ARKIV

3/2015

En tidskrift om arkivets alla aspekter

”I arkiven har vi berät
telser som är en förut
sättning för en god
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Arkivdemokrati
Sommaren 2014 tillsattes Demokratiutredningen i syfte att analysera behovet
av att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin, och
att utarbeta förslag till åtgärder för att lyckas med detta. Syftet är också att
stärka individens möjligheter till delaktighet i, och inflytande över, det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Viktigt är också att analysera former
för deltagande och inflytande samt att identifiera samhällsförändringar som kan
påverka det demokratiska deltagandet på sikt.
Nu borde vi i Arkivsverige med tydlig och samfälld stämma visa på vår
plats i demokratiarbetet. Att lära av historien, utan att låta den skymma
framtidsvisionen, är en viktig utgångspunkt. I arkiven har vi berättelser som är
en förutsättning för en demokratiutveckling värd namnet. Allt från arbetet i
föreningar, samfälligheter, företag och olika intresseorganisationer. Om vi inte
höjer våra röster är det tveksamt om utredningen tar något stöd från arkiven inför
sitt arbete som ska redovisas den 15 december i år.
Det blir inte bara lyckade inslag som fungerar som goda exempel utan också
tillkortakommanden som vi måste lära oss av inför framtiden. Vi kommer också
att kunna visa vilka luckor vi borde täppa till för att kunna lära av historien.
Exemplen är många där vi behöver mer resurser för att göra uppsökande
verksamhet samt att åskådliggöra det som har skett och som har påverkat
samhällsutvecklingen.

Torgny Larsson
Ordförande FA

Vid ett besök hos ett statsbärande partis kongress tidigare i år kunde jag se hur
olika grupper på olika sätt försöker påverka den politiska utvecklingen. Allt från
Företagarna som vill behålla ROT intakt till rovdjursföreningen som värnar de
fyra rovdjuren. Mitt uppdrag var klart lobbyistiskt – arkivariskt, att besöka alla
där representerade grupper och prata om behovet av att ha och sköta om sina
arkiv. Oftast bemöttes jag med något sänkta blickar och dåliga samveten.
Det är en viktig demokratifråga att stora som små verksamheter har
arkivfrågan på näthinnan och ser betydelsen att vara en del av det demokratiska
systemet. Inte minst eftersom det finns uppenbara svårigheter med
omorganisationer, företagsuppköp och – i hela sin vidd – globaliseringen. Allra
svårast är nog just de aktionsgrupper inom och utanför den digitala sfären som
under kort tid kan förändra politiska skeenden. Detta gäller också de många
underrepresenterade grupperna i samhället.
Detta är frågor som inte får hamna utanför Demokratiutredningen. Utan
historia ingen möjlighet att förstå sig på den kommande framtiden och
samhällsförändringarna. Arkiv är en demokratifråga!
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20
år

Nätverkande
registratorer
20-årsjubilerar
För 20 år sedan var Sveriges registratorer en relativt oorga
niserad yrkeskår. Idag finns det ett landsomfattande nätverk
som engagerar registratorer inom såväl stat som landsting
och kommun. De tidigare registratorerna Mona Olsson och
Ulla-Britt Engström berättar hur nätverket knöts ihop.
Text Lee Englund registratorer.sverige@gmail.com och Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com
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UNDER 1900-TALET VAR DET vanligt att
registraturen var decentraliserad,
uppdelad på avdelningsdiarier som
sköttes av avdelningsadministratörer/
sekreterare. På huvudregistraturen
satt den myndighetsövergripande
registratorn ofta ensam, vilket å ena
sidan bidrog till att öka behovet av
ett kontaktnät för att bolla idéer och
utbyta erfarenheter, å andra sidan
begränsade möjligheterna att delta i
sådana möten. Registraturen fick ju
inte stå obemannad, och förståelsen
och respekten för registrators situation var inte riktigt vad den kanske
borde ha varit. De äldre i kåren minns
till och med registratorer som själva
fick ordna semestervikarier inför sommaren. Att ett nätverket till slut blev
verklighet var resultatet av en flerårig
process.
DE SOM SKRED TILL HANDLING var Ulla-Britt
Engström (Statistiska Centralbyrån
SCB), Mona Olsson (Luftfartsverket),
Sonja Höglund (Riksantikvarieämbetet), Harriet Ceder (Försäkringskassan) och Kerstin Warrander (Nordiska museet) med bistånd av Anita
Kutzner som coach. Under 1994
började de diskutera hur man skulle
kunna realisera nätverkstanken för
statligt anställda registratorer.
Ulla-Britt Engström spred nätverksfrågan till en större krets genom
ett anförande på den årliga registratorskonferensen i Norrköping. I
början tänkte man sig flera lokala
nätverk. Norrköping-Linköping var
först ut och därefter drog StockholmUppsala igång. Ett upprop skickades
ut till 38 statligt anställda registratorer i Stockholm-Uppsala. 15 av dem
deltog vid den allra första nätverksträffen som ägde rum i april 1995 hos
Ulla-Britt Engström på SCB. På dagordningen stod bland annat Sveriges

Ordförande/samordnare
genom tiderna
1995-1999: Ulla-Britt Engström
1999-2001: Monica Grolich
2001-2005: Sonja Höglund
2005-2008: Katarina Fredlund
2008-2011: Lill Andersson Nilsson
2011-2014: Magdalena Tempelman
och Vivianne Liliansdotter
2014- : Lee Englund och Birgit Postol
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”Yrkets status har varit en
ständigt återkommande fråga
sedan starten 1995. Hur spri
der man kunskap om de kva
lifikationer som faktiskt krävs
av en kompetent registrator?”
stundande inträde i den europeiska
gemenskapen som gav upphov till en
mängd frågor hos registratorerna. En
annan punkt var TNS-klassificeringen
(Tjänstenomenklatur för staten) som
inte ansågs spegla de kvalifikationer
som jobbet faktiskt krävde. Under
de kommande åren gjorde nätverket
flera ansträngningar att få till stånd
en förändring, dessvärre utan större
framgång. TNS-klassificeringen
ersattes senare av dagens så kallade
BESTA-kodning, vilken på intet sätt
har bidragit till förbättring.
YRKETS STATUS HAR VARIT EN ständigt återkommande fråga sedan starten 1995.
Hur sprider man kunskap om de
kvalifikationer som faktiskt krävs av
en kompetent registrator? Och hur får
man till stånd ett löneläge som speglar denna kravspecifikation? Kopplat
till yrkets status har även nätverket
tidigt drivit frågan om bättre utbildning och utbildningsmöjligheter för
registratorer.
Våren 2003 skrev nätverket till
Arbetsmarknadsstyrelsen AMS. På
den tiden hade varken registratorer
eller arkivarier en egen yrkesrubrik i
Platsjournalen och Platsbanken, utan
lediga tjänster annonserades under en
allmän kontorsadministrativ rubrik.
Nätverkets namninsamling sändes till
AMS med förslaget att registratorer
och arkivarier skulle få en egen rubrik
i Platsbanken. Förslaget bifölls.
Vid det här laget hade registratorer
från andra landsdelar än StockholmUppsala anmält sig till nätverkets
mailinglista och även kommun och
landsting fanns representerade i gruppen, som därmed fått en nationell
karaktär.
Vid 1990-talets mitt var elektroniska diarier i sin linda. Sedan dessa

har utvecklingen gått i rasande fart.
Myndighetens diarium fungerar inte
längre enbart som diarium, utan är
i lika hög grad ett dokument- och
ärendehanteringssystem – ett värdefullt arbetsredskap även för övriga
medarbetare på myndigheten. Detta
har lett till viss förvirring när det gäller att förstå och definiera registrators
roll. För med de moderna ärendehanteringssystemen kommer nya arbetsuppgifter och roller. Mona Olsson
beskriver hur hennes jobb förändrades
radikalt, från traditionellt huvudregistratorsarbete till projektledning,
systemutbildning, systemförvaltning och systemadministration. Hon
gjorde helt andra saker, men titeln,
arbetsbeskrivningen, BESTA-koden
och lönen var desamma.
EN ANNAN SAK SOM HAR förändrats genom
åren är handläggarnas förvaltningskunskaper. Ulla-Britt Engström
beskriver hur 1990-talets äldre
handläggare kände till att de måste
diarieföra handlingar och varför,
medan de yngre nyanställda saknade
dessa kunskaper och ifrågasatte varför
vissa handlingar skulle passera registraturen. Att utbilda handläggarna i
offentlighetslagstiftningens krav var
heller ingen självklarhet. Utbildning
skedde på vissa chefers initiativ. De
som förstod vikten av registrators arbete kunde bjuda in en registrator för
att informera sin personal, men det
fanns också de som inte gjorde det.
Det där med förvaltningskunskap,
eller snarare bristen på densamma, är
ett ämne som engagerar. Kunskapen
om de krav som ställs inom offentlig
förvaltning borde vara en självklarhet
för alla som arbetar på en myndighet,
framhåller de båda unisont. Men där
brister det än idag.

En kvalitativ registratur är även beroende av en myndighetschef som förstår och värdesätter offentlighetsprincipen. Både Ulla-Britt Engström och
Mona Olsson berättar med passion
och värme om bra myndighetschefer
som de har haft, chefer som har visat
uppskattning, lyssnat och backat upp
sina registratorer. När någon nämner
Hans Sundström på Statskontoret,
kommer projektet ”Öppna Sverige” på
tal, ett regeringsuppdrag som Statskontoret fick under Britta Lejons tid
som demokrati- och förvaltningsminister. De menar att det gynnade hela
landet och alla registratorer att det
fanns en minister som signalerade att
registratur var viktigt.
har varit roligast
med att arbeta som registrator har
båda samma svar: Det är omväxlande,
spännande och erbjuder många kontakter både internt och externt. Man
visste aldrig hur dagen skulle utveckla
sig, säger Ulla-Britt. De framhåller också att det är viktigt att ha rätt
läggning om man ska trivas och bli
en duktig registrator. Vetgirighet och
allmänintresse är viktiga egenskaper.
Som Mona säger, yrket är intressant
och engagerande och det känns stort
att arbeta i demokratins tjänst.
Det jobbigaste med yrket har enligt
Mona varit att ständigt få stånga sig
blodig för självklara saker som står i
lagen, och att bli ifrågasatt – det finns

PÅ FRÅGAN VAD SOM

fördomar kring registrator och dennes
uppgift: att man är besvärlig, övernitisk, inte värd att lyssna på. Det finns
en tendens att nedvärdera registrators
kunskap och kompetens i tron att
dokumenthantering är något som alla
kan. Mona Olsson minns en handläggare som envisades med att han
inte behövde någon hjälp med att få
ordning på sina ärendeakter, och när
han insåg att uppgiften var honom
övermäktig föreslog han att det som
behövdes var ”en liten lathund bara”.
De beskriver också stress, både i
form av hög arbetsbelastning och i
form av att stå ensam med hela arbetsbördan och ansvaret, utan möjlighet till hjälp att kapa topparna. Men
avigsidorna till trots är båda snabba
att tillägga att de älskade jobbet och
att det var intressant och roligt.
NÄR ULLA-BRITT ENGSTRÖM och Mona
Olsson ser tillbaks på de 20 år som
nätverket har funnits, upplever de
trots allt att relativt lite har förändrats
om man undantar IT-utvecklingen.
Lagstiftningen är mer eller mindre
densamma liksom offentlighetsprincipen och det grundläggande uppdraget
– att hålla ordning på alla handlingar,
svara på frågor internt och externt
och att informera och utbilda. De
stora frågorna på nätverksagendan
är desamma nu som då – löneläge,
status/anseende och adekvat utbildning. Utan tvekan framstår det som

lätt nedslående att nätverket har
misslyckats med att lösa dessa centrala
frågor. Samtidigt vittnar både UllaBritt Engström och Mona Olsson om
hur värdefulla nätverkskontakterna
och träffarna har varit för dem som
har valt att aktivt engagera sig, liksom
för deras arbetsgivare. De berättar om
personlig utveckling och tillhörighet, och om erfarenhetsutbyten vid
utvärdering av riktlinjer, etablering av
rutiner eller byte av IT-system.
Även om det finns frågor som har
förblivit olösta, så har ändå nätverket utvecklats. I juli 2009 lanserades
Facebook-gruppen ”Registratorer i
Sverige - Yrkesverksamma registratorer” av dåvarande ordföranden
Lill Andersson Nilsson. Det dröjde
några år innan registratorskåren letat
sig fram till gruppen, men under de
senaste åren har gruppen växt i allt
snabbare takt. Kanske kan Facebook
bidra till att stärka nätverket och möjliggöra för dagens och morgondagens
medlemmar att komma tillrätta med
några av de där punkterna som har
hängt med sedan starten. Och en sak
är säker; så länge offentlighetsprincipen finns kommer Sverige att behöva
registratorer, och de kommer att
behöva sina kollegor. För framtidens
globala informationssamhälle kommer säkerligen att bjuda på oanade
utmaningar. 

