)
väldiga organisation, Falu gruva samt
alla de dotterbolag som tillkom under
tidens gång. Den historiska delen
av Bergslagets arkiv omfattar hela
13,5 hyllkilometer och överlämnades
tidigare formellt till Riksarkivet, men
fick fysiskt stanna kvar i Falun. Sedan
1990-talet är arkivet inrymt i ändamålsenliga lokaler i ett naturskönt
område en bit utanför Falun.
Det goda samarbetet som Arkivcentrum har med andra arkiv
och kulturinstitutioner var något
som tävlingsjuryn tog fasta på i
sin prismotivering. Därför var det
självklart när arkivchefen berättade

”Arkivcentrums bestånd
sträcker sig tillbaka till Magnus Erikssons privilegiebrev
från 1347”

att prispengarna skulle användas till
kompetensutveckling för personalen,
förmodligen en studieresa. En annan
sida av verksamheten, som inte syns i
motiveringen, men som för mig dock
utmärker arkivet i ännu högre grad, är
den oerhört utpräglade servicekänsla
som personalen här uppvisar. Med
tämligen blygsamma resurser och en
personalstyrka som inte överstiger
fem personer tar man emot besökarna
med öppna armar och gör sitt bästa
för att vägleda dem in i de snåriga
gruvarkiven.
ARKIVCENTRUM I DALARNA är för mig ett
ideal bland svenska arkivinstitutioner, och det vore önskvärt att arkivet
tillskjuts mera resurser för att i ännu
större utsträckning kunna förverkliga
sina ambitioner att tillgängliggöra
sina arkiv, företrädesvis digitalt. Arkivet vill också arbeta mera riktat mot
barn och ungdomar i framtiden.
Arkivcentrums bestånd sträcker
sig tillbaka till Magnus Erikssons
privilegiebrev från 1347. Den äldsta
bevarade urkunden som omnämner
Falu gruva är dock daterad till år
1288. Den har kallats världens äldsta
aktiebrev och förvaras i Riksarkivet.
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Malmbrytningen påbörjades emellertid mycket tidigare än så, möjligen
under 700-talet, men det var först på
1600-talet som staden Falun växte
fram. De första stadsprivilegierna
kom år 1641. Under en lång tid var
Falun rikets andra största stad. Kopparframställningen hade en enorm
betydelse för den svenska ekonomin,
speciellt fram till det stora gruvraset
år 1687. Kopparen bidrog till inte så
liten del till stormaktstidens många
krig. Falu gruva var rikets skattkammare, och tidvis utgjorde Falukopparen under 1600-talet två tredjedelar av
världens totala kopparproduktion.
FALUN VAR PÅ DENNA tid en miljökatastrof. Detta omvittnas i många källor,
bland annat från Linnés Dalaresa
år 1734. Han beskriver den förfärliga roströken som svepte in staden,
färgade husen bruna och omöjliggjorde all form av växtlighet. Många
av de välbeställda bergsmännen bodde
mestadels utanför Falun, på stora
gårdar omkring sjön Runn, medan
gruvarbetarna fick stå ut med att bo
i staden, med dess dåliga luft, som
bokstavligt talat kvävde ihjäl många
människor. Dödligheten var hög, och
arbetet i gruvan var slitsamt. Under en
del av 1700-talet var Falun, efter tyskt
mönster, en ”bergsstad” i egentlig mening, eftersom staden och gruvan då
lydde under samma jurisdiktion. Vid
den tiden upplevde kopparproduktionen en nedgång. Andra produkter, till
exempel Falu rödfärg, tillkom istället.
Med undantag av vissa strödda
medeltida urkunder är det från mitten av 1600-talet som de egentliga
arkivbestånden tar sin början. Överlag
är arkivet mycket välbevarat. Visst
står den akademiska forskningen om
gruvan och kopparhanteringen för
en del av användningen, men annars
är det släktforskarna som här får sitt
absoluta lystmäte. Gruvarkiven är
nämligen en fantastisk skatt även för
den som sysselsätter sig med annan
typ av forskning, exempelvis med personhistoriska studier. Det må handla
om bergsmän, gruvdrängar eller andra
personer som var verksamma i gruvdriften. Alla träder de fram här och
vaknar på nytt till liv, i gruvrättsprotokoll, partalsböcker (förteckningar
över bergsmän som ägde andelar, så
kallade fjärdeparter, i gruvan), skrivel-
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Unik information om till exempel bergsmännens dräktskick återfinns på de vackert
illustrerade gruvkartorna. Här är detaljer från Hans Ranies gruvkarta från 1683.

ser och otaliga räkenskaper (bland
annat så kallade vågböcker), gruvdrängsrullor samt mycket annat.
Stormaktstidens Falun är annars
ett synnerligen svårforskat område
för släktforskare, eftersom stora delar
av kyrkomaterialet blev lågornas rov i
stadsbränderna år 1761, som ödelade
stora delar av Falun. Arkivcentrums
gruvarkiv är ett bra exempel på att

släktforskning trots allt kan bedrivas
framgångsrikt, om än mödosamt,
trots stora luckor i kyrkoböckerna. Jag
testade detta själv genom att forska på
en svåråtkomlig anfader på Elsborg,
bergsmannen Anders Ersson Tune
(död 1724), samt dennes son, gruvdrängen Johan Andersson Tune (17171763). Genom ett detaljerat personregister i gruvrättsprotokollen kunde
jag snabbt återfinna dem. Domböcker
kan annars vara ett nästintill ogenomträngligt material, om man inte
vet exakt vad man är ute efter. Att
bara bläddra på måfå, i hopp om att
hitta intressanta historier, är ofta som
att leta efter en nål i en höstack. Den
rena turen spelar ofta en stor roll.
Indexering – inte bara digitalisering –
av arkivinformation är därför en stor
välsignelse för släktforskaren.
FALUN, DET VILL SÄGA GRUVAN, den välbevarade trästaden (Nordens största trästad) samt hela den omkringliggande
bergsmansbygden, är med rätta sedan
år 2001 upptaget på Unescos världskulturarvslista. Gruvan är idag en stor
turistattraktion som lockar besökare

ARKIVCENTRUM I DALARNA.

Krönikan
Arkivföreningarna blir färre och vi går i en riktning som
kommer att stärka arkivariernas och registratorernas ställning och förmåga att
samla sig kring gemensamma intressefrågor. När Arkivrådet AAS och Svenska
Arkivsamfundet inledde sin process mot en sammanslagen förening gav detta
också signaler till andra arkivföreningar. Flera föreningar står nu i begrepp att
slå ihop sina påsar.

