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En tidskrift om arkivets alla aspekter

”Samarbete blir allt
viktigare i organisationer, myndigheter
och företag.”
Sid 3

Tema: Samverkan

Är samverkan
modellen?
Kungliga bibliotekets
digitala lastkaj

Från kaos
till framgång
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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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Tillämpning, anpassning
och kollegialt samarbete
Nu talas och skrivs det en hel del om offentlighetsprincipen. Ett markerat år
ökar uppmärksamheten. Det är 250 år sedan drottning Lovisa Ulrika försökte
genomföra en statskupp. Men det blev avslöjat och kung Adolf Fredrik blev av
med sin makt. Hattarna tog över makten men för att oppositionen skulle få insyn
i besluten som fattades skapades Tryckfrihetsförordningen och därmed offentlighetsprincipen. Den har vi fortfarande att tillämpa och arkivarier ska
vara experter på detta, åtminstone i offentlig förvaltning. Hur var reaktionerna
på Riksarkivet när den grundlagen kom?
Även om Tryckfrihetsförordningen har stått sig genom århundraden finns det
mycket annat som förändras och det sker snabbt. Nya yrkeskategorier har tillkommit på grund av arkivprofessionens förändrade roll. Detta kräver anpassning
men också utbildning. Arkivarierna behöver tillåtas att ta ledningen i hur informationen ska skapas och tas om hand för att kunna bevaras för framtiden. Detta
ställer krav på fortbildning och fler utbildade arkivarier behövs. De ska säkerställa
att framtida arkivering av digital information blir möjlig för att undvika framtida
kostnader eller perioder av historiemörker. Vad kommer framtidens generationer
annars att tycka?
Anpassning till en förändrad verklighet kan vara svår. Det krävs förståelse i
hela organisationen för att anpassningen ska ske. Arkivarien ska vara med och
ställa krav på de digitala systemen i upphandlingarna och utreda hur informationen ska bevaras. Det krävs ett brett samarbete. Det har arkivarier haft med
andra yrkeskategorier genom tiderna. Verkligheten i dag kräver samarbete med
ännu fler. Nätverkande och kollegialt samarbete blir allt viktigare i organisationer, myndigheter och företag. Men det blir minst lika viktigt mellan arkivarier i
alla branscher.

Tomy Eklöv,
Stf ordförande FALK

Samarbetet mellan landets arkivföreningar är därför glädjande. Det känns också
tryggt med Riksarkivets stöd. Att arbeta mot ett gemensamt mål för hela arkivprofessionen blir då lättare. Arkivföreningarnas nischer har betydelse då förutsättningarna för arkivverksamhet ser olika ut i samhällets olika delar. Skillnaderna kräver att olikheterna tas till vara. Utmaningen för arkivföreningarna är att i
första hand stödja sina medlemmar på bästa sätt men även de yrkeskategorier som
arkivarier samarbetar med. Vi vill även se dessa medarbetare som våra medlemmar. Det skulle vara till nytta för e-förvaltningen, informationsförsörjningen och
kulturarvet.

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK),
Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas
Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Torgny Larsson torgny.larsson@orebro.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Johnér

Produktionsledare: Sanna Jurelius

Produktion: Åkesson & Curry

Layout: Petter Carnhagen

Tryckeri: Hylte tryck

Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Alexandra Meija (FAI) alexandrameija@hotmail.com
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Anahi Davila (NAF) anahi.davila@naringslivshistoria.se

Upplaga: 2 300

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

Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Business Factory, +46 8 653 60 40
Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen
om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren
respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman.
Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge
elektronisk publicering.

3

Arkiv 01-16.indd 3

2016-05-20 15:59

LEDARE
INNEHÅLL

Innehåll
ARKIV NR 2 2016

KRÖNIKA

REP. DEL 1

LEDARE

Tillämpning, anpassning och kollegialt samarbete

s. 3

INNEHÅLL

s. 4

REPORTAGEDEL 1

Från kaos till framgång
Ny modell för avtalsskrivning
Muntlig historia och arkiv: Chilensk invandring
Sätt arkiven på den politiska dagordningen

REPORTAGEDEL 2

PORTRÄTTET

Är samverkan modellen?
Kåseri: Ett överfullt moln

FYNDAT:

I Fogelströms arkiv

REPORTAGEDEL 2 forts.

s. 6		
s. 10
s. 12
s. 16

S.22

s. 18
s. 21
s. 22

Digital lastkaj för öppna data
Vem bestämmer om arkiv i kommunen

s. 24
s. 26

RIKSARKIVET

s. 28

Debatt: Kulturarvspropositionen – får arkiven plats?
Notiser

s. 30
s. 31

FYNDAT

REP. DEL 2

S. 10

S. 24
4

Arkiv 01-16.indd 4

ARKIV 2/2016

2016-05-20 15:59

Dokument
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www.dokumentinfo.se

Rätt ordning och reda
- bland personalhandlingar

Diarieföring

 Bonnier Conference Center

Nytt kurstillfälle!