Mona Olsson
Yrkesverksam: I 24 år innan pensionering 2012.
Har bl.a. arbetat på: Luftfartsverket, Nutek (senare Tillväxtverket) och
Livsmedelsverket.
Utbildning: SIPU internat- grundkurs och fortsättningskurs, kurser på
Riksarkivet, Anita Kutzners Diplomutbildning genom Folkuniversitetet samt
Mittuniversitetet.
Ulla-Britt Engström
Yrkesverksam: I 28 år innan pensionering 2015.
Har bl.a. arbetat på: Statistiska
centralbyrån SCB 1977-2015 (huvudregistrator 1986-2015).

Ulla-Britt Engström och Mona Olsson.
Foto Lee Englund

Utbildning: SIPU internat-, grund- och
fortsättningskurs, kurser på Riksarkivet, Anita Kutzners Diplomutbildning
genom Folkuniversitetet samt Mitt
universitetet.
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ver
Från vänster: Ann-Sofie Öjmark,
Annelie Montén, Monica Grolich och Lee Englund.
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tanke till
rklighet

n

Sedan hösten 2002 har Mittuniversitetet
bedrivit utbildningen Dokumenthantering för
registratorer. Idén bakom utbildningen väcktes
dock långt tidigare. Ann-Sofi Öjemark, Monica
Björnberg Grolich och Annelie Montén var alla
tre drivande bakom utbildningen och berättar
hur tanke blev verklighet.
Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com och Lee Englund lee.englund@fai.se

hade
funnits där länge. Monica Björnberg Grolich berättar att samtalen
kring denna kan spåras tillbaka till
tidigt 1980-tal när SIPU-utbildningarna startade. Inom Nätverket
för Sveriges registratorer väcktes
frågan under 1999-2000. Ann-Sofie
Öjemark berättar att nätverket tog
fram en lämplig innehållsprofil för
utbildningen, bland annat genom att
titta på arkivutbildningarna i landet.
En enkät om utbildning för regist-

TANKARNA KRING EN UTBILDNING

ratorer gick ut till medlemmarna i
nätverket. Därefter kontaktades flera
universitet för att se om det fanns
intresse för detta. Responsen var till
en början väldigt sval och i flera fall
rentav avvisande. Undantaget var
Mittuniversitet där man ville diskutera frågan och Anneli Sundqvist
från Miun kom till registratorskonferensen den 17 maj 2001 och berättade hur hon hade granskat kraven
i platsannonser för registratorer
och kommit fram till att det fanns
9
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”Varken Mittuniversitetets registrators
utbildning eller en fullgjord arkivari
utbildning kan garantera att man
passar som registrator”

underlag till att starta en universitetsutbildning för dessa. På samma
konferens berättade Monica Björnberg Grolich om resultatet från nätverksenkäten under rubriken ”Vårt
behov av utbildning – så här tycker
några registratorer” och även detta
hade säkerligen en viss påverkan.
Mittuniversitetet hörde kort därefter
av sig, de hade nappat på idén om en
högre utbildning för registratorer.
Annelie Montén tror att det berodde
på att Anneli Sundqvist såg potential till att locka till sig studenter efter
att ha tittat på nätverkets föreslagna
kravprofil för utbildningen. Nu gick
det fort och redan läsåret 2002/2003
genomfördes den första kursen.
om inte
annat för att stärka registratorernas
status. Yrket har dock inte alltid haft
lågt anseende. Monica minns att det,
under 1970-talet, åtnjöt en högre

BEHOVEN AV UTBILDNING FANNS,

Ann-Sofi Öjemark

Registrator sedan 1996
Utbildning: Diverse kurser, bland
annat hos Annelie Montén. Ett år
distansutbildning i arkivvetenskap på
Mitthögskolan (nuvarande Mittuniversitetet) och ”en gedigen erfarenhet av
ärendehantering och ordning och reda
i staten innan jag blev registrator.”
Arbetsplatser i urval: Post- och
telestyrelsen, Energimyndigheten och
Ekonomistyrningsverket
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status än vad det gör idag. Då var
registratorn ofta en manlig jurist.
tog regeringskansliet ansvar för utbildningen
av tjänstemän och registratorer,
bland annat genom Statens institut
för personalutveckling, SIPU. När
utbildningsverksamheten lades ner,
startade några av de anställda privata
utbildningsföretag med motsvarande
utbud. SIPU/Mariebergs arkivbyrå
och SIPU arkivkonsult AB är verksamma än idag. Det senare drivs av
Annelie Montén och Sirpa Rundström. I likhet med den statliga
föregångaren erbjuder dessa SIPUutbildningar grundläggande registratorskurser där teori blandas med
praktiska övningar – övningar som
är viktiga för att förankra lagstiftningens tillämpning i en praktisk
verklighet och för att illustrera
registrators roll.
Mittuniversitetets distansbaserade
utbildning är fortfarande den enda
registratorsutbildningen på högskolenivå. Den saknar dock det mest
grundläggande elementet i en sådan
utbildning – diarieföring. De första
åren var detta i sin ordning, eftersom
kursen då fungerade som en vidareutbildning för yrkesverksamma
registratorer, och på den tiden var
man tvungen att uppvisa intyg från
arbetsgivaren för att bli antagen.
Men med åren har antagningskraven
luckrats upp, och idag antas många
studenter som inte har någon som
FRAM TILL CIRKA 1990

Annelie Montén

Arkivarie i ca 40 år. Gjorde ett avbrott
för att starta och vara redaktör för en
antiktidning.
Utbildning: Fil mag och Arkivkunskap 1973 på Stockholms universitet,
den första utbildningen för arkivarier
samt konsultutbildning.
Arbetsplatser i urval : Krigsarkivet, Riksantikvarieämbetet och olika
museer. Rekryterades till myndigheten
SIPU som konsult i arkiv- och dokumenthantering och för att utbilda registratorer. Startade 1992 SIPU Arkivkonsult
AB med fokus på registratorskurser och
med arkivuppdrag på statliga myndigheter. Har suttit i Enskilda nämnden,
föreläst på Stockholms universitet i
Arkivvetenskap. Har på Riksarkivets/
Sidas uppdrag utvecklat och föreläst
på utbildningen “Records Management
in Service of Democracy”.

helst erfarenhet av eller kunskap om
registratur och diarieföring.
Likafullt har högskoleutbildningen gott renommé bland arbetsgivare. I nutida platsannonser är det
allt vanligare att man efterfrågar
akademisk utbildning när man söker
registratorer. Tidigare var kravet i
många fall enkom fem års yrkeserfarenhet. Många väljer också att
kombinera registrator och arkivarie
i en och samma tjänst och söker då
någon som har studerat arkivvetenskap. Samtidigt har arkivarieutbildningen gått från att vara mer praktiskt orienterad till att bli teoretisk/

akademisk. En av artikelförfattarna
gick relativt nyligen Uppsala universitets arkivutbildning, där man
under en lektion kort pratade om
registratorsyrket, som beskrevs som
något som studenterna kunde arbeta
med efter utbildningen. Kurslitteraturlistan innehöll en allmänorientering i diarieföring. Vad som faktiskt
krävs av en registrator stod inte klart
förrän hon fick sin första registratorstjänst (och därefter inte sörjt att
arkivarietjänsterna uteblivit).
registratorsutbildning eller en fullgjord arkivarieutbildning kan garantera att man
passar som registrator, det kan alla
runt bordet enas om. Registratorsyrket är komplext och man måste ha
en viss läggning för att klara av det
på ett tillfredsställande sätt. Då det
VARKEN MITTUNIVERSITETETS

dessutom i många fall är ett ensamarbete, är det än mer viktigt att den som
studerar till registrator faktiskt får en
fullgod grund att stå på.
Registratorns uppgift syftar till

Monica Björnberg Grolich

30 år som registrator och 14 år som
administratör. Har under den tiden
byggt upp tre nya statliga myndigheter
och ett registratorskontor. Arbetar idag
som lokalstrateg.
Utbildning: Kurser i juridik med
mera på Stockholms universitet. Statlig
utbildning i administration, ekonomi
samt projektledarutbildning.

att värna svensk grundlag. Det finns
kanske anledning att fundera över
hur sårbar offentlighetsprincipen har
blivit i och med att utbildning och
kunskapsöverföring har överlämnats
till privata aktörer, samtidigt som
det enda akademiska lärosätet som
erbjuder någon form av registratorsutbildning inte lär ut grunderna. Det
ökar risken att fel person hamnar
på fel plats, om inte registratorn vet
vad som ska diarieföras – vem ska då
göra det? 

Arbetsplatser i urval: Sjöfartsverket, Marknadsdomstolen, Arbetsmarknadsdepartementet, Diskrimineringsombudsmannen, Riksbanken,
Premiepensionsmyndigheten och nu
Pensionsmyndigheten.

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com
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DEN DOLDA KVINNO
HISTORISK BACKLAS
Den dolda kvinnomakten – fem hundra år på Skarhults slott hand
lar om hur kvinnorna har försvunnit ur historien eftersom histo
rikerna inte har letat efter dem.
Text Karin Englund karin.englund@tele2.com Foto Ralf Turander

MELLAN 1611 OCH 1721 var det mer krig än
fred i Sverige. På 1600-talet sköttes
därför en fjärdedel av de stora familjeföretagen i Sverige av kvinnor, liksom
många bondgårdar, hyttor och andra
mindre företag. Bara under 1700-talets första 20 år dog nästan halva
Sveriges vuxna manliga befolkning,
medan kvinnorna skötte vardagen.
Varför syns de inte i historien?

försöker ge
svar på den frågan. Tidigare strukturer byggde på familjen. Änkorna tog
ofta över när männen dog; mödrarna förvaltade omyndiga sönernas
egendom. Industrisamhället innebar
en försvagad ställning för kvinnorna. Och, menar Dick Harrisson
i inledningen till boken Den dolda
kvinnomakten, det var otur för kvinnorna eftersom det var då man också
skrev historia i större omfattning:
”Till synes oproblematiskt utsträcker
historikerna alltså patriarkatet i det
tidiga 1900-talets industrisamhälle,
där mannen arbetade medan kvinnan
skötte kök och barnkammare, bakåt
till medeltid och tidigmodern tid.”