TRENDEN ÄR TYDLIG!

de skarpa gränser som tidigare gick mellan sektorerna. Arkivariekåren har inte råd att dela upp sig i en mängd olika föreningar. Arkivarierna i
DIK är bara en liten del av fackförbundet. Därför finns ännu starkare skäl att
ha en stor arkivförening som med kraft kan hävda sig genom att representera
majoriteten av kåren. Visst är mångfald en skön tanke och en nödvändighet i
många sammanhang - men för att nå resultat tror jag att antalet medlemmar i
en förening ger större respekt och inflytande.
Det är mycket viktigt att vi visar beslutsfattare och allmänheten vad vi gör
inom branschen. Vi behöver förebygga fördomar och förväxlingar med andra yrkesgrupper. Vi ska visa på vilken stor rikedom som
ryms här, med alltifrån medeltida dokument
till high technology. Informations- och
arkivvärlden har aldrig tidigare haft denna
mångfacetterade rikedom.
IDAG FINNS INTE

en enad front är tendensen till att
arkivarier inom olika sektorer drar åt olika
håll. Det är därför viktigt att se helhetsperspektivet. Jag vill likna detta vid en byggnad,
där Dåtid, Nutid och Framtid är byggnadens
bärande element. De är beroende av varandra
och fundamentala för att inte byggnaden ska
rasa ihop. Dagens verksamhet är morgondagens historia. Allt hänger samman i en kedja.
Alla inom branschen bör ha ett intresse av att
se att alla delar fungerar. Alla element blir på
det sättet också delar av ett kulturarv.
ETT HOT MOT

från när och fjärran. Men vem tänkte
på arkiven mitt i allt detta? Finns
det inte ett samband mellan gruvan
och dess skriftliga arv, mellan platsen
och de handlingar som förmedlar
historien om den, på samma sätt som
i fallet med Warszawa? Warszawas
historiska stadskärna förstördes till
oigenkännlighet under kriget, men
byggdes sedan föredömligt upp igen.
Stadskärnan står på världskulturarvslistan sedan 1980, och 2011 utsågs det
arkiv som berättar om denna återuppbyggnad till världsminne.
Skulle man inte göra även Falu
gruvas arkiv rättvisa genom att lyfta
fram det i detta sammanhang, genom
att tilldela det statusen av världsminne? Tanken är intressant och inte
alls orimlig. Bergslagets arkiv är helt
unikt i sitt slag och ger genom sin
omfattning en levande och enastående
inblick i gruvans utveckling under
sjuhundra år. Finns Sveriges nästa
världsminne i Falun? Det återstår att
se. Frågan har i varje fall återigen
kommit att aktualiseras i och med
utnämningen av Arkivcentrum i Dalarna till ”Årets arkiv”. 

”för att nå
resultat tror
jag att antalet
medlemmar
i en förening
ger större respekt och inflytande”

DEN 6 MARS i år gick slutligen de två största
arkivföreningarna samman och bildade Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
(FAI). Därmed sammanfogades verksamheter
som både överlappade varandra och särskilde sig. Från AAS har vi den årliga
konferensen, stipendieutdelning och den bredare tidskriften Arkiv. Från Arkivsamfundet har vi arkivkaféer, mentorsprogram och den vetenskapligt fördjupande tidskriften Arkiv, Samhälle och Forskning. Detta representerar verkligen
den bredd och rikedom som informations- och arkivvärlden idag innehåller.
FAI visar vägen mot en mer självmedveten och stolt bransch. Vi kan alla känna
denna stolthet - oavsett vilken yrkestitel vi bär inom branschen. 

Peter Wattman, FAI
Revisorsnämnden
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Nina Sjöberg

arkivchef med koll på makt
Det är inte ofta Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek byter chef. Nina
Sjöberg, nytillträdd chef, är den sjunde på 112 år. Arkiv träffar henne
på den nya arbetsplatsen i Flemingsberg.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.com Foto Håkan Henriksson hakan.henriksson@arkivcentrum.se

Din doktorsavhandling handlar om
den heliga Birgitta. Är det inte väldigt långt från medeltid till samtidshistoria?

– Jag är historiker och intresserad
av maktförhållanden, av allmänmänskliga frågor, snarare än medeltiden
och kvinnohistoria. Hur normerna ser
ut, hur de växlar, hur de efterlevs eller
inte efterlevs. Min avhandling handlar delvis om Birgittas budskap: alla är
lika inför Gud, kvinnor och män har
samma värde.
Hon hävdar att det är lika illa när
en man syndar som när en kvinna gör
det. Hon var på sätt och vis en normbrytare, med Guds hjälp, samtidigt
som hon förstås var präglad av sin tid.
Sådant intresserar mig, vilket århundrade vi än befinner oss i.
Och efter avhandlingen blev det
Riksdagsbiblioteket?

– Ja, jag har haft olika intressanta
uppgifter där, administrativa uppdrag
som arkivchef, som ansvarig för Riksdagsbibliotekets externa verksamhet
och så ett riktigt handfast jobb som
huvudredaktör för utgivningen av
ståndsriksdagens protokoll.
Med två raska kliv från medeltiden
via ståndsriksdagen till samtidshistoria, alltså?

– Med tre raska kliv kan man säga,
från arbetarrörelsen, via medeltid och
ståndsriksdag till samtidshistorien.
Jag är uppväxt i Norrsundet, en bygd
med stark arbetarrörelseprägel, som
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massafabriken, sågverket, Folkets
Hus, ABF, Unga Örnar och Norrsundets Arbetarteater. Mycket av det
som finns här på ARAB känns som
hemmavid, faktiskt.
Vad var det som fick dig att söka
dig just till Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek?

– Mixen! Det finns få institutioner
som har denna fantastiska kombination av arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamheter. Här
finns allt. Ett välskött och omfattande
samtidshistoriskt forskningsbibliotek, både med svenska och utländska böcker. Här kan man hitta små
skrifter som ibland inte ens KB har.
Tankeutkast och arbetsgruppsrapporter som aldrig fick något genomslag,
men som ger en bra inblick i olika
decenniers idédebatt. Arkiven hör till
det mest spännande vi har i Sverige.
Har du något favoritmaterial?

– Egentligen alltihop. Början på
1900-talet är väldigt intressant med
sina nya tänkesätt. Rösträttskampen,
jämlikhet och jämställdhet. Männen
som vågade kämpa för kvinnlig rösträtt var modiga, det krävdes mycket
för att orka uppträda som ”könsförrädare”. Debatten i början av 1900-talet
startade inom organisationerna på
1800-talet, men jämlikhets- och jämställdhetssträvandena har ju inte nått
mål idag. Så det hänger ihop. Historien har en tendens att göra det.

Apropå det: de senaste numren av
er tidskrift Arbetarhistoria är kusligt
aktuella, eller hur?

– Ja, förra numret tog upp debatten om bemanningsföretag för drygt
hundra år sedan. Då liknades det vid
slavhandel och i riksdagsdebatterna i
England och USA kan man följa hur
kraven på reglering ökar. Det senaste
numret handlar om kravaller och
upplopp under 1800- och 1900-talen
med en artikel om hur man tacklade
nazisterna på trettiotalet.
Vad har du för framtidsplaner?

– Vi ska göra oss mer kända i
omgivningarna. Södertörns högskola
är en viktig samarbetspartner och
vi vill gärna locka hit fler studenter.
Man fjärrlånar böcker från oss till
Södertörns bibliotek. Det vore bättre
om studenterna tog en promenad till
oss. Då skulle de upptäcka att vi har
mer material än de kunnat drömma
om. Vi fortsätter även vårt samarbete
med ABF, där vi håller många av våra
seminarier. Vi vill också gärna locka
hit besökare.
Du bor i Uppsala, blir det inte långa
resor?

– Äsch, det är ingen större skillnad. En kvart extra på tåget, sex
minuter kortare promenad. Det är
inte alls långt till Flemingsberg, det
hoppas jag att många fler ska inse! 