 Stockholm

4 oktober 2016
Vill du veta mer? Se vår hemsida
www.sipu.se



dokumentinfo.se/konferenser/fokus-diarieforing
Dokumenthanteringsplan.se

KONFERENSER I STOCKHOLM
HÖSTEN 2016

7-8
september

FRAMTIDENS ARKIV

Ann-Sofi Forsmark, och Susanna Uppling,
Stockholms stadsarkiv

CROWDSOURCING – SÅ TAR ÅRHUS HJÄLP AV
ALLMÄNHETEN

VERKSAMHETSBASERAD INFORMATIONSREDOVISNING – SÅ LYCKAS DU!
Cecilia Boström, tillsynsarkivarie,
Landstingsarkivet Stockholm

Anmäl dig på www.sipu.se
Telefon: 08-698 06 03
E-post: marieberg@sipu.se
Adress: Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Orgnr: 556111-9099

V 10 t
I
K
R
A
t
Ange10% raba
för
MISSA INTE HELLER!

ETT ANGELÄGET ARKIV – SÅ LYCKADES VI ÖKA
BESÖKSTALEN MED 70%

Sören Bitsch Christensen,
stadsarkivarie, Århus stadsarkiv

Om oss:
Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
som specialiserat sig på arkivoch dokumenthanteringsfrågor.
Vi erbjuder kurser, anpassad
utbildning, konsulttjänster och
entreprenader.

KANSLICHEF & ADMINISTRATIV
CHEF – OFFENTLIG FÖRVALTNING

FRAMTIDENS
BIBLIOTEK 2016

DIGITALISERING OCH E-HÄLSA
INOM VÅRD OCH OMSORG

20-21
september

12-13
oktober

19-20
oktober

www.conductive.se
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Från KAOS till

FRAMGÅNG
När Universitets- och högskolerådet (UHR) bildades 2013, blev fem
myndigheter ihopslagna till en. Det innebar också att verksamheternas
tre registratorer slogs samman – vilket visade sig bli en utmaning.
Arkiv har pratat med Susanne Lager,
registrator och arkivarie på UHR,
om hur de lyckades vända
ett kaos till framgång.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com
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”Varje registrator hade alltså
ordning på handlingar
inom sina egna respektive
områden, men de var inte
insatta i sina kollegors
områden och handlingar.”
kom direktivet
från Utbildningsdepartementet om
att en sammanslagning var på gång.
Syftet var att effektivisera verksamheten och hitta en tydligare ansvarsfördelning. Innan sammanslagningen
skedde arbetade respektive myndighet
med att avveckla verksamheten
och förbereda den för det nya. För
registraturens del handlade det om
att avsluta myndighetens diarium och
arkiv samt att bistå handläggarna vid
flytten. De ärenden som var öppna på
respektive myndighet vid tidpunkten
för flytten, fick följa med till det
sammanslagna UHR. Således skulle
de registreras i det nya systemet på
UHR. Susanne Lager kallar det för
en ”planerad eftersläpning”.
Verksamheten drog igång direkt
som en ny myndighet, och de tre
registratorerna från VHS, HSV och
IPK hade från början intentionen
att fungera som en enda registratur.
Susanne Lager berättar att det var ett
mindre kaos från början. Personalen
på registraturen var redan slutkörd.
Var och en hade varit involverade i ett
krävande och stressfyllt avvecklingsarbete på sina respektive myndigheter.
REDAN UNDER VÅREN 2011

DET FANNS INTE TID att ensa nya rutiner
och var och en arbetade enligt sina
egna arbetsrutiner från tidigare
myndighet. Redan från början var
registraturen underbemannad.
– Det var ren tur att de tre som
kom in fungerade bra tillsammans,
det hade lika gärna kunnat skära sig
på en gång, säger Susanne Lager.
Men så dök andra problem upp i
horisonten. En av registratorerna hade
upplevt en så hög grad belastning under
flytten, att hon blev sjukskriven tre
månader in på den nya myndigheten.

Susanne Lager berättar att registraturen från början fick dela rum med
IT-support/stöd och vaktmästeriet.
– Det ledde till störningar i koncentrationen, för registraturen fick ta
emot frågor som i själva verket rörde
vaktmästarna, säger hon.

HSV
VHS

VH

UHR
IPK

KRUS

Eftersom registratorerna inte haft
tid till att sätta sig in i varandras
arbete och enas kring gemensamma
arbetsrutiner gjorde var och en som de
alltid gjort. Högarna med handlingar
växte. Som värst låg man två månader
efter med diarieföringen.