DEN DOLDA KVINNOMAKTEN

NÄR ALEXANDRA VON SCHWERIN kom till
Skarhult som nybliven slottsfru 2003

12 ARKIV 3/2015

frågade hon sig vad hon skulle göra
där. ”Salarna ekade tomt till svar.”
Hon började ta reda på vad tidigare slottsfruar hade haft för sig och
upptäckte att hennes företrädare hade
varit synnerligen engagerade i godsets
förvaltning. När hon själv kastade sig
in i detta mångsidiga jobb insåg hon
att det hjälper att känna sina företrädare, att lära sig mer om deras liv och
sätt att lösa problem.
känner sympati för alla tidigare slottsfruar.
– De har blivit mina goda vänner.
Som att sitta på en tjejmiddag och
få dryfta sina utmaningar och be om
råd. De ger mig alla olika svar. Mötet
med de 20 slottsfruarna har gjort det
mycket roligare att verka här. Jag har
lärt mig att man kan vara slottsfru på
många olika sätt. Jag blev mest förvånad över att den dolda kvinnomakten
på Skarhult är så allmängiltig. Man
kan kopiera historien härifrån på alla
familjeföretag, alla bruk och gods, till
och med på hela riket, säger hon.
I sitt arbete med projektet började
hon med att göra en kvinnolängd över
Skarhults slottsfruar och intill varje
namn antecknade hon vad hon kunde
få tag på om personen i fråga. Dels

ALEXANDRA VON SCHWERIN

hårda fakta ur kyrkböcker, men också
skrönor som levde i huset och i familjen. Sedan valde hon ut fem slottsfruar från fem olika århundraden
och kontaktade därefter en historiker
per århundrade. De skrev ett kapitel
var till boken som dels handlade om
svensk kvinnohistoria, dels om den
utvalda slottsfrun. Atlantis förlag
hjälpte till med att sätta ihop boken
som kom ut på internationella kvinnodagen 2014 och blev grunden till
utställningen, som gjordes av två scenografer och en grafiker. Vad gäller
arkivläget är Alexandra von Schwerin
överraskad av att det finns så mycket
dokumenterat:
– Det är väldigt bra! Det är ju det
som är så anmärkningsvärt. Man
behöver inte anstränga sig för att hitta
information om kvinnorna och ändå
skrivs inte historien om. Skarhults
slottsfruar tillhör rikets toppskikt
– fruar till riksråd, regeringsmedlemmar, mycket förmögna i sig själv –
och är därmed väl dokumenterade.
familjen von
Schwerins väl och ve på Skarhult.
Familjen köpte Skarhult år 1844. En
del av gårdsarkivet finns på Arkivcentrum Syd i Lund, men en stor del

GÅRDSARKIVET OMFATTAR

OMAKTEN – OM EN
SH FÖR KVINNORNA
av arkivet finns fortfarande kvar på
Skarhults slott. (Något för oss att ta
tag i!) Det finns bouppteckningar,
brev, testamenten, memorabilia som
barnteckningar och hårlockar på
bägge ställen. De kvinnor som har
verkat på Skarhult före 1844 finns
väldokumenterade på Riksarkivet i
Rydboholms-samlingen och i De la
Gardies samling, samt på riksarkivet
i Danmark.

Alexandra von Schwerin tröttnade på att alltid mötas av tavlor med män i guldram.
I utställningen ”Den dolda kvinnomakten” ingick denna porträttvägg, med Skarhults
slottsfruar. Nuvarande slottsfrun i mittenraden till höger.

NÄR DET GÄLLER FRAMTIDEN för slottfruarna ser Alexandra von Schwerin två
trender:
– Dels är det allt fler döttrar som
ärver, så det kommer att bli fler
ingifta män som ’slottsfruar’. Om det
är söner som ärver så gifter sig dessa
söner numera med kvinnor med egna
yrkesidentiteter och egna ekonomier.
Dessa unga kvinnor finner sig inte i
osynlighet och har också mera skinn
på näsan och vågar säga ifrån, säger
hon och fortsätter:
– Jag är en mycket rastlös serieentreprenör. Jag får nya idéer om
framtida projekt varje dag. En idé
som har hållit i sig ganska länge är
den om ’Den dolda kvinnomakten
och älskarna’. Männens älskarinnor
och mätresser är väldokumenterade
men kvinnornas älskare är inte lika
kända. Det senaste året har handlat
så mycket om att ta emot publiken,
parkering, toaletter, bussar och information. Jag längtar efter att stänga in
mig och ta fram nya smaskiga rön. 

På Skarhults slott har kvinnorna ofta stått för förvaltning och finansiering av
verksamheten. Men i slottets historia har de varit osynliga.
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Dags att arkivera
dataspelsbolagen
Det är hög tid att ta spel på allvar. På ett par decennier har dataspels
branschen utvecklats från en angelägenhet för entusiaster till en
världsomspännande industri med genomgripande kulturell och ekono
misk betydelse. Dataspelsbranschens utveckling förtjänar att belysas
ur många olika infallsvinklar, skriver Anders Houltz, forskningssekre
terare på Centrum för Näringslivshistoria.
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Text Anders Houltz anders.houltz@naringslivshistoria.se Foto Anna Gerdén, Tekniska museet

PÅ DEN GLOBALA SPELMARKNAD har svenska
spelföretag visat sig vara anmärkningsvärt framgångsrika. Spel – och
spelande – har på kort tid blivit
kultur, och därmed också kulturarv.
Just nu kämpar minnesinstitutionerna med frågan om, och i så fall
hur, detta digitala arv ska bevaras för
framtiden.
En väg som hittills har visat sig
svårframkomlig är lagstiftning. I
januari 2015 trädde den nya e-pliktslagen i kraft, som ett komplement
till lagen om pliktleverans av tryckt
material (med stolta anor från 1661).
Med den nya lagen ska allt material
från svenska webbsidor levereras för
arkivering till Kungliga biblioteket.
Lagen har dock kritiserats för att
vara föråldrad redan då den formulerades. ”Den nya e-pliktslagen
är ett tamt försök att utifrån förlegade definitioner hantera detta nya
överflöd av information” skriver
Otfried Czaika, Jonas Nordin och
Pelle Snickars i inledningen till den
nya boken Information som problem.
Lagen är inriktad på digitalt material som utgör ”en avgränsad enhet
av elektroniskt material med text,
ljud eller bild som har ett på förhand
bestämt innehåll som är avsett att
presenteras vid varje användning”.
Därmed utesluts exempelvis onlinespel, spelappar och nedladdningsbara
spel, samt allt interaktivt material
som hör till spelen. Detta innebär att
merparten av dagens spelutgivning
över huvud taget inte berörs. Ytterst
ligger problemet på ett principiellt
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Det var länge sedan spelbranschen var
inriktad på stora och små konsoller med
ett spel per enhet.

plan: föreställningen om en absolut,
fullständig och kontrollerbar mängd
information, som pliktleveranssystemet har vilat på i 350 år, rimmar
dåligt med den digitala epoken.
ATT VIA LAGTVÅNG SÄKRA spelvärlden
för framtiden verkar med andra ord
problematiskt. Därtill kommer att
det knappast är tillräckligt att bevara

endast spelen. I Arkiv 2013:4 berättar
Olle Sköld, arkivarie och doktorand
vid Uppsala universitet, om spelkulturer och spelbevarande som han studerar utifrån onlinespel som World
of Warcraft och Second Life. För
honom är det spelandets sociala och
kulturella aspekter, snarare än spelen
i sig, som är det mest intressanta. På
liknande sätt har Tekniska museet i

”Spel – och
spelande –
har på kort
tid blivit kul
tur, och där
med också
kulturarv.”
När spelbranschen hamnar på museum
är det hög tid att börja arkivera den.

Lika viktigt som brukarperspektivet är tillverkarperspektivet.
Spelutvecklare och företag rör sig
i en framtidsinriktad bransch där
minnet är kort och endast den senaste
produkten värderas. Nya konstellationer uppstår och gamla upphör.
Konkurrensen är intensiv och den
expansiva situation som råder ger
liten tid åt eftertanke. Företagens
egen arkivering inskränker sig i de
flesta fall till det allra nödvändigaste
och den interna historien är sällan
dokumenterad. I samarbete med andra minnesinstitutioner och forskare
vill därför Centrum för näringslivshistoria bidra med ett intervju- och
dokumentationsprojekt kring den
svenska spelindustrin.

sitt projekt Dataspelens världar till
stor del valt att fokusera på spelarna, spelandet och spelkulturerna.
Umgängesformer och sociala nätverk,
kulturella referenser och individuella
minnesbilder kring dataspel står i fokus för undersökningen väl så mycket
som själva spelen. För utan sammanhang blir spelen både obegripliga och
ointressanta.

VAD ÄR KÄNNETECKNANDE FÖR den svenska
dataspelsbranschen i en internationell jämförelse? Hur uppstod den
och vad har varit avgörande för dess
framgångar? Hur har den nått ut på
en internationell marknad? Vi vet att
spelindustrin är en manligt dominerad verksamhet, men också att
andelen kvinnor ökar. Hur har dessa
proportioner påverkat verksamheten,
och i vilken mån har de påverkat
produkternas och spelens utformning
och innehåll? De flesta spelutvecklare, 100 av 170 företag, har idag
fyra eller färre anställda, medan ett
tiotal företag har omkring 50 till 500
anställda. Glappet mellan de små och
de verkligt stora aktörerna är alltså
stort. Vad får det för konsekvenser?
Dataspelsbranschens utveckling

förtjänar att belysas ur många olika
infallsvinklar. Dess historia är kort.
Grundarfasen är fortfarande inom
räckhåll och de personer som har
erfarenheter av de första åren finns
tillgängliga. Deras minnen förtjänar
att dokumenteras, och det samma
gäller den expansion som branschen
genomgår idag. Vi står med andra ord
inför ett unikt tillfälle. 

Dataspelsföretagen rör sig i en framtidsinriktad bransch. Vem minns arkadspel
som Star Wars?

Mellan 2006 och 2013 har de svenska
spelutvecklarnas tillväxt i genomsnitt
legat på 39 procent, och 2013 landade siffran på svindlande 76 procent.
Branschen är ung, över hälften av 170
registrerade svenska företag har tillkommit sedan 2010.
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Vem ansvarar för
finansieringen av de
enskilda arkiven?

Ett hotat arkivförbund i Småland föranleder
Arkivs Soili-Maria Olli att ta en närmare titt på
hur de enskilda arkiven finansieras. Lösning
arna varierar men bidragen är fortfarande den
viktigaste delen.
Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

PÅ HÖSTEN 2014 STOD KLAF, Kalmars läns
Arkivförbund, en samarbets- och intresseorganisation för arkivinstitutioner, inför ett direkt nedläggningshot.
Medlemsorganisationerna i förbundet
är både länsorganisationer, offentliga
arkiv och enskilda arkiv såsom förenings-, folkrörelse- och företagsarkiv.
Hit hör också by- och gårdsarkiv och
liknande arkiv som hör till den privata
sektorn.
Enligt ett styrelsebeslut skulle
KLAFs länsarkivarietjänst behöva
dras ner från 100 till 60 procent,
vilket i praktiken skulle ha inneburit
en nedläggning av förbundet.
Som ett resultat av utvecklingen
påbörjades skrivandet av en konsekvensanalys. Man frågade sig vilka
konsekvenserna det skulle få lokalt,
regional och nationellt om ett länsarkiv, som en samlande kraft, en kunskapsbank och samhällets kollektiva
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minne, skulle läggas ner? Vad skulle
det innebära att en expert i arkivfrågor försvinner och både allmänhet
och andra kulturinstitutioner förlorar
en viktig samtalspartner? Riksarkivet
och länsarkivarieföreningen involverades, liksom fackförbundet.
Samtidigt som detta sker tas arkiven upp som ett prioriterat område
i Kalmars läns Regionförbunds kulturplan för 2015-2017 – en ekvation
som inte går i hop. Till saken hör att
regionförbundet är med och finansierar KLAF. I den nya samverkansmodellen som initierats av regeringen
är medborgarnas möjlighet att delta
i kulturlivet ett av de prioriterade
målen.
Problemet löstes genom att arkivförbundet hyrde ut länsarkivarien till
Oskarshamns kommun på 40 procent,
därmed kunde länsarkivariens tjänst
täckas upp.

Händelsen aktualiserar frågan om
vem som egentligen ska ta ansvar för
finansieringen av de enskilda regionala arkiven.
De enskilda länsarkiven – både
förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiven – är nästan undantagsvis
ideella föreningar i sina organisationsformer och starkt bidragsberoende.
En stabil och långsiktig finansiering
för de enskilda regionala arkiven
saknas.
I en undersökning gjord inom
Föreningen Sveriges Länsarkivarier,
en intresseorganisation för verksamhetsansvariga vid regionala enskilda
arkiv framkommer det att länsarkiven
i landet finansieras på väldigt varierande sätt.
DE ENSKILDA ARKIVEN PÅ regional nivå är
beroende av statligt stöd, regionalt
stöd eller landstings- eller regionförbundsbidrag – och allt som oftast
även kommunalt stöd. Andra intäkter
fås genom medlems- och hyllmeteravgifter och avgifter för utförda
tjänster. Den egna finansieringen via
medlems- och hyllmeteravgifter och
utförda uppdrag utgör dock endast en
bråkdel av intäkterna. Några uppgav
Arbetsförmedlingen som delfinansiär
via lönebidrag för anställda.