Nina Sjöberg
Gör: Institutionschef på Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek sedan februari 2014
Bor: Skogstibble (utanför Uppsala)
Familj: Man och tre barn (19, 16 och
8 år gamla)
Bakgrund: Teol dr med avhandlingen
”Hustru och man i Birgittas uppenbarelser” 2003, olika befattningar vid
Riksdagsbiblioteket och riksdagens
arkiv 2004-2014, bla huvudredaktör
för utgivningen av ståndsriksdagens
protokoll.
Motto: Bara döda fiskar följer strömmen
Intressen: Rida familjens häst, sy och
använda medeltidsdräkter i olika sammanhang
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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

bland annat arkivering, lagring, administration, arkivredovisning och åtkomst. Med vår erfarenhet från ett flertal
stora och små e-arkivinföranden blir ditt införande tryggare
och säkrare. Att vara teknikledare är stort, att vara tankeledare är större.
Läs mer om iipaxfamiljen på www.idainfront.se

Oslo

LÄS SverigeS enda tidSkrift om

näringslivets
historia
Både lustfylld och lärande,
med en rejäl dos nostalgi.

miSSa inget nummer – teckna en prenumeration på foretagShiStoria.prenService.Se

Näringslivsarkivens förening ordnade en resa till Manchester
under några varma dagar på senhösten 2013. Det blev nedslag
i samtliga ABM-sektorer. Vi som reste: Yvonne Bergman, Jonas
Dahlberg, Håkan Henriksson, Per-Ola Karlsson, Peter Nordby,
Carita Rösler och Therese Steen.
Text Jonas Dahlberg jonas.dahlberg@naringslivshistoria.se Foto Wikimedia Commons

På resa bland
arkiv och industrihistoria
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”Ett tag spred sig ett rykte att
banken på 1700-talet hade varit engagerad i slavhandeln.
Historien visar någonting annat.”

Vidare läsning
Böcker
•B
 olinders – en svensk verkstad av
Torsten Gårdlund (1945).
• History of Barclays Bank Limited by
P. W. Matthews & Anthony W. Tuke
(1926).
•R
 ich Inheritance. A Guide to the
History of Manchester by N. J.
Frangopulo & G. B. Hindle & L.
Wharfe (1962).
Webbplatser, artiklar och texter
på internet
•A
 rchive Hub.
archiveshub.ac.uk
• Barclays.
group.barclays.com
•B
 arclays admits possible link to
slavery after reparation call by Nick
Mathiason. The Observer.
theguardian.com (2007).
•C
 hethams Library.
chethams.org.uk
•G
 reat Western Warehouse, Museum
of Science and Industry by David
Dixon. Geograph, photographic
archive of Britain and Ireland.
geograph.org.uk (2012).
• MOSI (Museum of Science and
Industry).
mosi.org.uk
•R
 efuge Assurance Building .
Wikipedia. en.wikipedia.org.
(2014).
• T he Most Hated Banks in Britain by
Harvey Jones. Lovemoney.
lovemoney.com (2009).
• T he University of Manchester.
manchester.ac.uk
• T op 10 Cities of the Year 1900,
by Matt Rosenberg. About.com.
Geography.
about.com (2014).
•W
 ales History. The Industrial
Revolution. BBC.
bbc.co.uk/wales/history (2007)
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VI BESÖKTE MIMAS, Manchester Information & Associated Services, ett
nationellt datacenter placerat i The
University of Manchester. Det är det
tredje största universitetet i Storbritannien med över 40 000 studenter.
På kartan breder det ut sig som ett
långt, förvirrande gytter av byggnader. Egentligen är det här två universitet som sammanslogs så nyligen
som 2004, men båda har rötterna i
industrialisternas 1800-tal.
Värdarna presenterade dels den
brittiska arkivdatabasen, the Archive
Hub, dels arkivariens yrkesroll i den
digitala miljön. Tankarna går snart
till vår svenska NAD (Nationell Arkivdatabas). The Archive Hub har inte
sin bas i det nationella arkivväsendet,
som i Sverige, utan i den akademiska
världen, vid The University of Manchester. Finansieringen kommer från
fonder inriktade på utbildning och
från regeringsdepartement.
Hemma i Sverige prövar jag båda
databaserna och ser vad jag upplever
för skillnad. Ambitionen är rätt högt
ställd i ”the Hub”. Den har som sin
grund att ge beskrivningar av arkivbestånden i löptext. Användarna får
uppräknat olika handlingstyper som
finns, och därtill deras potential för
forskare. Korta biografier och historiker finns införda. Även hänvisningar
till ämnen, platser och personer
förekommer.
NAD DRAR FÖRDEL av att det redan funnits
färdiga arkivförteckningar att lägga
in. När jag söker på respektive lands
tionde största stad, i landets egen
arkivdatabas, får jag ett sökresultat
som gör mig konfunderad. Norrköping ger fantastiska 336 181 träffar

i NAD. Storbritanniens motsvarighet, Newcastle ger betydligt mindre
träff bild i ”the Hub”: 2 174 st. Vad
kan skillnaden bero på? Jag bedömer
att just volymanmärkningarna i NAD
står för många träffar i det svenska
testet.
När jag sökt vid olika tillfällen
i båda databaserna känner jag mig
långt ifrån fullärd i någon av dem.
Hittar bäst i NAD – kanske för att
jag är svensk? En skillnad som blir
tydlig är i hur de båda databaserna
förvaltas. NAD ger intrycket av att en
väl avgränsad arbetsinsats har grundlagt databasen och att den sedan dess
har sett ungefär likadan ut: samma
storlek, samma innehåll. The Archive
Hub verkar vara ett kontinuerligt
fortgående projekt, med insatser från
kollegor runt om i England.
”BRITAINS MOST HATED bank” säger mr
Nick Webb, om sin arbetsgivare,
Barclays Bank, och just det tillmälet
fick banken under 2009 i en rankning av bankerna i Storbritannien.
Det visar sig att några av de största
brukar turas om på förstaplatsen år
för år. Det hela kan sammanfattas så:
en stor bank får fler klagomål än en
liten bank. Barclays Bank skapades av
två guldsmeder i London 1690. Ett
tag spred sig ett rykte att banken på
1700-talet varit engagerad i slavhandeln. Historien visar någonting annat.
Kväkare grundade den engelska antislaverirörelsen i London 1787; kväkare
var också drivande i Barclays Bank
under 1700-talet. 1968 kom efter ett
par uppköp under seklernas gång det
som en gång varit Heywood´s Bank
till Barclays. Heywood´s hade under
1700-talet byggt sin rörelse på slavhandlarpengar i viss utsträckning. Så
det fanns en rot ändå.
Jag förstår snart att Nick Webbs
enhet idag fungerar som en sorts
sanningskommission hos banken.
Enheten ska ge svar oberoende av vad
ledningen tycker om svaret. Naturligtvis finns det uppgifter som måste
sekretessbeläggas, av hänsyn till privatpersoner eller affärer till exempel.
Bankens arkiv har gått från slutenhet till att närma sig kunden direkt,
i en medveten strategi att bättra på
bankens rykte. Om arkivets möjligheter säger Nick: ”you´ll be amazed over
what researchers will find”.