FÖR VERKSAMHETENS DEL innebar detta att
handläggarna inte hade tillgång till
samtliga handlingar i systemet. Det
hände att ärenden ibland avslutades
bara för att man missat att en komplettering hade kommit in. Detta
ledde i sin tur till att man fick öppna
upp nya ärenden på redan befintliga
ärenden. Registraturen kunde inte
ge den service man ville till handläggarna – resurserna fanns helt enkelt
inte tillgängliga. Det var även oklart
hur rutinerna på den nya myndigheten skulle se ut rörande remisser,
avtal, upphandlingar med mera. Det
gjorde det svårt för de som arbetade på
registraturen, de upplevde stress och
hade en känsla av att inte riktigt räcka
till. Till en början var den generella
uppfattningen på myndigheten att det
var registraturen som inte fungerade.
Det fanns ingen förståelse för den
uppkomna situationen eller det faktum att personalstyrkan hade minskat.
Situationen på registraturen förbättrades inte av att handläggarna, i
jakt på sina handlingar, började riva
i de uppkomna högarna och skapade

Faktaruta UHR
Universitets- och högskolerådet, UHR,
är en statlig myndighet med ett brett
uppdrag inom utbildningsområdet.
Vi finns i Stockholm och i Visb .
I UHR:s uppdrag ingår bl.a. att:
• samordna antagningen till högskolan

• förmedla internationella utbyten, kompetensutveckling och praktik utomlands
• utveckla och förvalta IT- system åt
högskolesektorn
• ansvara för högskoleprovet

• ge stöd och information inför högskolestudier

• arbeta för en breddad rekrytering
och motverka diskrimineringen inom
högskolan

• bedöma utländska utbildningar

Källa: www.uhr.se
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Susanne Lager, registrator och
arkivarie på UHR.

än mer oreda eftersom de rubbade
ordningen som den enskilde registratorn hade. Därtill hade de sitt sätt att
sortera och ordna handlingarna inför
registreringen. Varje registrator hade
alltså koll och ordning på handlingar
inom sina egna respektive områden,
men de var inte insatta i sina kollegors
områden och handlingar.
– I det här skedet valde myndigheten att ta in Eva Lupin, konsult på
Bra Arkiv. Konsulten skulle arbeta
med diarieföringen och med att ta
fram manualer för registraturen. När
Eva Lupin tog upp bemanningsfrågan
på registraturen med ledningen så
lyssnade de, berättar Susanne Lager.
REGISTRATUREN FICK möjlighet att rekrytera ny personal för att avlasta den
pressade verksamheten. I samma veva
tog man sig tid att prata om arbetsuppgifterna, vilken prioritering de
skulle ha i arbetet och hur de skulle
arbeta för att få en bättre arbetsmiljö.
– Då fick registraturen ett eget rum
anpassat efter deras arbete. För att
skapa arbetsro infördes även öppettider på en timme dagligen, säger
Susanne Lager. Detta bidrog till ett
ökat lugn och en möjlighet att samla
sig som grupp. De fick även tid att ta
fikapauser – något som både binder
samman en grupp men som även ger
en möjlighet att koppla av.
Redan oktober 2013 låg registraturen i fas med diarieföringen
igen. Nyckeln till framgång har varit
manualerna som Eva Lupin tog fram.
De färdigställdes efter sommaren
2013, men även att alla nu arbetar

ARKIV 2/2016
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mot samma mål – och att alla vet vad
som ska göras.
– Nu arbetar man efter en prioriteringsordning vilket innebär att om
någon är frånvarande så vet de andra
registratorerna vilka arbetsuppgifter
som ska prioriteras, säger Susanne
Lager.
Prioriteringsordningen är förankrad i verksamheten. Fördelen, som
gruppen ser det, är att registraturen
själva kan styra över verksamheten.
Om en ny uppgift ska in så måste
en annan ut eller släpa efter. Det är
registraturen som gör bedömningen
eller redogör för hur de kommer att
börja släpa efter med andra arbetsuppgifter. När det är full styrka igen

är att alla ska kunna göra allt så att
verksamheten inte faller bara för att
en viss person inte är på plats.
Idag är man i fas med registreringen, även om man på vissa håll i verksamheten fortfarande har synen att
registratorerna ligger efter med denna.
Susanne Lager berättar att styrkan
utökats till en stadigvarande grupp på
fyra personer. Vid behov finns möjlighet att snabbt ta in extrapersonal
som arbetar bort högarna. Susanne
Lager har fått en viss arbetsledande
funktion i gruppen. Bland annat ska
hon driva förbättringsarbeten, men
hon har även ansvar för att det dagliga
arbetet flyter på. Även övriga delar
av verksamheten på myndigheten har

”Nu arbetar
man efter en
prioriteringsordning
vilket innebär att om
någon är frånvarande
så vet de andra
registratorerna vilka
arbetsuppgifter
som ska
prioriteras”

så kommer de snabbt ikapp med de
arbetsuppgifter som fått ligga vilande.
arbetat hårt
med att styra mailflödet när det gäller
registrering av allmän handling. Förut
var det personbundet, men nu går det
till den officiella registratorskorgen.
Då har alla registratorer möjlighet
att svara på frågor om ärenden och
mail blir inte liggande om någon är
frånvarande. Ambitionen i gruppen

REGISTRATUREN HAR ÄVEN

effektiviserats, vilket har underlättat
för registraturen. En del ärendetyper
har försvunnit på vägen och man har
kunnat inrikta sig på bedömningsärenden. Ett exempel är utländska
utbildningar som handläggarna arbetade med i tre olika system för samma
ärendetyp. Sedan sommaren 2015
görs all handläggning i ett system och
även där har ett stort arbete med att
ensa arbetssätten genomförts.