Dokument

INFO

Under de senaste åren har det varit
en tendens inom arkivvärlden att ingå
i någon form av sammanslutning,
förbund eller centrumbildning.
Rena förenings-, folkrörelse- och
näringslivsarkiv finns det inte så
många av längre. De olika konstalationerna kan delvis vara en förklaring
till att finansieringen ser så olika ut.
Arkivens struktur varierar väldigt vad
gäller organisationen, budget, omfattning i deponerade hyllmetrar och
antal anställda med mera.
I undersökningen som omfattade 25 regionala enskilda arkiv var
det fyra stycken som inte fick några
som helst kommunala bidrag. I ett
fall bekostade kommunen hyran för
arkivlokalen, vilket också kan ses som
en sorts kommunalt bidrag.
stort Landstingsbidrag med två undantag - två
av arkiven i undersökningen får inte
landstingsbidrag, men regionalt och
kommunalt bidrag.
En del av landstingsbidraget
består i dag av ett statligt bidrag, som
fördelas regionalt enligt de kulturplaner som har upprättats. Också här
förekommer det skillnader. Arkiven i
undersökningen får mellan en och tre
miljoner kronor i bidrag på en årsbasis. Undantaget är ett av arkiven som
får sex miljoner kronor. Landstingsbidraget består av en regional del och en
så kallad utvecklingsdel, som hänger
samman med samverkansmodellen.
Procentuellt utgör Landstingsbidraget mellan cirka 30 till 50 procent av
intäkterna.
De olika finansiärernas andel i
finansieringen av arkiven varierar från
arkiv till arkiv. Ytterst är det dock en
politisk fråga. 
GEMENSAMT FÖR ALLA VAR ETT
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För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

För att:
beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat
skapa en struktur för e-arkivet

”I undersökningen
som omfattade 25 re
gionala enskilda arkiv
var det fyra stycken
som inte fick några
som helst kommunala
bidrag. ”

få genomslag för strukturen i
verksamheten

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se
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Porträttet

Lars-Erik Hansen
Allt Lars-Erik Hansen tar sig för driver han med energi och målmedve
tenhet. För att hitta förklaringen till denna drivkraft tog Arkivs Viveka
Carlsson sig ut till TAM-arkiv i Bromma.
Text Viveka Carlsson viveka.carlsson@bredband2.com

för Arkivrådet AAS, nu FAI, mellan 2003
och 2010, alltså en tredjedel av AAS
hela existens. Under hans tid påbörjades processen med att undersöka
möjligheterna till sammanslagning
av arkivföreningarna. Lars-Erik var
övertygad om att arkivföreningarna
skulle tjäna på att slås samman. Hur
det skulle gå till och vilka som skulle
göra det var dock mer oklart. Trots att
två av arkivföreningarna nu har slagits
samman, ser Lars-Erik fortfarande
stuprör i organiseringen av arkivarierna. Professionen gynnas inte av
en organisering i sektorer: statlig,
privat, kommunal etc. Samhällets är
mitt uppe i en stor strukturomvandling, som framför allt är ett resultat
av digitaliseringen och föreningarna
måste möta medlemmarnas behov av
professionell utveckling. Det kräver
kraftsamling.

LARS-ERIK VAR ORDFÖRANDE

UNDER HANS ORDFÖRANDESKAP utvecklades
konferensverksamheten, då främst
arkivariekonferensen och det är också
det Lars-Erik är mest stolt över från sin
tid som ordförande. Han drev utvecklingen av konferensen så att den blev
ett naturligt led i utvecklingen mot en
ökad satsning på den digitala informationsförvaltningen för arkivarierna.
Trots att han nu har lämnat ordförandeskapet i FAI som plattform
saknas inte planer för framtiden vad
gäller arkivarieyrket. Nästa steg är att
göra ytterligare landvinningar inom
akademin. Ju fler arkivarier som får
akademiska titlar, desto starkare blir
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yrkeskåren. Idag finns till exempel
ingen docent i arkivvetenskap. Det
borde det finnas, menar Lars-Erik.
ATT VARA FÖRST UT PÅ en sådan post är att
gå i bräschen för yrkesutvecklingen, eftersom docenter har rätt att söka medel
för större forsknings- eller utvecklingsprojekt.
Utmärkande för Lars-Erik är att
han brinner för arkivfrågorna, att han
har viktiga saker att säga och tycker om
att se dem förverkligas. Som chef sätter
han ärligheten främst. Hans drivkraft,
som det inte råder någon tvekan om
att han besitter, kan eventuellt leda till
att han tar i lite för mycket, menar han
själv. Men faktum kvarstår – TAMarkiv har fördubblat sin omsättning
sedan 2003. För TAM:s del är hans
ambition att uppmärksamma tjänstemännen och arkivarerollen. Att arkivbildarna kan gå över till en helt digital
informationsförvaltning och kunna
räkna med att TAM kan klara av det.
Den digitala utvecklingen, eller rentav den digitala världen, har
skapat ett stort behov av utveckling
av arkivariens yrkesroll. Hans egen
erfarenhet härrör från det digitaliseringsprojekt som han ledde på
Försäkringskassan och som blev ett
avstamp för hans arbete och hans
idéer med dessa frågor.
I sin roll som chef för TAM-arkiv
betonar han starka professioner snarare
än management och entreprenörskap.

som äldst av fyra
bröder på Snickargården i Oxelösund,

LARS-ERIK VÄXTE UPP

en gård som blev uppkallad efter
barnen som bodde där. De styrde och
skapade själva sina lekar och snickrade ihop sina leksaker och redskap.
Enligt Lars-Erik Hansen var det
en miljö full av självständighet och
initiativrikedom.
Uppväxten lärde honom att klara
sig själv och stå på egna ben och han
insåg tidigt att det krävdes hårt arbete
för att komma någonstans. Han gick
in för allt han tog sig för. Ett exempel
är träningen i taikwando som ledde
till brons i SM.
I FRAMTIDEN VILL LARS-ERIK ge sig i kast
med att analysera Riksarkivet och
dess roll i arkivvärlden. Han kallar
det Riksarkivet 4.0, enligt förebild
från industrins utvecklingssteg: ångmaskin-elektricitet-mikroprocessorersamordning av alla. Industrins 4.0
skulle kunna bli myndigheternas 4.0
– möjligtvis 3.0 om ångmaskinen räknas bort. Hur ska Riksarkivet kunna
anpassas till den samhälleliga, digitala
utvecklingen? Frågan gäller självklart
även TAM-Arkiv. Därför har arbetet
med analysen redan börjat på TAM
som fungerar som en arkivinstitution
med arkiv av riksangelägenhet inom
det så kallade tjänstemannaområdet.
Hur klarar man av att ha så många
järn i elden? Lars-Erik hänvisar till en
stabil familjesituation och framhåller
ett strukturerat arbetssätt. Konsten
att ta tillvara på varje minut till exempel att lyssna på talböcker i hörlurar
samtidigt som man dammsuger eller
cyklar. 

Lars-Erik Hansen
Lars-Erik Hansen är chef för TAM-Arkiv,
Tjänstemäns & Akademikers arkiv, en
ideell organisation som erbjuder sina
medlemmar expertkunskap och tillgängliggörande av arkiv. De ger ut yrkesminnen, monografier över olika yrkesgrupper och har medverkat i arbetet med
att skapa hemsidor för lärarna och för
ingenjörer. Lars-Erik har gett ut många
verk i egenskap av historiker samt
många artiklar och andra produktioner
inom ramen för arkivvetenskapen.
Mellan 2003 och 2010 var han ordförande för Arkivrådet AAS, nu FAI.
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Spotify kan
lära oss att
bygga bra
e-arkiv
Det svenska IT-företaget Spotify ger sina användare tillgång till över
30 miljoner låtar över internet. Deras verksamhet skiljer sig från
arkiven när det gäller krav och förutsättningar, men företagets funktion bygger, liksom ett e-arkiv, på tillgängliggörande för användaren och att hanteringen av metadata ska forma unika funktioner
åt musiktjänstens användare. För arkivarier och andra verksamma
inom arkiv finns det mycket inspiration och idéer här att hämta till
e-arkivlösningar. Arkivarien Magnus Nilsson visar hur.
Text Magnus Nilsson magnus.nilsson@braarkiv.se
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SPOTIFYS AFFÄRSMODELL

bygger på att de har ett
omfattande bibliotek av
musik som görs tillgängligt för de personer som
laddar ner deras programvara till sina
datorer, surfplattor, eller mobiler. Intäkterna får företaget från den reklam
som riktas mot gratisanvändarna, samt
från de betalningar Spotify får från
användare som vill slippa reklam och
få tillgång till fler funktioner i systemet. Musiken kommer från skivbolag
som i utbyte mot att dela med sig av
sin upphovsrättsskyddade egendom får
provision varje gång deras låtar spelas,
provision som förs vidare även till
artisterna. För att utnyttja de funktioner som tjänsten erbjuder behöver
användaren ha tillgång till internet,
men för de betalande användarna
finns även möjlighet att göra spellistor
tillgängliga ”offline”. Alla användare
kan skapa spellistor, alltså samlingar
med låtar som användaren väljer helt
själv. Enligt Spotifys hemsida har
företaget över 75 miljoner användare,
varav 20 miljoner är betalande, i de 58
länder tjänsten är tillgänglig. Antalet
spellistor överstiger 1,5 miljarder.
SPOTIFYS HUVUDSAKLIGA ÄNDAMÅL är, till
skillnad från ett arkiv, inte att se till
att deras låtbestånd är tillgängligt för
all framtid, eller att garantera demokratiskt insyn och kontroll av myndigheter. Spotify är ansvariga att se till
att deras hantering av musik lever upp
till de avtal de tecknat med skivbolagen som äger musikrättigheterna. Så
länge Spotify följer avtalen står det
företaget fritt att göra sådant som, ur
ett arkivperspektiv, skulle innebära
otillåten gallring. Spotify kan ta bort
eller ändra metadata, sökfunktioner
och annat som påverkar användarnas
tillgång till musiken. Avtalen med
skivbolagen ser olika ut i olika länder
och därför varierar också utbudet
beroende på i vilket land användaren
befinner sig.
Hur arbetar då Spotify med metadata i jämförelse med ett e-arkiv?

”Metadata kan användas för
att värdera hur pass betydel
sefulla handlingarna/infor
mationen har varit och på så
sätt beräkna dess relevans för
användaren när denne söker
på specifika metadatavärden.”
När arkivarien ordnar en handling så
tillgängliggör hen handlingen, men
hen ger den även en innebörd genom
att skapa ett sammanhang för handlingen. Vare sig det gäller digital eller
analog information så kommer handlingen att förstås utifrån sitt sammanhang. Det innebär att handlingen kan
hittas och tolkas utifrån en proveniens
och ett brukssyfte. Det som ofta kan
begränsa arkivarien, i synnerhet den
arkivarie som arbetar med ett pappersarkiv, är att hen tvingas att välja
enbart ett sammanhang eftersom papper inte kan återfinnas på mer än en
plats åt gången. Kopior kan visserligen
tas och kopplingar kan göras mellan
handlingarna, men detta är ofta ett
alltför tidsödande arbete för den som
ordnar arkivet och det blir dessutom
svåröverskådligt för användaren. En
enda ordning begränsar då vår förståelse av handlingen och vi inte kan se
dess fulla kontext.
råder inte samma
begränsning. Samma fil kan ordnas
och sorteras på olika vis vilket gör
den återsökbar från flera olika vinklar.
På så vis kan den även förstås utifrån
olika perspektiv och därmed få en
rikare mening och proveniens. Den
kanadensiske professorn i arkivvetenskap Greg Bak skriver i en artikel i
tidskriften Archival Science 2012 att
nyckeln till e-arkiv är att registrera
metadata för den enskilda handlingen.