delen. Inga privata näringslivsarkiv
finns, men arkiv från företag ”though
held in private hands”. Lägg därtill
bestånd i offentliga arkiv. Näringslivsarkiven berättar också om människorna och samhället, inte bara om
teknisk och ekonomisk utveckling.
Samarbete över hela Wales, mellan
arkivinstitutioner, företag och andra
har varit ett ledord. Stacy citerar Helen Keller: ”Alone we can do so little,
together we can do so much”.
Great Western Warehouse är en
relativt sent uppförd byggnad (1880) i
MOSI:s (Museum of Science & Industry) stora kulturreservat, den gamla
Liverpool Road Station. Än idag
används delar av huset som lager, men
numera för museet och dess samlingar.
Järnvägsvagnar kunde köras in i huset
och lastas av och på: man ser spår av
detta nere i arkivlokalerna än idag.
längs en av sidorna
på MOSI:s lagerbyggnad från 1880
syns genom glasväggarna rad efter rad
av stora, gamla maskiner. Föremål och
inte bara lastgamla sådana är en styrka
för museet. Exponeringen är överraskande generös. Här kan man låna ett
gammalt föremål, bära omkring det
eller sitta och fingra på det.
MOSI är vidsträckt: fem stora
stationsbyggnader. Det tar tid att ta
sig genom hela museet.
Arkivet har visat sin styrka i att
kunna göra research till bakgrunden
till andra enheter, t.ex. när det gäller
föremål. Här finns historier. En landar
ända borta i Västafrika med hur resande textilentreprenörer på 1900-talet
blev imponerade av de mycket vackra
tyger som tillverkades av kvinnorna i
området. De värvade ett antal kvinnor
till fabrikerna i Manchester och började marknadsföra engelsktillverkade
tyger tillbaka till afrikanerna. Efter en
tid kom de värvade kvinnorna underfund om hela produktionsprocessen.
Är det överflödigt att berätta att de
blev arga och sa upp sig?
En öppen plats efter vandring
genom kvarter med butiker och pubar.
Mittemot det futuristiska National
Football Museum. En grind genom
muren av sandsten och tegel. Humphrey Chetham skrev en instruktion i sitt
testamente från år 1651 till bibliotekarierna: ”to require nothing of any man
that cometh into the library”. Det förUNDER EN PROMENAD

Palace Hotel uppfördes ursprungligen för ett försäkringsbolag på 1890-talet och är
listat bland historiskt intressanta byggnader i Manchester.

STACY CAPNER DELAR ut ett par trycksaker
på walesiska och med engelska på
baksidan. Eller om det är tvärtom.”
’Edrych ar Ddiwydiant Cymru trwy
Archifau’ – Looking at Welsh Industry through Archives”. Minoritetsspråket omhuldas lokalt idag. Även
Stacy Capner, inflyttad från Liverpool, har försökt lära sig det. Hon är
Business Archive Development Officer vid Archives and Records Council
Wales, utgivare av foldern.
Wales har en rik industriell historia. Andra platsen efter England i den
industriella utvecklingen i världen år

1851. Vid den tiden talade arbetarna
vid de betydelsefulla kolgruvorna
walesiska, men invandringen från
övriga England under ett par decennier före första världskriget tippade
över till engelskans dominans. Där
fanns inte bara kol. Metallgruvorna
utgjorde också en del av den tunga
gruvindustrin, men länge visste man
inte var arkiven efter dessa fanns.
Projekt som Stacy deltagit i har syftat
till att förteckna, tillgängliggöra samt
marknadsföra arkiven efter industriella verksamheter i Wales. Hon är den
första att ägna sig åt detta i lands-
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Great Western Warehouse är en relativt sent
uppförd byggnad i Museum of Science &
Industrys stora kulturreservat. Än idag används delar av huset som lager, men numera
för museet och dess samlingar.

sta offentliga biblioteket i England var
skapat. En murrig, fantastisk bibliotekssal med höga takbjälkar, inglasade
hylldörrar och grindar. De sistnämnda
byggdes vid mitten av 1700-talet för
att besökarna inte skulle stjäla med
sig böckerna de läste. Innan dess hade
man kedjat fast varje bok som beställdes ner från hyllan för läsning.
gammalt när bibliotekarier och låntagare drog in: en intilliggande matsal från sen medeltid har
bevarats intakt med höga väggar av
mörkröd sandsten. Intrycket är nästan
filmiskt. Turligt nog överlevde salen
en tjutande nazibomb som landade
vid sidan om under slaget om Stor
britannien.
Chetham är en plats för läsning
och berättelser. Här finns den om Karl
Marx och Friedrich Engels som suttit i
samma burspråk. Mer moderna berättelser har också fogats till biblioteket,
särskilt genom donerade samlingar.
Palace Hotel, huset där vi bodde

Efter en tid kom de värvade
kvinnorna underfund om
hela produktionsprocessen. Är
det överflödigt att berätta att
de blev arga och sa upp sig?

HUSET VAR REDAN
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under vistelsen i Manchester. Entréhallen är sakral-pompös, matsalen
pompös-elegant. Huset uppfördes för
ett försäkringsbolag på 1890-talet och
är listat bland historiskt intressanta
byggnader i staden. En populationsforskare i USA har beräknat att ett
Stor-Manchester var den nionde största staden i världen år 1900. Staden
var stor. Och kosmopolitisk. Många
nationaliteter från hela världen hade
funnit sin väg hit, och flera grupper
var sysselsatta med handel.
1843 hade den svenska industrimannen Carl Gerhard Bolinder en

lärlingsperiod i Manchester. I ett brev
till sin bror i maj skriver han:
”Här är en sådan oräknelig mängd
av bomullsspinnerier, sawmills, hin
och hans mor, att jag verkligen kan
bli förbryllad i skallmejan där jag
strövar på gatorna. Från mitt rum där
jag kommer att bo är fönstret åt en
öppen plats och Bridgewater Canal,
och även ser jag två stora bomullsspinnerier. Kan jag vara lycklig att hava
fullt arbete här i sommar, skall denna
min tour i Manchester bliva den bäst
använda skoltid för mig. Jag är glad, ja
mer än glad, broder!”. 

Vad händer
om era fysiska
handlingar blir
förstörda?

Dokumenthantering
Anlita en expert

dokumentinfo.se/konsulttjanster

dokumentinfo.se/Kurser

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.