VAD LIGGER DÅ I FRAMTIDEN för registraturen? Det finns tankar kring att
genomföra telefontider på registraturen för att öka arbetsron, förklarar
Susanne Lager. Övriga utmaningar
är att i tid kunna se när registraturen
ska skifta från normalläge till prioläge
och tvärtom, samt att extrapersonalen
kallas in snabbt. De behöver hitta tid
för att fortsätta driva utveckling på en
övergripande nivå. Man måste också
hitta tid till upplärning av dels eventuell ny personal på myndigheten så
att de får en förståelse för vad registraturen gör och vad de kan assistera
med men även för den extrapersonal
som tas in på registraturen. Det
finns ett stort behov av att utveckla
en arkivfunktion på myndigheten.
Susanne Lager hade denna position
på IPK, men på UHR har tiden för
arkivfrågorna inte funnits. Det är
något som ska prioriteras framöver.
Under 2016 kommer man att ta in en
konsult som ska hjälpa till med arkivdokumentationen. En annan utmaning, som säkerligen många känner
igen sig i, är att ta itu med gruppens
olika inställning och förväntningar
på arbetet och även vilken nivå som
servicen ska ligga på. Ambitionen är
dock att erbjuda enhetlig service till
alla avdelningar. En annan utveckling
som Susanne Lager ser är att registraturen ska satsa mer på kommunikation ut till övriga verksamheten.
FLERTALET REGISTRATURER I landet brottas
med problem som hög arbetsbelast
ning, den egna myndighetens oförståelse inför registraturens arbetsuppgifter och i många fall resursbrist.
Susanne Lager säger att de förändringar som skett och de som är på
gång inte hade kunnat genomföras
utan stöd från ledningen. Hade de
inte sett problemen och tagit de på
allvar samt prioriterat registraturen i
den nya myndigheten hade situationen kunnat se helt annorlunda ut.
Det visar på hur viktigt det är att
nyckelpersonerna i organisationen
förstår det arbete som utförs på
registraturen och framför allt förstår
vikten av att satsa på det. Det är det
som vänder kaos till framgång. 
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Ny modell
för avtalsskrivning vid
förvärv av enskilda arkiv

De enskilda arkiven, alltså arkiv som har till
kommit i verksamheter utanför den offentliga
sektorn, saknar lagskydd. Arkivlagen, Arkiv
förordningen och de föreskrifter som Riks
arkivet utfärdar omfattar inte den enskilda
sektorn. Med undantag för vissa handlingar
är det upp till arkivens ägare att avgöra om
man vill bevara sitt arkiv eller inte.
Text Katalin Gere katalin.gere@riksarkivet.se

ARKIVET KAN FÖRSTÖRAS eller säljas – och
det finns inga föreskrifter om förvaring eller hantering heller. Inte ens
handlingar vilka av uppenbara skäl
utgör en del av kulturarvet, skyddas av
lagen. Det gör att varken ägarna eller
de arkivinstitutioner som förvärvar
enskilda arkiv har något regelverk att
luta sig mot.
I Riksarkivets bestånd finns vid
sidan om de statliga arkiven cirka
87 000 hyllmeter enskilda arkiv. Det
är resultatet av tusentals arkivleveranser under åren, både gåvor och depositioner. Arkiven kommer från enskilda
personer och släkter, gårdar, organisationer, stiftelser och företag. Bredden
vad gäller samhällsområden (kultur,
idrott, politik, etcetera) är stor. De
enskilda arkiven utgör värdefulla pusselbitar till vår historia och minst lika
efterfrågade källor för forskning som
de statliga arkiven är. Förvaringen
av dessa arkiv sker i enlighet med de
normer som gäller för statliga arkiv,

men den övriga hanteringen och tillgängligheten är avhängig av de avtal
som upprättas mellan Riksarkivet och
deponenterna/gåvogivarna.
Riksarkivet och de
sju landsarkiven blev en myndighet
2010 påbörjades en omfattande verksamhetsöversyn som senare resulterade i en ny, processtyrd organisation.
Att främja enskild arkivverksamhet,
inklusive förvärv av enskilda arkiv
har blivit en egen process. Efter att en
enhetlig förvärvspolicy utarbetades
2014 påbörjade processteamet – under
ledning av undertecknad – sitt arbete
med att ta fram ”avtalsmallar” för
enskilda arkivleveranser. Syftet var
att skapa en enhetlig och rättssäker
grund för mottagande och hantering
av enskilda arkiv vid Riksarkivet.
Juridisk kompetens knöts till processteamet från början. Detta arbete
– som blev mycket mer omfattande
och djupgående än det var tänkt från