FÖR EN DIGITAL HANDLING

När arkivarien tillskriver handlingen metadata exempelvis i form av
handlingstyp, handläggare, process,
avdelning med mera så kan var och en
av de nämnda uppgifterna skapa och
sorteras i ett eget sammanhang i vilken handlingen hamnar. Arkivanvändaren kan sedan söka i en eller flera
av metadatakategorierna för att hitta
handlingen i det sammanhang som för
tillfället är relevant för användaren.
BAK SKRIVER OCKSÅ ATT metadata kan
användas för att värdera hur pass
betydelsefulla handlingarna/informationen har varit och på så sätt beräkna
dess relevans för användaren när denne söker på specifika metadatavärden.
Genom bra metadata kan användaren
undvika att få för många svar på sin
sökning och inte kunna se vilka handlingar som är intressanta. Metadata
kan avslöja hur många avdelningar
som har använt en handling eller hur
många som läst den, vilket kan säga
något om handlingens betydelse. Det
som gör Spotify intressant även ur ett
arkivperspektiv är att företaget arbetar
med metadata både på handlingsnivå
och utifrån relevansvärderingsprincipen när de tillgängliggör musik. Detta
sker dock inte helt enligt Baks recept.
Låtarna i Spotifys huvudsakliga
sammanhang är deras album och artister, men i systemets ”radiofunktion”
ger Spotify sina användare möjligheten att uppleva bredare sammanhang.
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”Spotify är ansvariga att se till att
deras hantering av musik lever upp
till de avtal de tecknat med skivbolagen
som äger musikrättigheterna. Så länge
Spotify följer avtalen står det företaget
fritt att göra sådant som, ur ett arkiv
perspektiv, skulle innebära otillåten
gallring”

Radion är i princip en spellista som
Spotifys datorsystem skapar baserat
på låt, artist, eller album som användare valt. ”Radiostationer” kan också
skapas utifrån genre eller årtionde.
Radions syfte är att spela upp den
musikstil som användaren efterfrågar och sättet som det uppfylls på
baseras delvis på metadata, delvis på
en kvantifiering av samband. Låt oss
exempelvis anta att vi gillar Michael
Jacksons popklassiker ”Thriller” från
albumet med samma namn från 1983.
Vi vill höra liknande musik och ber
Spotify att skapa en ”station” med
den låten som utgångspunkt. Spotify
börjar då med att leta upp de samband
i vilka låten befinner sig i hos andra
användare med tanken att andra som
gillar Thriller nog även gillar låtar
som låter liknande. Bland de 75 miljoner användarna så kanske det finns
15 miljoner som har skapat spellistor
där Thriller förekommer. När systemet hittat listorna så är nästa steg att
plocka ut de andra låtar som oftast
förekommer i dessa listor, och med
tanke på mängden listor så bör det ha
hittats ett stort antal sådana. Att en
låt ofta förekommer tillsammans med
Thriller är dock ingen garanti för att
den är musikaliskt likartad. För att
garantera att vi får det vi efterfrågar
stäms därför det upphittade låtbeståndet av gentemot de metadatavärden
som finns registrerade för Thriller.
Spotify lagrar metadata på tre nivåer. Den högsta är artister, till vilken
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metadata om genre-tillhörigheter
knyts. På albumnivån registreras
året som albumet släpptes. På låtnivå
(motsvarande handlingsnivå) registreras information om dels till synes rätt
abstrakta (men av Spotify kvantifierade) kvalitéer så som ”dansvänlighet” och ”humör”, dels mer konkreta
värden som bpm (taktslag per minut)
och låtlängd. Det finns dessutom fler
metadataelement än så på de tre nivåerna, men låt oss hålla oss till dessa i
vår exemplifiering av radiofunktionen.
Radion ser på de metadatavärden som
finns knutna till låten och dess två
huvudsakliga sammanhang, artist och
album. Därefter går radion igenom
låtarna från sambandskvantifieringen
och skapar en lista med de som har
motsvarande värden för dansvänlighet, längd och humör med mera från
ett album släppt runt samma årtal och
från en artist med liknande genretillhörighet.
vi nu fått tillgången till sammanhanget popmusik från
det tidiga 80-talet och vår förståelse
för Thriller är breddad eftersom vi nu
inte bara ser den som en del av låtarna
på albumet Thriller utan även som en
del av det musikaliska poplandskapet
från den tiden. Radion ett spännande

PÅ DEN HÄR VÄGEN HAR

exempel på hur metadataanvändning
kan blottlägga annars dolda sammanhang. Det är också värt att notera att
sambandskvantifieringen inte hade
kunnat göras ifall Thriller hade setts
som en unik och separat ”handling”
för varje lista den förekom i. Även
de rekommendationsfunktioner som
Spotify använder baseras på liknande
kombinationer av sambandsanalyser
och metadatamatchning.
NÄR ANVÄNDAREN VILL GÖRA manuella
sökningar i Spotify är denne dock
begränsad till att söka på namn på
artister, album, låtar och även vissa
spellistor. Årtal, genre, humör, och de
andra metadatakategorierna fungerar
inte som sökvägar. Antalet sökfält är
dessutom begränsat till ett. Användaren har visserligen möjligheten att
både skriva namn på album, låt och
artist i sökfältet för att på sätt fokusera sina träffar, men album, artist och
spellista är de enda sammanhangen
som tillgängliggörs genom manuella
sökningar. Sammanhanget pop från
1980-talet är alltså inte åtkomligt i
sökfunktionen.
Spotify har dock en funktion som
öppnar för en intressant, om än inte
helt omfattande, lösning på detta.
Våren 2012 lanserade Spotify möjligheten för tredje part att skapa och
koppla appar till Spotifys programvara. Applikationerna öppnade för
många funktionaliteter så som att
kunna läsa låttexten samtidigt som

användaren lyssnade på en låt, eller
möjligheten att ordna låtarna i sina
spellistor efter humör. Några av applikationerna kopplade egna och externa
metadatabaser till Spotifys musikdatabas för att utöka sökmöjligheterna
för delar av låtbeståndet. Ett exempel
är jazzskivbolaget Blue Notes applikation som tillåter användaren att söka
efter deras skivor utifrån specifika
tids- och instrumentkriterier. Använ-

daren kan exempelvis be appen hitta
Blue Note-skivor släppta mellan åren
1961-1965 som innehåller låtar inspelade med akustisk bas och altsaxofon.
Blue Note erbjuder alltså mer avancerade sökmöjligheter och tillgång
till flera sammanhang för delar av
musiken hos Spotify. De metadata
som talar om vilka instrument som
använts under skivinspelningen ligger
inte hos Spotify, utan hos Blue Note.
Blue Note har tillgång till de unika
id-nummer som Spotify givit varje låt
och album och det är dessa som Blue
Note kopplar sina metadata mot. I
våras ändrade Spotify på åtkomsten
till applikationerna så att de numera
enbart nås extern, från applikationernas webbplatser eller mobilappar. Blue
Note-appen hittas på skivbolagets
hemsida (www.bluenote.com/timeline).
I relation till Spotifys sätt att ar-

beta med metadata kan sättas hur ett
digitalt arkiv skulle kunna utformas
vad gäller metadataanvändning och
tillgängliggörande. Spotify registrerar
ju inte enbart metadata på handlingsnivå, utan även på sina två andra
nivåer (album och artist). En möjlig
översättning av dessa nivåer till ett
arkivsammanhang skulle kunna vara
arkivbildare och process. Ett e-arkiv
uppbyggt enligt en sådan modell
skulle registrera metadata på nivåerna
arkivbildare, process och handling. På
arkivbildarnivå skulle typ av organisation kunna registreras, exempelvis om
det är ett bolag, en myndighet, eller
en församling. Andra metadata som
skulle kunna föras till denna nivå är
vilken typ av myndighet det är och
vilka lagar myndigheten tillämpar.
Till processerna kan knytas metadata om processtyp, processägare
och vilka avdelningar som arbetar i

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
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processerna. På handlingsnivå kan
datum för upprättande, filformat och
handläggare registreras. Varje handling kan även ges ett id-nummer så att
den inte försvinner ifall den används i
många processer och av flera arkivbildare. Detta att jämföra med Spotifys
låtbibliotek där en och samma låt kan
ligga i ett obegränsat antal spellistor,
men varje låt bara kan ha ett album
och en artist kopplad till sig.
även önskvärt
med en manuell sökfunktion som är
mer avancerad än den som Spotify
tillhandahåller till sina användare.
I Spotify kan användaren söka efter
namn på låt, artist och album. I arkivet
bör användaren också kunna söka på
arkivbildare, process och handling.
Men arkivanvändaren måste också
kunna söka samtidigt på flera metadatakategorier, exempelvis ett specifikt
filformat, en specifik arkivbildare och
en specifik tidsperiod. Kan användaren
därefter lägga till ytterligare sökkriterier, så som en specifik process, så tillgängliggörs ytterligare sammanhang.
Om e-arkivet förvaltar flera arkivbildares arkiv så skulle en app-liknande funktion kunna användas. Det
skulle då vara möjligt för arkivbildarna att bidra med metadatakategorier
som är specifika för deras verksamheter. Även andra organisationer skulle
kunna koppla extern metadata för
att ge ytterligare förståelse av handlingarna. En organisation vars fokus
ligger på hur en speciell samhällsgrupp behandlas skulle kunna tagga
alla handlingar som är relevanta för
deras intressen. En speciell händelse
skulle också kunna användas som
metadata: hur påverkades kommunen
av den stora skogsbranden? Där skulle
metadataregistrering på handlingsnivå kunna göra skogsbranden till ett
arkivsammanhang med handlingar
från flera olika arkivbildare såsom
brandförsvar, kommunalt vattenbolag,
och företagsföreningen med fler.

FÖR ETT E-ARKIVS DEL ÄR DET
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”Spotifys
anställda
program
merar de
parame
trar utifrån
vilka deras
system be
stämmer
vilka meta
datavärden
som ska
anges.”

Även Spotifys Radio kan inspirera
till en funktionalitet där användaren
väljer en handling och ber arkivet
hitta liknande genom att matcha
metadatavärden och kvantifiera samband. Här kan man dock resonera om
huruvida det är rimligt att göra det i
samma ordning som Spotify. Radion
börjar med att skapa ett urval av låtar
genom att se till sambanden i spellistor. Med den enorma mängd spellistor
Spotify har tillgång till hittar Radion
lätt många låtsamband, men hur
skulle det se ut om funktionen fanns i
ett arkiv istället? Skulle detta e-arkiv
tillåta användarna att skapa egna
”spellistor” med handlingar? Det hade
säkert setts som ett smidigt verktyg
av många, men det hade även inneburit att användarna var tvungna att
skapa användarkonton, vilket even-

tuellt kunde utgöra en inskränkning
på rätten att vara anonym. Och även
om arkivet skulle tillåta skapandet
av egna samlingar så är det orealistiskt att tänka att antalet listor skulle
uppnå till den nivå att kvantifiering av
de samband som däri återfinns utgör
en effektiv och rimlig metod. Ska ett
eventuellt urval av handlingar sedan
reduceras ytterligare genom metadatafiltrering så kommer inte mycket
återstå. Ett annat sätt att använda en
funktion som liknar Spotify Radio i
arkivet är att bruka en omvänd ordning från den som Spotify använder.
Alltså först matchar systemet
metadata hos arkivets handlingsbestånd och därefter skapas en hierarki
efter Greg Baks modell. Då skulle
arkivet kunna avgöra en handlings
relevans beroende på hur många
processer den har passerat eller hur
många avdelningar som har läst den.
Baks tanke är ju att den handling
med mest metadata, och som befinner
sig i flest sammanhang, är den med
rikast innebörd, vilket då kan antas
betyda att den är av störst intresse för
arkivanvändaren.
Hur hittar och registrerar Spotify
då all metadata som de använder sig
av? Att göra det manuellt är orimligt
tidskrävande med tanke på antalet
objekt. Dessutom är det svårt för en
människa att avgöra exempelvis dansvänlighet. Istället sköts all metadataregistrering av datorer.
SPOTIFYS ANSTÄLLDA PROGRAMMERAR de
parametrar utifrån vilka deras system
bestämmer vilka metadatavärden som
ska anges. När det gäller de deskriptiva metadatavärden som följer med
skivbolagens musikleveranser, till
exempel uppgiften om vilket år ett
album släppts, så är dessa inte alltid
tillförlitliga. För att rätta till felaktigheter och fylla luckor så har Spotify
program som skannar av internet i
jakt på information om den musik de
har i sin databas. Informationen som