Arbeta som en expert

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

Bli en expert

Dokumenthanteringsplan.se

Vi finns över hela landet.
www.ricoh.se

Dokument

INFO

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

Kåseri

Arkivmani
– om arkivarier i litteraturen
Text Peter Sivervall peter.sivervall@comhem.se

DETTA MED ARKIV är fascinerande. Efter
närmare trettio år som arkivarie –
både inom den institutionaliserade
arkivvården (arkivmyndighet) och
inom arkivvärlden i en annan del av
verkligheten (myndighetsvärlden),
kan jag konstatera följande: Inom den
instutionaliserade arkivvården behöver man inte förklara vad man håller
på med – det är inte heller säkert att
man ens kan förklara det. Så länge
även kollegorna å sina respektive
sidor är invaggade i samma tro är alla
lyckliga. Sedan kan det naturligtvis
finnas skillnader i troendet också; det
finns som bekant arkivarier med inriktningen att skriva regler, en annan
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inom ett område, som åtminstone i
många fall är regeltungt.

grupp som enbart sysslar med ”ité”
och en tredje grupp som arbetar med
det gamla.
I den verklighet där den mesta
informationen, och därmed arkiven,
skapas behöver man å andra sidan
förklara desto mer om vad man
egentligen sysslar med för att folk
inte ska få uppfattningen att man
bara är en vanlig människa. ”Jag
arbetar med dokumenthantering,
informationsförvaltning, informationsflöden, informationsstrukturering och informationsklassificering”.
Har man tur har man fångat intresset. Det omvända kan också inträffa
- så att öva på framförandet är en god
idé. Det skadar inte heller att vara hel
och ren samt propert klädd.
Min erfarenhet visar att arkiv är
något som berör alla – alla har någon
åsikt om arkiv. För att vara ett område som de flesta inte tycks bry sig
särskilt mycket om, tycks alla i alla
fall ha en åsikt – det är tyck och tänk

DETTA MED ARKIV kan gå till överdrift
även för en äkta arkivarie. Under ett
flertal år engagerade jag mig i att
samla citat med arkivanknytning ur
allehanda litteratur – samlingsnamnet
var ”arkivarien i litteraturen” och citaten publicerades i en liten skrift. Vid
skriftens nedläggning hade närmare
åttio citat publicerats och fler fanns
på lager. Beskrivningarna av arkiv
och arkivarier var i många fall inte
överdrivet positiva. Eller vad sägs om

detta citat: ”… ser ut som alla arkivarier någonsin. En liten dammig man
med grå kofta och överkammad flint.”
Ett annat exempel: ”Om utrymmena
hade varit aningen bekvämare kunde
hon mycket väl ha tänkt sig att se sig
om i arkivet på allvar.” En mer positiv
syn på litteraturarkivarien finns så
klart också i citatsamlingen, men

tyvärr hittade jag inget exempel i all
hast...
UTAN ATT JAG själv märkte det blev det
näst intill en mani att samla på citat.
Så fort jag öppnade en bok – deckare
är mycket tacksamma om man vill finna lämpliga citat – var det mer fokus
på att hitta en ”arkivarie i litteraturen”
än på intrigen i boken. När citatet väl
var funnet infann sig ett inre lugn då
jag uppnått det som kan kallas ”Finderglück”. Allt har som bekant ett slut
och när skriften i vilken mina samlade
citat publicerades lades ned, upphörde även ”arkivarien i litteraturen”.
Min mani övergick till någon form
av smärre depression. Lusten att läsa
fanns förvisso kvar, men då jag visste
att det i många böcker fanns citat
som låg och väntade, kände jag ändå
en viss tvekan att vända blad. Då det
ofrånkomliga var ett faktum och ett
citat lyste mitt framför ögonen, kunde
jag efterhand inse att tiden läker alla
sår och arkiven består. 
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Valaffischer från
en annan tid
Många arkiv har fina samlingar av affischer. Denna gång har vi fyndat
valaffischer som kanske fallit i glömska. KB:s affischsamling är välkänd,
liksom den på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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Text Karin Englund karin.englund@tele2.com

FYNDAT

pågick för fullt, men man hade ännu
inte kommit igång med bostadsbyggandet på allvar.
Socialdemokraterna i Stockholm
hade samma budskap då som nu lägg ner Bromma flygplats och bygg
bostäder i stället.
Den stora skillnaden på då och nu
är förstås att Arlanda flygplats finns i
dag, invigd 1959.
samtidigt var
ett val av dem som valde ledamöter
till första kammaren finns inslag av
både kommunalpolitik och rikspolitik
bland Stockholmsaffischerna.
Folkpartiet tycker att de borde gå.
Socialdemokraternas svar finns på
affischen intill: Folkpartiets Bertil
Ohlin och Högerpartiets Jarl Hjalmarson kan gott kan fortsätta att stå.
Socialdemokraterna och Bondeförbundet satt kvar till 1957. 

EFTERSOM KOMMUNALVALEN

Arkiv och bibliotek finns några arkivboxar med
fotografier från kommunalvalet 1954.
Stockholms Arbetarekommun har dokumenterat valrörelsen i Stockholm,
med bilder på affischer från de olika
partierna.
De är mycket präglade av tidsandan – samtidigt är de eviga.
Bostadspolitiken var en het fråga

PÅ ARBETARRÖRELSENS
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och här vänder sig Folkpartiet, som
ingick i den borgerliga stadshusmajoriteten, till den svenska regeringen
med sitt budskap. Affischen är fotograferad framför Operan.
Det är ont om bostäder i Stockholm. Men det är Socialdemokraterna
och bondeförbundet (bf) i regeringen
som ska lösa problemet.
Inflyttningen från landsbygden

Detta är en affisch för Högern, numera Moderaterna. Han som håller i dammsugaren ska förmodligen föreställa Per Edvin Sköld,
socialdemokratisk finansminister, men porträttlikt är det inte.

Och här ser vi Erlander med sin koalitionsbroder Hedlund. Socialdemokraterna
och Bondeförbundet – Centerpartiet idag – bildade koalitionsregering 1951.
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Huvudkontor i

– vad händer med koncernarkive
Det senaste decenniet har många av de stora koncernernas huvudkontor i Stockholm flyttats. För oss på Centrum för näringslivshistoria, Cfn, som jobbar med företagsarkiv och näringslivshistoria,
har det här både positiva och negativa effekter.
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Text Anders Gidlöf anders.gidlof@naringslivshistoria.se

I FJOL RYCKTE Apoteket AB upp sina
inte så gamla bopålar från det ganska
nyrenoverade huset på Södermalm - i
Stockholms näringslivshistoria känt
som KF:s korvfabrik. De flyttade till
nybyggda lokaler i den nya kontorsstaden kring Friends Arena i Solna.
Effekterna för arkivet och Centrum för
Näringslivshistoria var mest positiva.
Vi tog emot en efterleverans på 30 hyllmeter som fogades till det existerande
rika historiska arkivet. I Apotekets nya
lokaler fanns inte plats för de fantastiska exemplen på äldre apoteksinredning som hade stått i korridorerna i
korvfabriken. En del inredning gick
till Medicinhistoriska Museet medan
en pjäs nu pryder ett kontorsrum på
hos Centrum för Näringslivshistoria,
deponerat av Apoteket..
TILLBAKA TILL huvudkontorsflyttarna:
samarbetet mellan stora koncerner
och CfN har inte alltid löpt på så smidigt som i fallet Apoteket. För några
år sedan lämnade Skanskakoncernen
Hagaporten, det hus vid Haga Norra
som de byggde åt sig själva 2000. De
uppförde ett nytt hus i Hornsberg på
Kungsholmen, det andra nya huvudkontorsklustret i staden. Huset vid
Haga Norra var ganska rymligt och
hade stora arkivlokaler i källaren,
vägg i vägg med huvudkontorets gillestuga och gym. Det nya huset sägs
vara mycket mindre än det gamla.
Dagens allmänna utveckling går
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mot alltmer kompakta kontorsytor,
gärna i flexibla landskap. Större
verksamheter har slutat att flytta in
i äldre ombyggda hus och bygger
istället nytt. Väldigt sällan förläggs
huvudkontoren i anslutning till någon
anläggning där företagets kärnverksamhet utförs, som varuhus, distribution och lager, fabrik eller publika besökskontor. Närheten betyder nästan
inget längre eftersom det i första hand
är bredbandslinan och intranätet som
håller ihop företaget, inte rörpostsystem och gemensamma matsalar.
Detta hänger i sin tur ihop med den
divisionalisering som större företag,
särskilt inom industrin, har genomgått sedan länge. Den har inneburit
att nästan all tillverkning, försäljning etcetera har flyttats ut till olika
koncernbolag som delvis motsvarar
divisioner. Divisionerna motsvarar i
sin tur ungefär affärsområdena och
fungerar nästan som egna koncerner.
Det gamla moderbolaget är endast
ett slimmat huvudkontor med ansvar
för kontakter med aktieägare och
press, koncernbokslut, vissa strategiska avgöranden och tunga juridiska
frågor. Moderbolaget sitter oftast inte
på de stora resurserna, inte ens när det
gäller de jämförelsevis små summor
som det handlar om för att ordna och
förteckna arkiv. Pengarna finns ute i
divisionerna, eller rentav i dotterbolagen i andra länder.
Skanska har gått ett resolut steg mot