I SAMBAND MED ATT

början – har resulterat i en helt ny
avtalsmodell.
Den nya modellen innebär att ett
leveransavtal består i huvudsak av två
delar: allmänna villkor och kontrakt.
Till kontraktet kan fogas bilagor och
tillägg.
att ha så kallade
allmänna villkor som grund till vår
avtalsmodell? Vi inom processteamet
la under arbetets gång stor vikt vid
att inventera och analysera alla de
problem och frågor som behövde och
kunde redas ut eller avhjälpas genom
generella överenskommelser. I avsaknad av ett övergripande regelverk
blev frågorna många, men vi ville
inte lämna något åt slumpen. Det är
frågor som har arkivalisk eller juridisk
relevans vid alla typer av arkivleveranser men som i regel inte kräver
särlösningar. De allmänna villkoren

VARFÖR HAR VI VALT

Affischen från Internationella Kvinnodagen 1973 ingår i arkivet efter Grupp 8 i
Stockholm, Riksarkivet.
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En av de äldsta handlingarna i arkivet från Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm är en mohelbok. Boken är samtidigt en av
de äldsta handlingar som finns kvar rörande de första judarna som fick tillåtelse att bosätta sig i Sverige på 1770-talet. En mohelbok är en slags dagbok över de omskärelser som en omskärare (mohel) utförde. Mohelboken ingår i arkivet från Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm.

”I avsaknad av ett övergripande
regelverk blev frågorna många, men
vi ville inte lämna något åt slumpen.”
är alltså en typ av standardavtal vars
punkter alltid gäller om inte något
annat avtalas i kontraktet.
Vi var också måna om att identifiera Riksarkivets principiella ställningstagande i vissa frågor och att dessa
samt målet enligt förvärvspolicyn ska
speglas i de allmänna villkoren. På
det viset sätts agendan redan vid ett
inledande skede av en förhandling.
Som exempel kan nämnas att de
allmänna villkoren innehåller en så
kallad syftesparagraf som förklarar
bland annat att Riksarkivet tar emot
enskilda arkiv för att de ska bevaras
och användas. Vidare kan man nämna
att hela avtalskonstruktionen är sådan
att den uppmuntrar till överlåtande
(gåva) av arkiv istället för deposition.
Det förra är ju ett säkrare förvärv för
en arkivinstitution som Riksarkivet.
villkoren ska det
knytas ett kontrakt – mallar och
anvisningar har tagits fram – som
innehåller de paragrafer och uppgifter
TILL DE ALLMÄNNA

som är unika för just det aktuella
avtalet, så som parternas namn, uppgifter om arkivet som ska överlämnas,
eventuella, särskilda bevarandeåtgärder, giltighet etcetera. Av kontraktet
ska det också framgå om parterna har
kommit överens om något som avviker från de allmänna villkoren. Arkivarierna kan använda de allmänna
villkoren som en checklista vid förhandlingen. Som bilaga till kontraktet
kan man bifoga leveransdokumenta-

tion (förteckning, lista), beräkning
av avgifter och liknande. Tillägg till
och ändringar i avtalet kan tillkomma
senare, till exempel vid efterleveranser
eller uppsägning. I vilken ordning de
olika delarna av ett avtal ska gälla är
reglerat i de allmänna villkoren.
Arbetet med att implementera den
nya avtalsmodellen pågår för fullt
och det blir mycket spännande att
följa upp och se hur den fungerar i
praktiken. 

Fyra typer av allmänna villkor
För att underlätta läsning och tolkning av
villkoren i olika situationer har Riksarkivet skapat fyra olika typer av allmänna
villkor som på vissa punkter av naturliga
skäl avviker från varandra:

3. Allmänna Villkor för Gåva från
Juridiska Personer.
4. Allmänna Villkor för Gåva från
Fysiska Personer.

1. Allmänna Villkor för Deposition
från Juridiska Personer.
2. Allmänna Villkor för Deposition
från Fysiska Personer.

Riksarkivets allmänna villkor finns på
riksarkivet.se/ta-emot-enskilda-arkiv.
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Muntlig historia och arkiv:

Chilensk
invandring
Människor som kommer till ett nytt land bidrar till landets
historia och kultur. De lämnar spår efter sig, som efternamn,
accent, sedvänjor, gastronomi, klädsel och även språk. Närmare
200 olika språk talas av invandrargrupper i Sverige.
Text Andrea Da Silva andrea.da_silva@gavle.se Foto familjen Johnsons privata arkiv samt Alexander Lindström (färgfotot)
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flyttade cirka
160 000 personer till Sverige under
2015. Sedan 1930 har Sverige nästan
alltid haft en större årlig invandring
än utvandring. Men aldrig tidigare
har ett så högt antal människor sökt
skydd i Sverige som under de senaste
åren. Flyktingarna eller migranterna
som kommer till Sverige gör det oftast
i direkt anslutning till krig eller andra
kriser, men även kärleken kan vara ett
skäl.
1973 började chilenska invandrare
anlända till Sverige på grund av militärkuppen i Chile. Det kom ungefär
30 000 chilenare till Sverige fram
till början av 1990-talet. De flesta
stannade kvar. De har senare fått barn
och barnbarn, som alltså har mer eller
mindre omedelbara rötter i Chile.