LOGGA IN
hittas kvantifieras för att avgöra vilka
uppgifter som har högst sannolikhet
och som därefter kan registreras som
metadata. Sådana avancerade metoder
är kanske inte tillgängliga för dagens
arkivarier som ska utforma ett e-arkiv,
men att stora mängder metadata ska
kunna registreras manuellt är inte heller en realistisk tanke. I Baks artikel
ges det inget svar på hur framtagandet
och registreringen av metadata ska ske
. Ett alternativ, som redan tillämpas
hos vissa organisationer, är att skapa
namnkonventioner som likt diarienummer innehåller olika former av
information och som automatiskt kan
avläsas och registreras som metadata.
EN ANNAN VIKTIGT FAKTOR är att Spotify
spenderar stora resurser på att se till
att de ovan beskrivna funktionerna
fungerar. Över tusen servrar arbetar
med att analysera spellistor, matcha
metadata och göra rekommendationer. Visserligen är det naturligt att
serverbehovet växer tillsammans med
antalet användare och att ett e-arkivs
behov troligtvis är betydligt mindre,
men kostnaderna för att tillhandahålla avancerade sökmöjligheter lär
troligtvis bli höga även i ett e-arkiv.
Även om Spotify finns och verkar
på andra premisser än arkiv så har
arkiven någonting att lära av hur
Spotify tillgängliggör musik och hur
detta skulle kunna tillämpas i utformningen av ett e-arkiv. De metoder
som Spotify använder är intressanta
eftersom de visar de möjligheter som
kan öppnas genom en omfattande
metadataanvändning. Greg Bak
hävdar i sin artikel att dagens e-arkiv
fortfarande formas enligt en logik
sprungen ur de analoga arkivens era.
För att på riktigt föra in arkiven i den
digitala tidsåldern måste vi låsa upp
så många som möjligt av de sammanhang som arkivbestånden består av
och tillåta att handlingar återfinns i
fler ordningar. 
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History marketing
– en tillbakablickande trend

Kan man sin historia står man bättre rustad för framtiden. Vissa företag
har omfamnat den tanken och arbetar med att levandegöra sin historia
för att inspirera, motivera och utvecklas. ”History marketing” har blivit
samlingsbegreppet för att använda sin historia som hävstång för framtida
utveckling.
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Text Anders Sjöman anders.sjoman@naringslivshistoria.se

Trenden är att allt fler företag ser affärsnyttan i sin historia och börjar vårda sina arkiv, antingen i egen regi eller hos en arkivpartner.
I depåerna hos Centrum för Näringslivshistoria finns över 70 000 hyllmeter med företagsarkiv. Foto Johan August Strindberg.

ÄVEN OM MAN håller med om att historia
är viktigt är det lätt hänt att ”jobba
med historien” hamnar långt ner på
to do-listan när en ny säljkampanj ska
planeras. På Centrum för Näringslivshistoria, där vi arkiverar över 70
000 hyllmeter från 7 000 företag och
omsätter det i berättelser för deras affärsnytta, får vi därför ofta just frågan:
Hur kan vi se värdet av vår historia?
Frågan i sig är egentligen inte särskilt
ny och alla affärsutvecklare känner
igen den: Vad är egentligen värdet av
just den där reklamkampanjen, säljrabatten eller teambuildingresan?
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De företag som vi ser arbeta med
”history marketing” verkar ha några
återkommande reflektioner på den frågan. Grundläggande är att de ser sin
historia som sin bevisföring. Den gör
dig pålitligare än dina konkurrenter,
den ger dig trovärdighet i det du säger
om framtiden. Vidare, när marknadsföringen domineras av ”content marketing” där man hjälper sina kunder
till köpbeslut genom att löpande ge
dom paketerad kunskap, finns inget
mer inspirerande än äktheten och det
personliga tilltalet som kommer från
din egen historia.

Ett exempel är telekomjätten Ericsson
som i snart 20 år både har arkiverat
och använt sin historia, i såväl säljsammanhang (där till exempel en kinesisk
delegation vanns över då en av deltagarna såg sin morfar på en bild från
när Ericsson besökte Kina i början av
1900-talet) som för att stärka banden
med medarbetare och underleverantörer, inte minst via sajten ericssonhistory.com.
har även de
ett välordnat arkiv som levandegörs i
en öppen historiesajt, ica-historien.se.

DETALJHANDELSFÖRETAGET ICA

Dessutom har de löpande beskrivit
historien bakom ”handlare i samverkan” i film (som delas ut till såväl kunder som lärare och elever i grundskolan) och boken ICA-handlaren från
2012 får nytryckas löpande.
Mejerikooperativet Arla, 100 år i
år, har inte en separat historiesajt, utan
har istället sett till att arkivmaterial
löpande paketeras och förs in i redan
planerade marknadsaktiviteter. Nu
under jubileumsåret ser vi till exempel
”Gissa året?-tävlingarna” på mjölkpaket, återlanseringar av gamla produkter och försäljning av retromaterial i
Arlas nätbutik.
Försäkringsbolaget Skandia gick
djupt in i arkiven 2012 efter att de
köpt sig loss från Old Mutual efter
jobbiga skandalår. De lyfte fram allt
det som gjort Skandia till just Skandia, och såg till att den berättelsen
nådde alla kunder, via webbsajten
skandiahistoria.se och trycksaker, och
alla medarbetare via intranät, möten
och konferenser. På konferenserna
bjöds varje medarbetare in att komplettera med just sin Skandia-historia.
Klädkedjan H&M vet att mode
snabbt blir intressant retro, så de
ser till att löpande bevara alla sina
specialkollektioner i ett specifikt
arkiv. Dessutom ser det till att bevara
skisser, kataloger, och interna diskussioner, som inspiration för framtidens
kollektioner.
allt fler history
marketing-aktiva företag. Utanför
Stuttgart har Mercedes Benz byggt
Europas största företagsmuseum,
dit bilintresserade vallfärdar. Coca
Cola Archives i USA förser sina egna
marknadsförare med artefakter och
kampanjunderlag. Godrej Archives i Mumbai berättar historien om
bröderna Godrejs konglomerat, som
ett exempel på hur företagandet har
utvecklats under 100 år i Indien.
Italienska klädkedjan Benetton samlar
klädkollektioner, reklamkampanjer,
designskisser och kataloger ända sedan
grundandet 1964 i ett specialhus norr
om Venedig, material som man även
gör tillgängligt digitalt för alla dagens
medarbetare. Nyhetsbyrån Associated Press (AP) har ett arkiv med – så
klart – nyhetsartiklar genom tiderna,
men även material som visar på den
egna organisationens utveckling, som
ÄVEN UTOMLANDS SER VI

Arla Sverige firar sitt jubileum bland annat genom, med hjälp av Centrum för
Näringslivshistoria att ta fram husgeråd med historiska motiv ur företagets arkiv.
Bild Arla Foods Sverige.

Boken History Marketing släpptes 2010 och har blivit ett standardverk.
Foto Johan August Strindberg.
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De effektivaste organisationerna kan sin historia och vilka värden som fört dom hit, säger affär sförfattaren Malcom Gladwell. Tänk om ingenting är nytt, men allt som är har varit förr,
frågar Shakespeare i sin 59:e sonett. Historien
upprepar sig och för varje gång kostar det mer,
säger nobelpristagaren Halldór Laxness.
genom inspiration visar att man redan
har överlevt ett antal branschomstruktureringar.
Gemensamt för alla dessa företag är att de har bra koll bakåt. I de
flesta fall har de strukturerade arkiv,
antingen i egen regi eller hos en
arkivpartner. Ofta började deras historiefokus med ett jubileum, en sammanslagning eller en flytt. De riktigt
framgångsrika företagen slutade inte
med sitt historieberättande där utan
byggde sedan vidare och integrerade
historiken i sin dagliga verksamhet.

Trenden är att allt fler företag börjar
vårda och använda sin historia. Samtidigt återstår många trösklar. En är att
få yngre företag bevarar och berättar
sin historia. Fler delar av företagen
behöver även börja använda historien;
den har värde oavsett om man är
marknadsförare, strateg, affärsutvecklare, personalansvarig eller affärsjurist.
Den största utmaningen är kanske
ändå att få företag att testa, även om
de inte mäktar med en fullskalig satsning. Å andra sidan finns det företag
som börjar med just enkla små steg.

I sociala medier ser vi det till exempel
med #throwbackthursday (#tbt), där
man just på torsdagar publicerar en
bild från förr. Här har många företag
tagit sina första history marketingsteg. Som min kollega Rita Feldman
brukar säga: ”Lite tbt på Insta, det är
en utmärkt inkörsport till ett tyngre
historiebruk.” 
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Avancerad juridik för
Nämndsekreterare

öta
Är du redoenasttkramv ?
framtid

FOA59-BIBLIOTEKET
– en samling som räddades

En helgmorgon i april såg en av FOI:s registratorer artikeln ”Flyghisto
rien som skulle eldas upp” i sitt Facebookflöde. Då FOI:s föregångare, FOA,
var engagerat i denna verksamhet klickade hon på länken. I kommen
tarsfältet undrade någon om FOI hade kontaktats. Redan på måndagen
som följde satte planeringen igång för hur materialet skulle tas omhand.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com Foto Pia Ericsson på FMV

Då majoriteten av arkivets innehåll är
biblioteksmaterial delades det upp mellan
olika verksamheter.

HISTORIEN BÖRJAR UNDER 1960 - och 70-talen då FOA59 Linköping bedrev verksamhet inne på det som i dag är Saabs
område vid Provplats Linköping. I
verksamheten ingick ett bibliotek
med flygfysiologisk koppling. Under
1973 och 1974 flyttade verksamheten
samt biblioteket till FMV:s område.
När FMV, i samband med flytten till

Flygfysiologiska laboratoriet, själva
ville ta över driften av verksamheten
under 1994 och 1995 slutade de att aktivt sköta om biblioteket och en del av
materialet övertogs av Flygmedicinskt
centrum. Ewa Rehnströmer administratör på Luft- och ledningsstöd, som
arbetat som bibliotekarie på FOA59
berättar att enskilda forskare tog med

sig material till sina nya organisationer
i samband med överflytten.
med en förtätning
av FMV:s personal, behövdes bibliotekslokalen till kontorsverksamhet
och samlingen packades ner i cirka
250 flyttkartonger och placerades på
vinden. Den stora mängden material

ÅR 2011, I SAMBAND
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innebar ökad brandrisk och 2014 togs
beslutet att avveckla biblioteket. I
slutet av januari 2014 kommunicerades detta till flertalet svenska myndigheter, bland annat FOI, KI, KTH,
FM (Försvarsmakten) och Krigsarkivet, där det framgår att ”FMV inte
har behov av kvarvarande litteratur
och kommer att avveckla (återvinna)
denna, dels för att minska brandbelastningen i nuvarande byggnad och
dels för att frigöra förrådsutrymme.”
FMV bad de som var intresserade av
materialet att höra av sig, i annat fall
skulle materialet gå till destruktion
den 1 juni 2014. Göran Bergqvist,
som är ansvarig för lokalerna på FMV
i Linköping, fick telefonsamtal från
KTH samt FM. Från FOI hörde den
25 juni 2014 en forskare av sig skriftligen med meddelandet att det fanns
flera intressenter på materialet. Inget
handfast hände dock förrän artikeln
dök upp i flödet den där morgonen i
april.
lite i historien
igen och upptakten till artikeln i
Corren. Två studenter från Södertörns
högskola som ville göra sitt examensarbete om biblioteket och dess historia
kontaktade FMV. I samband med
detta skapades en arbetsgrupp bestående av anställda från FMV, KTH,
FOI samt FM för att se vad som var
lämpligt att publicera ur materialet.
Examensarbetet ledde i sin tur till
ett radioreportage av Stina Sämgård och den artikel som Christoph
Andersson skrev i Corren och som
fångade uppmärksamheten hos FOI:s
arkiv och registratur i Facebookflödet.
Redan veckan efter kontaktades FMV
för att diskutera ägandefrågan samt
vad som var arkivhandlingar respektive biblioteksmaterial.