flyttkarusell

ringen?

det papperslösa samhället och satt upp
en rutin för att undvika att producera
papper. Om man ändå har en pärm
som måste ställas undan, finns endast
alternativet att skicka den till Recall
i Kumla. Vill man ta del av innehållet igen får man beställa pärmen från
Kumla. Eftersom de flesta dokument
idag produceras och lagras digitalt
är Skanskas rutin kanske ganska
naturlig. Problemet är hur själva
huvudkontorsflytten gick till, och vad
som händer med uppfattningen om
ett koncernarkiv.
förvaltar idag den största delen av Skanskas
historiska arkiv. Skanska har varit
medlemsföretag sedan 1983 och
levererat arkivmaterial i många omgångar sedan 1987. Till skillnad från
vid tidigare tillfällen fick CfN denna
gång (2013) ingen information om
huvudkontorsflytten förrän den var
nästan helt genomförd. Till saken hör
att CfN:s närmaste kontaktperson på
Skanska i många år har varit företagsfotograf på Skanska AB. Fotografen
har uppskattat CfN:s tjänster när det
gäller arkivhyllor och klimatutrymmen för fotografier, men har haft
föga förståelse för att inom sin budget
rymma kostnader för förvaring av
äldre material – en del så gammalt
som från 1887 – så som räkenskaper,
personaltidningar, reklam och äldre
projektmaterial med mera.

CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

Vattenfall, Skanska, Ångpanneföreningen,
Apoteket AB, Arla Foods och Skandia är
några av de stora koncernhuvudkontor
i Stockholm som har flyttats. På gång är
TeliaSonera och enligt rykten även bankjättarna Swedbank och Nordea.
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kommelse flytta över ett hundratal
hyllmeter handlingar till CfN och
genomföra lämplig gallring på plats
hos CfN. Gallringsutredningen är
påbörjad och kan leda till att minst
hälften av det nya materialet gallras.
Allt borde dock ha föregåtts av en generell bevarandeplan för arkivmaterial
från ett större byggföretag.
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punkt där gallringskulturen inom Skanska inte helt stämmer
överens med vad arkivarierna på CfN
anser borde bevaras. Det handlar om
projekthandlingar. Varje byggprojekt avsätter traditionellt mängder av
handlingar, från byggmötesprotokoll,
fakturor, foton dag för dag, ritningar
och korrespondens. Det finns en praxis
inom Skanska att efter tio år gallra
allt som har med ett byggprojekt att
göra, precis som gällde för bokföringsmaterial. Möjliga undantag var
professionella foton och arkivexemplar
av glättiga trycksaker. Undertecknad
anser att detta är att gå lite för långt.
Vi har tidigare lanserat tanken om typurval kombinerat med att vi identifierar
de mest epokgörande projekten. Det
är trots allt viss skillnad i historiskt intresse mellan bygget av Öresundsbron
och uppförandet av 20 förortsradhus.
Vi kan nog konstatera att det inom
det normala storföretaget finns få som
känner till att ett stort koncernarkiv
finns. Det beror nog inte bara på att
det fysiska koncernarkivet inte finns i
källaren längre, eller ens i korridoren
bredvid kapprummet. Det handlar om
att ett nytt koncernarkiv håller på att
växa fram, i mappstrukturer på nätverket. Det gömmer sig under bokstäver
som G:/, O:/, H:/ och faktiskt X:/
(Arkiv X har jag nu skådat i verkligheten!). Det är en verklighet som CfN
nu håller på att anpassa sig till. Vi gör
vad vi kan för att inventera det digitala
materialet, som ofta går 15-20 år tillbaka i tiden, och ta en kopia till den
digitala delen av det historiska arkivet
hos CfN.
Vissa företag gör självklart ett bra
jobb med att skapa egna digitala arkiv.
Vi hoppas på att få arbeta mer med
digitalt material även hos Skanska, och
att kanske bidra till en attitydförändring, där arkivarien ses som ett stöd
i företagets nutid och bearbetning av
närhistorien. 
DET FINNS EN ÖM

Det har inte blivit många kronor över
för att ordna och förteckna arkivet,
än mindre för att presentera historien. Detta trots att man har väldigt
mycket att vara stolt över och borde
visa upp.
ingen åtskillnad
mellan material som kan betraktas som
historiskt bevarandevärt och gallringsbart material, till exempel räkenskaper.
De gamla bolagsstämmo- och styrelseprotokoll från 1887 och framåt som har
förvarats hos chefsjuristen och efterfrågats av CfN länge, har nu skickats åt
ett helt annat håll.
Varför det finns en ovillighet att
skicka in vissa viktiga handlingar
till det historiska arkivet kan man
spekulera i. Kanske beror det på en
önskan att ha tillgång till handlingarna i den dagliga verksamheten, eller
att man litar mer på att de är säkra i
plåtskåpet på direktionsvåningen än i
ett externt arkiv. Kanske bär det emot
att låta protokollen flytta hemifrån.
Som arkivarier kan vi på CfN ha viss
förståelse för denna syn på saken, att
skicka iväg sitt arkiv är som att sända
iväg sin själ. Jag tror dock att det
handlar om brist på kommunikation
inom företagen i dessa frågor. Det
finns ingen information på intranätet
eller den så kallade styrelsewebben
VID FLYTTEN GJORDES
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om att det finns ett historiskt arkiv
som sköts externt av professionella
arkivarier. Det är knappast en snackis
i fikarummet. Ibland framgår det av
arkivpolicydokument, men medvetenheten om sådana dokument är
ofta låg. Kanske informerar CfN:s
kontaktpersoner på företagen inte
automatiskt om att CfN existerar.
Detta är förstås ett misslyckande för
CfN. Samtidigt måste vi ju jobba som
externa konsulter och förtjäna oss en
plats i företagets kommunikationsvärld. Då räcker det oftast inte att ha
en god relation med vare sig företagsfotografen, presschefen eller kommunikationsdirektören. Det duger inte
heller att anordna visningar på CfN
för medlemmar av företagets veteranförening.
sin spets när det är
dags för företaget att flytta sitt huvudkontor. När Skanska genomförde
sin flytt till Lindhagensgatan fick
undertecknad information genom en
ekonomiassistent på Skanska Sverige
AB om att det fanns en del material
i källaren i det gamla huset som hon
ansåg bevarandevärda. Jag åkte dit och
genomförde en mycket hastig inventering. Där fanns en hel del material från
några företag som Skanska köpte upp
på 1990-talet. Jag fick enligt överensFRÅGORNA SÄTTS PÅ
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Under hösten beslutade riksdagen om en ny sekretessregel, med giltighet från 1 januari 2014. Det gäller sekretess i samband med internationella samarbeten. I medierna har det framställts
som
att detta skulle vara en relativt stor inskränkning och att allt som rör
EU-samarbetet skulle kunna sekretessbeläggas. Så är givetvis inte fallet.
Obeaktat detta är dock förändringen en i raden av begränsningar av
offentlighetsprincipen. 				
Som sådan är den givetvis ytterligare ett steg bort från den grundprincip som instiftades för nästan
250 år sedan.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