ENLIGT MIGRATIONSVERKET

ger insyn i migrationsprocessen, med historisk insyn och
familjen i centrum, har undertecknad
samlat ihop intervjuer med personer
som kommer från Chile och bor i
Gävle. Deras livsberättelser har sedan
samlats på ljudfiler.
Syftet med projektet är att öka
förståelsen för vad det innebär att
komma som immigrant till Sverige samt att belysa de svårigheter
de möter. Projektet gav de äldre
deltagarna en möjlighet att blicka
tillbaka på sina liv, och att ge de yngre
värdefull information. På så sätt får
dessa människor en egen historia
och identitet. Projektet kan också ge
samhället verktyg att agera effektivare
vid svårigheter som kan uppstå vid
migration.
Familjen Johnson var den andra
chilenska familjen som kom till Gävle
1985.
Äldsta dottern Virginia berättar i
en intervju:
– Min pappa arbetade på tidningen
El Mercurio, som stödde Pinochet,
men under nätterna delade han ut
propaganda mot diktaturen. Vi var
barn och visste ingenting. En dag
kom polisen och hämtade mig. De
stoppade mig i en bil och satte en
huva på mig och frågade konstiga
frågor. Jag var 17 år och visste inte vad
ordet propaganda betydde.
Familjen lämnade Chile efter
denna händelse.

I ETT PROJEKT SOM

”Den energi som finns i dessa
berättelser har kraft och
möjlighet att komma tillbaka
till nutidens medvetande, om
och om igen... minnen som
kämpar för att bli integrerade
i det nya medvetandet.”
invandrare integrera
sig i det nya samhället är inte lätt.
Mamman Juanita berättar om hur
hon kände till en början.
– Då lovade jag mig att lära mig
språket, att det var viktigt. Detta
hjälpte mig att ändra min inställning
till språket och jag intalade mig: Jag
måste lära mig språket. Ibland kunde
jag se att barnen hade stora problem
med hemläxor och jag kunde tänka,
herregud vi kom till det här landet
och barnen förstår ingenting, ingenting. Det gjorde ont i mig för det var
inte deras fel att vi flyttade till det
här landet, men sakta, sakta kunde vi
komma in i samhället. Till en början

PROCESSEN ATT SOM

var det svårt, mycket svårt. När jag
började jobba brukade jag säga till
mig själv: jag förstår lite mer och kan
göra saker, kan gå och handla i affärerna, allt började förändras.
Ingen av familjemedlemmarna har
flyttat tillbaka till Chile. Föräldrarna
lämnade allt för att ge sin familj ett
bättre liv. Dessutom kämpade Chile
med problem och våld, detta även efter
diktaturens upphörande. Familjen har
fått ett tryggt och bra liv här, i ett land
som erbjudit dem många möjligheter.
eller muntlig historia som
det kallas på svenska, kan ge en röst
till de skriftliga dokumenten och

ORAL HISTORY

Äktenskapsbevis som tillhörde Hector Johnsons pappa Ricardo Johnson Chavalos.
Hectors farfar finns nämnd i detta dokument, han var en svensk sjöman. Förutom
detta har familjen inte mer vetskap om efternamnet Johnsons härkomst.
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Hector Johnson (tvåa från
vänster) i sitt jobb på tidningen “El Mercurio”.

antal studenter, forskare, historiker, författare, sociologer
med flera, som arbetar med muntlig
historia som metod för insamling av
information.
Att bevara personers muntliga
historia blir även till stort stöd för
samhället, historien och det kulturella
kollektiva minnet. 

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

DET FINNS ETT STORT

klargöra deras betydelse i många fall.
Muntlig historia är ett viktigt verktyg
för att bevara delar av historien som
annars går förlorad.
Luis Salas skriver i sin bok Siete
vidas (Sju liv) ”För framtida historiker
kommer det inte att vara möjligt att
förstå den tid som vi lever i nu i Sverige utan berättelserna från oss cirka
två miljoner människor som har rötter
någon annanstans i världen, och som
kom till Sverige för att söka politisk
asyl, eller som invandrade för kärleken
eller med hopp om ett bättre liv.
Det kommer inte att bli möjligt att
förstå den här tiden utan våra berättelser om hur vi har upplevt det här
nya landet, som med tiden också har
blivit vårt eget land”.
Vad kan arkiven ha för betydelse
för det muntliga materialet? Är arkivinstitutionerna beredda att bevara,
katalogisera och digitalisera de muntliga källorna?
Nina Sjöberg skrev i Arkiv 1, 2016,
i artikeln Gränslöst material kompletterar klassiska arkiv, att det kommer
finnas luckor i arkiven för den framtida forskningen, att vissa grupper