MEN, VI HOPPAR TILLBAKA

REDAN NÅGON VECKA SENARE var FOI:s
arkivarie Kristina Olsson, registratorerna Sofia Nilsson och Britt-Marie
Lerdén-Cardelli samt bibliotekarien
Barbro Löwenmo i Linköping för
ett första möte. De träffade Göran
Bergqvist, lokalansvarig för FMV i
Linköping, Linda Eriksson, chef för
arkivet på FMV samt Ewa Rehnströmer, Mikael Grönkvist och Hans G
Wovern, de tre senare tidigare anställda på FOA59. Vid första mötet,
berättar Kristina Olsson och Sofia
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Nilsson, fick de dels höra historien om
hur materialet hade tillkommit och i
vilket syfte, samt lite mer allmänt om
verksamheten man bedrev på FOA59
och vilken inriktning den hade. Man
fick även ta en titt på de 250 flyttkartongerna som FOA59:s bibliotek var
nedpackat i. Enligt den förteckning
Stina Sämgård har upprättat innehöll
dessa kartonger flertalet publikationer
inom flygmedicin, lexikon, tidskrifter
som American journal of Physiology
och konferensrapporter. Men här
återfinns även svensk och utländsk
forskning från 1950-talet och framåt.
Personalen från FOI noterade
även att kartongerna innehöll en stor
del biblioteksmaterial och endast en
liten del av materialet bedömdes vara
arkivmaterial, till exempel rapporter
skapade av forskare på FOA. Efter
detta första möte bestämdes att FOI
skulle göra en lite grundligare genomgång av materialet och man hade i
Linköping ett andra möte som resulterade i att tre halvfulla flyttkartonger

med arkivhandlingar tillhörande
FOI:s föregångare, FOA, som bland
annat innehöll sammanställningar
över haveridata, skrivelser, fotografier
och minnesanteckningar, sändes upp
till FOI:s arkiv i Stockholm.
PLANEN NU ÄR ATT FOI ska göra en genomgång av materialet och se om handlingarna redan finns hos Krigsarkivet
dit tidigare arkivhandlingar tillhörande FOA59 har levererats. Om
handlingarna saknas i beståndet på
Krigsarkivet kommer man från FOI:s
sida ordna, förteckna och leverera arkivhandlingarna dit och komplettera
det redan existerande arkivet.
Vid det andra besöket bedömdes
således från FOI:s sida att större delen
av materialet inte utgjorde allmänna
handlingar och därför inte heller bestod av arkivhandlingar. Kristina och
Sofia berättar även att större delen
av innehållet i de 250 flyttlådorna
har ingått i ett biblioteksbestånd som
har samlats in och sammanställts av

”Inget handfast hände dock
förrän artikeln dök upp i flö
det den där morgonen i april.”

FOA59:s bibliotek var nedpackat
i 250 flyttkartonger.

enskilda handläggare och forskare,
bland annat från konferenser för
forsknings- och studieändamål. Från
FOI:s sida bedömdes att att biblioteksmaterialet inte var av intresse för
verksamheten och att det inte skulle
införlivas i FOI:s bibliotek. Detta
då det går att återfinna på annat håll
inom och utanför Sveriges gränser på
andra bibliotek, institutioner samt på
andra myndigheters arkiv.
Det biblioteksmaterial som FOI
inte tog hand om kommer att gås
igenom av KTH samt FM. Även
Flygmedicinskt centrum och personal inom FMV kommer att ta del av
materialet. En del historiskt material
från verksamheten såsom bilder och
reserapporter kommer att bevaras av
FMV:s veteranklubb.
GÖRAN BERGQVIST UTTRYCKER att det är
positivt att det händer något strukturerat med materialet och han är glad
över att det bevaras. Han är även glad
för att den rättmätiga ägaren till materialet (som FMV hela tiden har sett
vara FOI) agerade. Även från FOI:s
sida ser man samarbetet som positivt. Både Kristina Olsson och Sofia
Nilsson på FOI upplever att FMV har
varit hjälpsamma i sitt bemötande och
att de har visat stort intresse för att
få frågan kring beståndets vård och
förvaring utredd. Det som från början
utmålades som en katastrof visade sig
utmynna i någonting positivt. Som
Göran Bergqvist beskriver det så
tycktes Arkivsverige vakna upp efter
artikeln och det hela utmynnade i att
stora delar av materialet från FOA59
på ett eller annat sätt kommer att
bevaras. Hade det enkom bestått av
arkivhandlingar hade FOI tagit över
hela beståndet, men då majoriteten av
innehållet är biblioteksmaterial så delas det upp mellan olika verksamheter.

Jo, dels kraften
som sociala medier har även i arkivvärlden, dels vikten av att enskilda
individer ser behovet av att bevara
material för framtiden, gör något åt
saken och ordnar så att flera verksamheter går samman för att realisera det.
Händelser som liknar denna kommer
med all sannolikhet att upprepas i
framtiden och då hoppas undertecknad att utfallet blir lika bra som det
blev här. 

VAD VISAR DÅ DET HÄR PÅ?
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I Marieberg

byggs det för framtiden
Riksarkivet Marieberg i Stockholm skapar än
damålsenliga och moderna lokaler för besökare,
medarbetare och arkiv. Renoveringen startade
1 september 2015 och vissa verksamheter flyt
tar tillfälligt utanför huset.
kommer
Riksarkivet att bygga om och bygga
ut sina lokaler i Stockholmsområdet. Först på tur står Marieberg på
Kungsholmen. Därefter utökar Riksarkivet Arninge i Täby sina lokaler
för att bland annat ta emot Krigsarkivet, som flyttar dit från Banérgatan
i Stockholm år 2017.

UNDER DE NÄRMASTE ÅREN

görs i Riksarkivet Marieberg med stambyte och
ny ventilation. Vid ombyggnaden
förnyas även de publika delarna.
Bland annat får lilla forskarsalen en
entresolvåning där det skapas en ny
föreläsningssal. Det kommer också
nya lokaler för visningar och utställningar. Riksarkivet Marieberg är
en kulturminnesskyddad byggnad
och det är viktigt att husets unika
1960-talskaraktär bevaras.
Vi ser fram emot att erbjuda våra
besökare och medarbetare nyreno-

verade och trevliga lokaler. Särskilt
roligt är det att få en ny och flexibel
föreläsningssal som kan användas
för olika ändamål.
Den 1 oktober 2016 hälsar vi alla
besökare välkomna igen till Marieberg!
Björn Jordell
Riksarkivarie

EN GRUNDLIG RENOVERING
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PSI: Public Sector Information. Vidareutnyttjande av offentlig information
regleras genom PSI-lagen (2010:566).
Öppna data: Data som tillhandahålls
elektroniskt och fritt utan att betydande
tekniska eller rättsliga begränsningar
uppställts för hur de får användas.
FGS: Förvaltningsgemensamma specifikationer. Metadatakrav för märkning och
paketering av information.
NAD: Nationell ArkivDatabas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister.

Riksarkivet i Marieberg, ritad av
arkitekterna Åke Ahlström och Kjell
Åström invigdes 1968, renoveras
under drygt ett års tid med start
1 september. Foto: Henrik Lithner

RIKSARKIVET

– en naturlig aktör för förvaltning
av frågor kring vidareutnyttjande av
offentlig information
DET FRAMHÅLLER VI SJÄLVA i den rapport
som vi lämnade till Finansdepartementet i slutet av juni. I rapporten
föreslår vi att regeringen ger Riksarkivet i uppdrag att förvalta bland
annat plattformen www.oppnadata.se
som har utvecklats av Vinnova samt
vägledningen www.vidareutnyttjande.
se till PSI-lagen, som har tagits fram

av E-delegationen. Bakgrunden till
detta är dels att Vinnovas uppdrag om
att utveckla en webbportal för öppna
data upphör, dels att E-delegationens
uppdrag avslutas i slutet av juni.
Varför Riksarkivet? Riksarkivet
anser att frågor kring vidareutnyttjande av information och öppna data
ligger väl i linje med vårt huvud-

uppdrag som innebär att säkerställa
samhällets behov av en långsiktig
informationsförsörjning. Ett övergripande verksamhetsmål för Riksarkivet är en ökad användbarhet och
användning av offentlig information.
Av Riksarkivets vision framgår bland
annat att den digitala informationen
bör tillhandahållas kostnadsfritt och
att vidareutnyttjande och förädling
av informationen bör stödjas och
uppmuntras.
olika
verksamheter som är inriktade på
tillgänglighet, interoperabilitet och
öppenhet. Myndigheten har sedan
lång tid utfärdat föreskrifter inom
offentlig informationsförsörjning.
Vi har också förvaltningsansvar för
FGS:er som är metadatakrav för
överföring av information mellan
system och mellan myndigheter.
Riksarkivet förvaltar även den
Nationella ArkivDatabasen (NAD)
som på sikt kan utvecklas till att
även innehålla förteckningar över
den information som finns hos myndigheterna.

RIKSARKIVET BEDRIVER REDAN

I RAPPORTEN FÖRESLÅR VI att det inrättas
ett kansli med uppdrag att främja
och stödja myndigheters arbete
med vidareutnyttjande av offentlig
information. Vår förhoppning är att
ett kansli kan påbörja sitt arbete vid
halvårsskiftet 2016.
Rapporten finns publicerad på:
riksarkivet.se under Offentlig
förvaltning/Vägledning om arkivhantering.

Nora Liljeholm
Utredare, Riksarkivet
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Ur arkivet
Centrum för Näringslivshistoria är en guldgruva när det kom
mer till företagsmemorabilia. Här följer två exempel som tidigare
har varit publicerade i tidskriften Företagsminnen (nuvarande
Företagshistoria).

Prädd – lika bra i kaffet
som i tvättmaskinen
1960-TALET VAR HALVFABRIKATENS och
mixernas förlovade tid. Allt skulle
omvandlas till enkla pulver som gick
att blanda med vatten: modern mat
för den moderna människan. Prädd
var ett mycket sålt ”gräddpulver”. Enligt reklamen ovan (som knappast lär
ha uppskattats av Mjölkcentralen som
tillverkat gräddtetran) skulle man inte
kunna känna någon skillnad på Prädd
och riktig grädde i kaffet.
LIKA LITEN SKILLNAD VISADE det sig vara
mellan gräddpulvret och tvättmedel.
Som en motreaktion mot den allt
mer förkonstlade maten kom Gröna
vågen. Den då unge aktivisten Björn
Gillberg hade observerat att ingredienserna i Prädds gräddsurrogat
var förvånansvärt lika dem i vanligt
tvättmedel och bjöd in pressen att
se på när han tvättade sin skjorta i
Prädd. Aktionen var mycket effektiv
– produkten dog genast på marknaden. 

Ur ICAs historiska arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.
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Ur Electrolux
historiska arkiv
hos Centrum för
Näringslivshistoria.

Luxmiddag på Strand
HANDLINGEN OVAN ÄR ETT förslag på middagsmeny, anno 1934, från Strand
Hotel vid Nybroviken i Stockholm.
150 personer från aktiebolaget Lux,
detsamma som tillverkade dammsugare på Lilla Essingen, skulle inmundiga en härlig supé bestående av

Janssons frestelse, ost, smör, pilsner
och kaffe.
Utöver detta skulle damerna få
kalasa på fruktbuffé och herrarna på
punsch, whisky och eau de vie som
serverades mot motbokskuponger.
Man kan notera att inte ens under

1930-talet undkom man den förhatliga garderobsavgiften, då 20 öre per
person. 
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Initiativet till e-arkivet kom från högsta
ledningen, så gehör saknas nog inte. Utmaningen är att övertyga verksamheten att
gå från ett befintligt system till ett gemensamt e-arkiv. E-arkivet är fortfarande under
uppbyggnad, men några framsteg har definitivt gjorts. Till exempel printar vi nu inte
ut villkorstexter till kunden utan de hämtas
ur e-arkivet via internetbanken. Avtal med
externa leverantörer läggs där också. Vi är
papperstunga idag, eftersom lagstiftning
kräver kundens namnteckning på papper.
Det verkliga genombrottet kommer när vi
har e-signering på plats.
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Swedband document management
Årets arkiv 2015!