nya lagstiftningen
vill åtgärda är att det i internationell

PROBLEMET SOM DEN
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Ytterligare
inskränkningar

rätt oftast finns en så kallad vetorätt
från den som lämnar informationen.
Det innebär att den som ger informationen till annan part har rätt att
bestämma vem som ska få ta del av
handlingen. I regel brukar Sverige
kunna lösa det
genom
särskilda sekretessbestämmelser och
att man övertygar motparten om att
det skydd som finns räcker.
Detta är alltså ett sätt att skärpa
30 ARKIV 2/2014

det skyddet. Lagändringen innebär dock inte att alla avtal eller allt
som rör EU kan sekretessbeläggas.
Frågan rör i huvudsak samarbeten
med andra länder, och företrädesvis
parter utanför EU. Om det uppstår
en situation där Sveriges möjlighet att
delta i avtalet begränsas
av
offentlighetsprincipen, ges här därför
en utökad, mer generell, möjlighet
att tillåta detta. Lagförslaget motiveras med att avtalen i dag ofta är mer
komplexa och innehåller fler delar än
tidigare. Kraven på så kallad vetorätt
har därför också ökat.
I PRAKTIKEN KOMMER inskärpningen inte
att få någon större betydelse och kan
till och med ses som ganska vettig.
Detta förutsätter dock givetvis att
den anda som genomsyrar propositionen - att Sverige alltjämt ska verka
för offentlighet i internationella avtal
- upprätthålls. Likväl är det dock
fortfarande en inskränkning.

Och det kanske är detta som är
problemet. Varje inskränkning kan
isolerat ses som rätt förnuftig - men
helhetsbilden blir dock att offentlig-

hetsprincipen alltmer inskränks. Det
är en oroande utveckling. Samtidigt
ser verkligheten annorlunda ut idag.
där informationsutbytet mellan länder har exploderat,
samtidigt som möjligheten att överföra information har förenklats. Inte
minst genom internets utbredning.
Till detta finns det säkert anledning
att återkomma. Det kanske ändå är
när det gäller den
personliga
integriteten och offentligheten som
den största utmaningen finns och
kommer att finnas framöver.

VI LEVER I EN VÄRLD



Mer byråkrati löser
inte arkivfrågan inom
den enskilda sektorn
Magnus Berencreutz tar i Arkiv (1/2014) upp frågan om
arkivens status i den enskilda sektorn. Frågan är givetvis
relevant, men mer byråkrati löser knappast bevarandefrågan, menar Lars Lundqvist i ett svar på artikeln.
Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

av stor betydelse att
bevara arkiv även inom den enskilda
sektorn. Det finns naturligtvis möjlighet att göra detta genom hårdare
lagstiftning, eller koppla detta till förvaltningsberättelsen och revisorernas
arbete, som Berencreutz föreslår. Men
frågan är om det egentligen är rätt
väg att gå. Många företag följer idag
en rad standarder och det är förstås
positivt både för verksamheten och
dess arkiv. Det måste framhävas att
företagen i regel har rätt bra kontroll
över den information som är verksamhetskritisk. Det må vara att man
sällan diarieför handlingar - men det
är knappast något problem annat än
för den egna organisationen. Revisorerna har givetvis skäl att kontrollera
bokföringen och kan givetvis redan i
dag ha synpunkter på ordningen för
annan dokumentation som är nödvändig för verksamheten. Men mer än så
kan nog vara svårt att kräva från det
hållet.

DET ÄR GIVETVIS

Berencreutz frågan om
etikkod. Men det stora problemet inom
den enskilda sektorn är att det i princip
inte finns några arkivarier anställda.
Det är bara i offentligt ägda bolag som
det i vissa fall finns anställda arkivarier.
Detta är ju egentligen också ett betydligt större problem. Förvisso anlitar en
del företag konsulter för arkivtjänster - men dessa kan i regel inte ta det
HÄRTILL KOPPLAR

helhetsgrepp som här efterfrågas.
Det riktigt stora problemet är dock
hur man motiverar ett långtidsbevarande utifrån det evighetsperspektiv
som är professionens utgångspunkt,
inte hur den aktuella statusen på arkiveringen ser ut. Jag ser dock inte att
det vare sig är rimligt eller möjligt att
ställa krav på bevarande lagmässigt.
Dessutom löser detta fortfarande inte
problemet med att många (särskilt
mindre företag) är relativt kortlivade.
Ett åtagande av detta slag är också
något som i mycket stor omfattning
därför i slutändan skulle läggas på den
offentliga sektorn.
standarder arkivariens bästa vän inom den enskilda
sektorn. Det rimliga är att motiveringar för detta hämtas från argument, snarare än lagstiftning. För
långtidsbevarande krävs det dock i
regel andra medel och annan motivering än vad som kan motiveras utifrån
verksamhetens behov. Detta är en
utmaning. Det är också en utmaning
som samhället och staten i sådana fall
rimligen måste ta ett större ansvar
för. Ty i slutändan är det där kostnaden till stor del antagligen kommer
att hamna. Det är egentligen bara
våra riktigt stora bolag som annars
kommer att klara av denna hantering
under de långa tidsrymder som här är
aktuellt. 
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Hög tid för
dispens?
Om de statliga myndigheterna hade följt regelverket så hade de nu påbörjat sina verksamhetsbaserade arkivredovisningar med begynnelseår 2013. Arkivvärlden har låg prioritet och knappa resurser. Därför har
få avslutat sina gamla arkivredovisningar enligt allmänna arkivschemat med slutår 2012. Den generöst tilltagna övergångsperioden om
fyra år räckte bara för gissningsvis hälften av myndigheterna.
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Text Håkan Olsson h.o@arkivalpha.se

RIKSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORTER för
dessa år, 2009-2012, visar att nio av
tio myndigheter har dröjt i det längsta
med övergången. I flera av rapporterna 2012 signalerades en misstro
över om myndigheterna skulle hinna
i tid. I en artikel av Marie Thorn i
förra numret av Arkiv framgick ett
omfattande gurgel mot Riksarkivet
för otillräckligt stöd för övergången
från myndigheter som antagligen haft
svårt att hinna med. Det kan vara
skönt att ventilera sin frustation, men
den viktiga frågan är inte vems fel det
är (om någons), utan vad som nu bör
göras åt saken?
En förutsättning för att en statlig
myndighet i normalfallet ska lyckas
med övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning är att samma
struktur används för registrering av
handlingar som för arkivredovisning-

en. Därigenom klassificeras handlingarna med automatik löpande över året
(proaktivt).
Efter en genomgång av Riksarkivets inspektionsrapporter 2013 finner
jag att endast 11 av 23 myndigheter
som inspekterades under året hade
antagit en klassifikationsstruktur som
också användes för registrering av
handlingar i diariet. Mot bakgrund
av att Riksarkivet bara har rätt att
rekommendera myndigheterna att använda samma struktur för redovisning
och registrering, så kan det resultatet
bedömas som bra. Det betyder dock
att omkring hälften av myndigheterna
knappast har möjlighet att gå över
till en verksamhetsbaserad arkivredovisning i tid, eftersom diarieförda
handlingar inte har registrerats på
verksamheter.
Vad bör nu göras för de myndigheter

”den viktiga frågan är inte
vems fel det är (om någons),
utan vad som nu bör göras åt
saken?”
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som har hamnat på efterkälken? Ska
de tvingas att uppfylla den på förhand
bestämda tidtabellen? Ska denna justeras så att de lättare hinner ifatt? Hur
ska dessa saker göras?
intagit den tuffa positionen att inte medge undantag från
tidsschemat, utom i mycket sällsynta
undantagsfall. Det har varit bra, så
länge som det har funnits en teoretisk
möjlighet att hinna, men tidsgränsen
passerades för över ett år sedan. De
myndigheter som nu söker dispens
har goda skäl för det. Ett exempel är
Kustbevakningen som i mars 2013
enligt RA:s inspektionsrapport först
ville ha tid att integrera en klassificeringsstruktur med ett nytt ärendehanteringssystem.
Det skulle vara dålig pedagogik att
i detta och liknande fall ställa krav på
retroaktiv redovisning med en modell
som förutsätter proaktivitet. Det är
som att säga att det inte finns någon
betydelsefull skillnad mellan gammal
och ny modell avseende när och hur
redovisningen behöver upprättas.
Det kommer inte heller att bli
någon bra ny arkivredovisning om
den ska göras retroaktivt: det riskerar
att bli en nödtorftigt draperad, dyr
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Vi skapar ordning
i ditt arkiv!

Är det hög tid för Riksarkivet att
bevilja dispenser för de myndigheter som har behov av en
senare övergång till ny arkivredovisning?

Många har redan anmält sig...
Har du planerat
dina kurser i höst?
Kursprogram hittar du på www.sipu.se
Mariebergs Arkivbyrå
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Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
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och försämrad kopia av den gamla.
En dålig start på den nya arkivredovisningen kan också bli svår att rätta
till på sikt.
DET ÄR DÄRFÖR bättre att förlänga
användandet av allmänna arkivschemat för de årgångar av ett arkiv som
enbart kan redovisas i efterhand.
För att samtidigt främja övergången
till ny arkivredovisning bör dispens
för användandet av allmänna arkivschemat villkoras med krav på att
sökande myndighet redan tagit fram
fastställd klassificeringsstruktur och
tidsbestämd plan för övergång till ny
arkivredovisning.
Hur detta ska gå till bör regleras
generellt genom en ändring i RA-FS
2008:4, så att myndigheter kan söka
dispens, och speciellt i en särskild
RA-MS för varje myndighet som
söker dispens. Detta kan förhindra
en hotande blockerande situation och
underlätta en fortsatt övergång för
alla statliga myndigheter. 
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Noterat

Riksarkivet delar
med sig
Folkbibliotek, skolväsendet, universitet
och högskolor kommer från den 1 juli
2014 att få fri tillgång till Riksarkivets
digitala bilder.
Regeringen har beslutat om en ny instruktion för Riksarkivet. Ändringen träder i
kraft den 1 juli 2014 och innebär bland
annat att folkbibliotek, skolväsendet,
universitet och högskolor ges fri tillgång till
Riksarkivets digitala bilder via Internet.
– Den här dagen har vi längtat efter.
Vårt viktigaste strategiska mål är en ökad
användning av arkiven. Vi arbetar för fri
tillgång för alla, detta är definitivt ett steg
i rätt riktning. Jag är stolt och glad att vi
kommit så här långt, säger riksarkivarie
Björn Jordell.
Den nya instruktionen innebär att

några grupper undantas från kravet att
Riksarkivet ska ta ut avgifter för digitala
bilder. En fri tillgång och ökad användning ställer å andra sidan stora krav på
administration, teknik och logistik. Just
nu undersöker Riksarkivet hur detta ska
genomföras.
– Det här är kanske det mest spännande som hänt sedan vi började göra
digitala bilder tillgängliga på Internet,
säger Anders Nordström på Riksarkivet
SVAR.
– Vi räknar med att intresset är stort
och att användarna kan anslutas successivt under hösten.
Riksarkivet kommer att informera om
hur berörda kan anmäla intresse innan
instruktionsändringen träder i kraft.

Syns du så finns du!
Annonsera i
ARKIV?
Kontakta Bengt så berättar han mer:
Bengt Åkesson
Tel: 08-402 41 54
Mobil: 0706-68 41 51
E-post: b.akesson@akessoncurry.com
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FA:s och NAF:s medlemmar har bjudits
in att delta i ett utvecklingsprojekt under
april-juni. De båda ordförandena, Torgny
Larsson och Per-Ola Karlsson, betonar att
syftet är att förutsättningslöst utreda och
analyser vilka för- och nackdelar det finns
med en sammanslagning. Uppdraget att
utreda detta i nära dialog med medlemmarna är arkivchefen i Arkiv Västmanland, Christina Sirtoft Breitholtz.
– Oavsett vilket resultat projektet får
för det fortsatta samarbetet mellan FA
och NAF, så vill vi genom möten med
medlemmarna få en kunskaps- och erfarenhetsbas för vidare utvecklingsarbeten
till gagn för hela Arkivsverige. I mitten
av maj genomförde vi våra årsmöten på
Gotland med gemensamt program som
ett exempel på positiv samverkan avslutar
Per-Ola och Torgny.

Ny styrelse
Svensk Arkivtidskriftsförening har en ny
styrelse sedan i vår. Den består av Nils
Mossberg (FALK), sekreterare, Anastasia
Petersson (NLA), vice ordförande, Peter
Wattman (FAI), kassör, Torgny Larsson
(FA), ordförande och Rita Feldman (NAF),
kontaktperson för redaktörerna.

SafeBox – framtidens arkiv!
SafeBox är med sin unika säkerhetsgrad det första arkivet
i Sverige som uppfyller RA-FS 2013:4. Dina dokument är

tryggt, torrt och stöldsäkert arkiverade i vår Green Buildingklassade byggnad. Vårt detaljerade lagringssystem gör det
lätt att hitta enskilda dokument när du vill hämta ut dem.
Titta in på http://youtu.be/GNnBnPT7tTY för en rundtur!

SafeBox – din arkivarie
långt in i framtiden!
www.safebox.se
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– 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.
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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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