faller mellan stolarna eller framställs
onyanserat och endimensionellt. Att
arkiven börjar samla in även muntlig
historia skulle kunna vara ett sätt att
börja se över det som kan komma att
saknas för framtida forskare.
DET FINNS ETT exempel på ett arkiv som
arbetar med just detta i Spanien,
Archivo historico de la Cuidad de Barcelona (Barcelonas historiska arkiv).
Det ger allmänheten möjlighet att ta
del av muntliga källor, som innehåller
intervjuer med personer under perioden 1931–1980, en väldigt omtumlande period i Spaniens historia.
Ett av arkivets ändamål är att bli
ett referensarkiv när det gäller muntliga berättelser.
Berättelsearkivet är ett levande
projekt som förväntas öka forskningen
inom muntlig historia.
Vi behöver öppna upp och
reflektera kring hur muntlig historia
används, detta för att inkludera och
ge möjlighet till flera grupper och
individer att både skapa och använda
sig av materialet, även de som inte
tillhör den akademiska sfären.

Familjen idag: Pappa Hector, mamma
Juanita, deras fem barn och deras barnbarn och barnbarnsbarn. I denna bild
finns inte barnens makar med.

Andrea da Silva arbetar som arkivassistent
vid Gävle kommunarkiv. Hon har tidigare
arbetat med insamling av muntliga berättelser vid universitetet i Santiago de Compostela, med fokus på galiciska invandrare i
Brasilien.
Gävle kommunarkiv har stöttat Andrea att
genomföra projektet där muntliga berättelser från chilenska invandrare i Gävle har
samlats in. Materialet från projektet kommer
bevaras hos Gävle kommunarkiv.

”Vi behöver öppna upp och reflektera
kring hur muntlig historia används,
detta för att inkludera och ge möjlighet
till flera grupper och individer att både
skapa och använda sig av materialet.”
14 ARKIV 2/2016
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Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

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

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

Stockholm

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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Tema: Samverkan

Sätt arkiven
på den politiska
dagordningen
Svenska Arkiv i
Samverkan för
Synlighet, SASS, är
en sammanslutning
där Sveriges fem
arkivföreningar
och Riksarkivet
samarbetar med
Arkivens dag, tid
skriften Arkiv och
Arkivveckan. I
början av april gjorde
SASS en gemensam
uppvaktning hos
Kulturdepartementet
för att sätta arkiven
på den politiska
dagordningen.
Text Torgny Larsson
torgny.larsson@orebro.se

På mötet deltog Katalin Gere RA, Tomy Eklöv FALK, Per-Ola Karlsson NAF, Anastasia
Pettersson NLA, Torgny Larsson FA, Björn Jordell RA och Per Olsson Kulturdepartementet.

levererade vi ett
gemensamt budskap samt fick goda
frågor och inspel från en engagerad
och insatt statssekreterare.
Det pågår ju en hel del som vi vill
vara med och påverka både i närtid
och på lång sikt. Det är viktigt att
Kulturdepartementet som också har
demokratifrågor på sin agenda ser
arkiven som en omistlig del i både
kulturarvsfrågorna och demokratin
i vårt land. Arkiv handlar både om
struktur och förutsättningar för
demokratin och kulturarv.
Kulturministern inbjuds till att
inviga Arkivveckan i Visby nästa år
den 16 maj samt inspirerades att göra
minst ett arkivbesök under året. Som
tips överlämnades de senaste fem
årens Årets arkiv.

UNDER 40 MINUTER

vi om arkivåret
2018, då Riksarkivet fyller 400 år.
Under namnet Arkiv 400 ska värdet
och nyttan av alla våra arkiv synliggöras för allmänheten – och framhäva
hur intressant, roligt och berikande