Utmärkelsen Årets arkiv gick 2015 till Swedbank document management, med motiveringen att "Swedbanks arkiv, har de senaste åren
utvecklats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet till att bli en viktig resurs för hela banken.”
Motiveringen pekar vidare på hur arkivet
tar ansvarar för hela informationsförvaltningsprocessen, hur de arbetar med olika
format och hur de bevarar, vårdar och
tillgängliggör bankens och det lokala
samhällets historia.
– Att ha fått utmärkelsen känns hedrande och roligt, säger Mats Andersson,
arkivare på Swedbank document management. Det är spännande att bli ”bedömd”
av utomstående personer i professionen. Vi
tar utmärkelsen som ett kvitto på att vi gör
ett gott jobb, även om vi inte är fullkomliga. Vi är faktiskt lite stolta!
Har utmärkelsen fått några positiva effekter för er verksamhet?
– Swedbanks kärnverksamhet är ju
inte att arkivera, så vi tar givetvis tacksamt

Bergslagsarkiv
25 år
Föreningen Bergslagsarkiv som
sammanför institutioner, organisationer, företag och personer
med fokus på Bergslagens historia firar i år 25-års jubileum.
Ända sedan starten har bergslagsarkiv
gett ut en årsbok. Både amatörforskare
och professionella historiker har stått för
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emot uppmärksamhet. Nyheten ”kablades ut” på intranätet, arkivarien fick vara
med på intern-TV och ”segerbilden” från
konferensen med lite text fanns i personaltidningen. Muntra tillrop kom från många
håll, både inom och utom Swedbank.
Det faktum att vi uppmärksammades i en
positiv bemärkelse tror jag bidrar till vår
legitimitet. Vi är en del av verksamheten,
som faktiskt behövs. Sedan är det givetvis
”business as usual”. Vi har fortfarande en
ödmjuk inställning till våra arbetsuppgifter,
men kanske är vi lite rakare i ryggen.
Ni har ju arbetat för att bygga upp ett
e-arkiv. Har det varit svårt att få gehör
för det inom banken?
– Vi lever i en digital värld, vilket påverkar oss alla. Inte minst banker!

artiklarna som rör både lokal- och personhistoriska ämnen.
Föreningens årsmöte har alltid hållits
i samband med någon exkursion inom
bergslagets geografiska område. Exkursionerna har tjänat som kompetensutveckling för personalen på medlemsarkiven
och som mötesplatser för medlemmarna i
föreningen.
Sedan 1991 har föreningen vartannat
år ordnat seminarier – oftast i samverkan
med universitet, högskolor och kulturarvsinstitutioner - för att följa forskningen inom
Bergslagsområdet.
Initiativtagare till jubileet är Bode Janzon

Företag inom privata näringslivet har ju
sällan någon egen arkivfunktion för långtidsbevarande. Vad ser du för fördelar
med detta och vad kan andra företag
lära sig av er?
– Vi har en lång historia, nästan 200
år. Vi ser bevarandet som ett samhällsengagemang, vår historia är också det
lokala samhällets ekonomiska historia. Ett
företag kan outsourca sina historiska arkiv,
men kan man outsourca sin historia?
Lars Lundqvist

Nominerade till priset var även
Lanstingsarkivet i Västernorrland och
Vallentuna kommunarkiv. Utmärkelsen
Årets arkiv delas ut årligen sedan 2009
av DIK - akademikerfacket för kultur
och kommunikation i samarbete med
Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

som var föreningens ordförande under
åren 1988-2007.
Soili-Maria Olli

För vidare läsning: Berith Sandes
artikel i årsboken Bergslagshistoria
26 /2014. Här framförs personliga
reflektioner över föreningen Bergslagsarkivs 25-åriga historia med presentation av årsmöten med exkursioner,
seminarier, presentation av eldsjälarna
i sammanhanget och en diskussion om
framgångsfaktorerna.

Nytt kursdatum!

e-Arkivering
10 november 2015
Mer information hittar du på
www.sipu.se
Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

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

Söker du någon att utveckla
arkivfrågorna med? Kontakta oss!
Vi kan hjälpa er att t.ex. förbereda
leveranser till e-arkiv, komma ikapp
med pappersarkivet eller utbilda
ledningsgruppen i arkivfrågor.

Orgnr: 556111-9099

08-662 86 60, BR AAR KIV.S E

Mellanarkiv
Dyra kostnader för gamla system som inte längre används?
Information i gamla system som måste bevaras för framtiden?
Söker ni en lättåtkomlig och säker lösning på arkivering av äldre material?
Vi på MicroData kan hjälpa er med en komplett lösning så ni slipper oroa er.
Det är snabbt och enkelt att ställa av gamla system till vårt mellanarkiv. Där finns sedan era dokument i säkert förvar
med åtkomst från den plats ni vill nå dem.
Är ni en kommun eller myndighet som söker ett sätt att hantera detta i väntan på SSC:s upphandling av mellanarkiv?
Vårt mellanarkiv följer FGS:erna (Riksarkivets författningsgemensamma specifikationer).
Tömmer ni era system till vårt mellanarkiv så garanterar vi dessutom att ni får ut ert data som FGS-paket när exporten
till slutarkivet (SSC/ Riksarkivet) skall göras.

Fördelar med MicroWeb Mellanarkiv
• Korta ledtider/snabb uppstart
• Högklassig drift- och datasäkerhet

• Kostnadskontroll
• Hög tillgänglighet

• Flexibelt behörighetssystem
• Flexibelt användargränssnitt

MicroData Skandinavien AB · Trädgårdsgatan 14 · 102 12 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · info@microdata.nu
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Internationellt
arkivutbyte
Ann-Sofie Klareld från Mittuniversitetet reste till
Maryland och deltog i AERI, Archival Education
and Research Institute, under en intressant och
givande vecka i juli. Hon kom hem med massor av
inspiration inför höstterminen.
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Text Ann-Sofie Klareld ann-sofie.klareld@miun.se

AERI, ARCHIVAL EDUCATION and Research
Institute, samlar forskare, lärare och
doktorander inom hela det arkivvetenskapliga fältet från olika delar av
världen. I år deltog runt 130 personer från bland annat Australien,
Danmark, Finland, Kanada, Kina,
Nya Zeeland, Sydafrika, Thailand
och USA. Jag deltog för andra året
i rad, tillsammans med två kollegor
från Mittuniversitetet. För mig har

AERI står för Archival Education and
Research Institute, och anordnades
13-17 juli 2015 för sjunde året i rad,
denna gång vid University of Maryland, USA. AERI är en del av Building
the Future of Archival Education and
Research Initiative, ett samarbete
mellan nio amerikanska lärosäten,
med syftet att stärka forskning och
utbildning inom arkivvetenskap och
stimulera internationellt utbyte. Institutet
har till och med i år finansierats med
hjälp av medel från the Institute of
Museum and Library Services och
organiserats av olika värdinstitutioner
(2009 av University of California Los
Angeles (UCLA), 2010 av University
of Michigan Ann Arbor, 2011 av
Simmons College Boston, 2012 åter
av UCLA, 2013 av University of Texas
at Austin och 2014 av University of
Pittsburgh).
För mer information se:
www.aeri.website
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AERI inneburit en värdefull möjlighet att utvecklas som forskare
genom att presentera mina studier i
ett internationellt sammanhang och
diskutera aktuell forskning, utbildning, teoriutveckling, publicering
och karriärmöjligheter med andra
forskare. Eftersom arkivvetenskap är
ett relativt litet ämne blir det extra
viktigt att hämta inspiration och
kommentarer från kollegor utanför
den egna institutionen.
I år presenterade jag en poster med
fokus på de studier som jag hittills
har genomfört, samt modererade en
session där tre talare föreläste under
rubriken Access to Government
Archives. Förra året höll jag en presentation av ett nyskrivet ”paper” och
fick värdefulla kommentarer som bidrog till att jag senare kunde få min

första akademiska artikel publicerad i
Records Management Journal.
Dagarna började med en gemensam föreläsning av en huvudtalare.
Därefter hölls parallella sessioner
med presentationer och workshops.
Totalt fanns 70 presentationer och 25
sessioner att välja mellan. I slutet av
den sista dagen korades vinnarna av
’best paper’ och ’best poster’. Bland
talarna fanns såväl doktorander som
lektorer och professorer och ämnena
uppvisade en stor variation.
JOHN BERTOT, PROFESSOR VID University of
Maryland, fokuserade på konsekvenserna av e-förvaltning på arkivområdet under rubriken eGovernment:
Implications for the Archival Sphere.
Han menade bland annat att den
ökade användningen av interaktiv
teknik och öppna data inom offentlig
förvaltning gör det nödvändigt att
förändra riktlinjerna för information
och se över grundläggande arkivvetenskapliga begrepp. Bertot påpekade
att det kommer att bli allt svårare att
avgränsa arkiven och klart definiera
start- och slutpunkter i olika processer, eftersom information används och
återanvänds på nya sätt allteftersom
tekniken utvecklas.

”Eftersom arkivvetenskap
är ett relativt litet ämne blir
det extra viktigt att hämta
inspiration och kommen
tarer från kollegor utanför
den egna institutionen.”

Safiya Noble, lektor vid University
of California, Los Angeles, tog upp
frågan om ”rätten att bli bortglömd”
i presentationen The “Right to be
Forgotten” in the Public and Private
Records of Google. Noble hävdade
att rätten att bli bortglömd omfattar alla former av information som
bevaras och delas med tredje part,
även sådan information som inte är
synlig för användaren utan samlas in
för att exempelvis förbättra sökresultat. Både individer och organisationer
dokumenteras via Googles algoritmer och Noble menade att företaget
därmed bör hållas ansvarigt för vilken
information som presenteras vid en
sökning och hur den presenteras.
Detta skulle påverka icke-representativ information på Google,
exempelvis sidor med rasistiskt och
sexistiskt innehåll.
RICHARD COX, PROFESSOR I biblioteks- och
informationsvetenskap vid University
of Pittsburgh höll en föreläsning med
rubriken Talking is Very Old, Writing is Not: Archival Writing and
Personal Strategies. Han konstaterade att skrivande kräver hårt arbete
och rekommenderade bland annat
att utgå ifrån egna erfarenheter, inte
vara rädd att skriva om sig själv,
träna på att ta kritik, och sätta sig
väl in i publiceringsprocessen, som är
annorlunda när det gäller akademiska artiklar jämfört med att publicera
i andra tidskrifter.
Institutet avslutades med en heldag ägnad åt studiebesök. Först på
Archives II i College Park, Maryland, en del av National Archives
and Records Administration vilket
öppnades 1994 på grund av platsbrist
i nationalarkivet i Washington, D.
C.. Vi fick bland annat en inblick i
deras arbete med att bevara film och
ljud. Därefter besökte vi the Smithsonian Museum Support Center
där vi fick en unik möjlighet att se
delar av de enorma samlingarna,
som bland annat innehåller mumier,
vackra textilier, samurajrustningar
och mycket mer. I samma byggnad
låg även National Anthropological
Archives, som bevarar historiskt och
samtida antropologiskt material med
avsikt att dokumentera världens kulturer och antropologins historia. 

www.museiservice.se

Framtidens arkiv
Full kontroll via internet

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
Building-klassade byggnad. Vårt detaljerade lagringssystem
gör det lätt att hitta enskilda dokument när du vill hämta ut
dem. SafeBox – din arkivarie långt in i framtiden!
På www.safebox.se kan du
se en kort film som visar
hur arkiveringen fungerar
och hur lagret är uppbyggt.

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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KONFERENSEN SOM SÄTTER INFORMATIONEN
I FOKUS, FRÅN SKAPANDE TILL BEVARANDE
Två välfyllda dagar med fallstudier, interna�onella utblickar,
en ons- och expertanföranden. E-förvaltning av informa�on.
hinspira�
c
onens återkomst. E-arkivering na�onellt u�från prak�ska
”
ns Administra�
em Personlig eﬀek�vitet och marknadsföring. En mötesplats
bra blexempel.
pro för alla som jobbar med informa�onsförvaltning.
FÖRENINGEN FÖR ARKIV OCH INFORMATIONSFÖRVALTNING
ÄR DEN LEDANDE BRANSCHFÖRENINGEN MED RÖTTER
I ARKIVRÅDET AAS OCH SVENSKA ARKIVSAMFUNDET
Vi utvecklar informa�onsförvaltningen i Sverige och bidrar �ll
dynamik, delak�ghet och professionalism. För bästa möjliga
medlemsny�a erbjuder vi olika typer av medlemskap för yrkesverksamma, studenter och organisa�oner. Genom vår medlemsmångfald skapar vi dynamik och ser �ll informa�onshanteringens
hela livscykel.
• En uppska�ad repris är moderator Lennart Ploom
• Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets registratur
• Ny� för i år 3 workshops

Plats
IVA KUNGL INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN
Grev Turegatan 16 i Stockholm, www.ivaskonferens.se

Sista anmälningsdag
15 oktober. Anmäl dig nu på www.fai.nu!

Upplysningar
FAI kansli, 08-55 60 61 42, info@fai.nu
www.fai.nu