REDAN NU BERÄTTADE

arkiv är. I det finns också vikten av
källkritik, historiebevarande och
historiekunnande samt hur tillgänglighet, offentlighetsprincipen och
demokratin hänger i hop.
De gemensamma utmaningarna är
många och där vill vi i SASS-gruppen
bli delaktiga på ett helt annat sätt
än tidigare. Både Demokratiutredningen och Kulurarvspropositionen är
exempel på arbeten som vi borde vara
remissinstans till. I den kommande
utredningen från Statskontoret om
översynen av Riksarkivet är SASS
också ett givet bollplank, liksom
för att delta aktivt i en kommande
arkivutredning. Samarbete mellan
olika departement och företrädare för
professionen måste utvecklas så vi ser
en helhet när det gäller bland annat
digitaliseringen. Kunskapen om att det
mesta inte kan eller bör digitaliseras
måste spridas. Det kan pendla mellan
fem till tio procent, i något fall upp
till tjugo procent som är rimligt att
digitalisera. Här uppstår ofta en svår
balansgång mellan digitalisering och
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det uppsökande arbetet. Nu finns
det för det mesta resurser att ta emot
samtidigt som exempelvis företags och
organisationers arkiv för alltid kommer
att försvinna.
FÖR DET MESTA finns det resurser för att
ta emot arkivmaterial på de enskilda
arkiven, men det blir allt mindre tid
till uppsökande och insamlande verksamhet samt forskning. Därför kommer företag som omorganiseras eller
läggs ner inte kunna kontaktas och
viktigt arkivmaterial kommer aldrig
till arkiven. På samma sätt är det med
organisationer och föreningar. Stora
kulturskatter och minnen är då för
evigt borta.
Finansieringsmodeller som samverkansmodellen gör att det ser olika
ut i landet. Vi vill inte förändra detta
eftersom de olika kulturyttringarna
har blivit synliga regionalt. Arkiven
har på många håll svårt att hävda
sig gentemot andra kulturyttringar i
landet då pengar ska fördelas. Det är
sällan arkiven prioriteras då. Andra
mer publikdragande verksamheter går
före i stället.
Kulturrådets resurser och regelverk
passar inte alltid arkiven. SASS ser

”Under namnet
Arkiv 400 ska
värdet och nyttan
av alla våra arkiv
synliggöras för
allmänheten.”
helst att utvecklingsresurser åter lotsas
via Riksarkivet. Det är vår övertygelse att arkiven då kommer att synas
bättre i det politiska arbetet framöver
med tanke på vår redovisning och
efterföljande samtal. Det gäller dock
att vara aktiv på alla plan. Ingen kedja
är starkare än dess svagaste länk! 

Se hela presentationen som SASS höll för
Kulturdepartementet här: temaarkiv.se/sasskulturdepartementet
17
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I början av februari arrangerades
ett seminarium i Stockholm om
den nya samverkansmodellen för
regionala kulturbidrag. Anna Ketola
från Skånes arkivförbund deltog
som en av representanterna från
de regionala enskilda arkiven.
Text Anna Ketola anna.ketola@skanearkiv.se

Är
SAMVERK A
modellen?
18 ARKIV 2/2016
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DAGEN BESTOD AV flera intressanta
föredrag. Det hela avslutades med
att nuvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
och tidigare kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth samtalade om
kultursamverkansmodellen. I auditoriet satt representanter från landets
regioner och landsting, myndigheter
och intresseorganisationer från i första
hand modellens sju olika utvecklingsområden där regional enskild arkivverksamhet är ett av områdena.

K AN

KULTURUTSKOTTET BESLUTADE 2015 att följa
upp och utvärdera kultursamverkansmodellen. I rapporten Är samverkan
modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen
(2015/16:RFR4) undersöker kulturutskottets arbetsgrupp under ledning
av Björn Wiechel (S) hur modellen
levt upp till de avsikter man hade, om
utfästa mål uppnåtts och om den nya
samverkansmodellen medfört någon
förändring.
Utredningen konstaterar i sin rapport att kultursamverkansmodellen är
en omfattande reform som inneburit
att regionalt och kommunalt inflytande inom det regionala kulturområdet
har stärkts, samtidigt som det statliga
inflytandet har förändrats. Den statliga styrningen är dock fortfarande
stark. Man menar att modellen har
bidragit till ökad dialog och förnyelse i det kulturpolitiska samtalet på
regional och lokal nivå och att kulturfrågorna har avancerat på den politiska
dagordningen. Men man konstaterar
också att modellen hittills inte medfört
någon förändrad bidragsfördelning
eller till förändrade möjligheter att nå
de kulturpolitiska målen.
UTREDNINGEN VISAR också att kultursamverkansmodellen inte har påverkat
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”Kultursamverkansmodellen är en
omfattande reform som inneburit att
regionalt och kommunalt inflytande inom
det regionala kulturområdet har stärkts.”
de skillnader i kulturutbud som finns
mellan olika län, regioner och kommuner. Modellen har hittills inte heller
medfört att nya deltagargrupper nåtts.
Utredningen menar, med medhåll
från bland andra Sveriges kommuner
och landsting (SKL), att kulturmiljöarbetets roll i modellen bör förtydligas. I diskussionen om statliga bidrag
till kultur bör det föras ett samtal
om vilka satsningar som ska ingå i
modellen. Utredningen lyfter också
problemet med att inte alla kommuner
ingår i modellen. Vidare betonas hur
angeläget det är att kulturskaparna
och civilsamhället är med i modellen.
Alla medverkande aktörer i
seminariet var rörande överens om
att införandet av kultursamverkansmodellen varit bra, men att modellen
i delar kan förbättras. Kulturpolitiken
spänner över ett större område än vad
samverkansmodellen omfattar. Till
och med Lena Adelsohn Liljeroth och
Alice Bah Kuhnke var överens – och
Adelsohn Liljeroth gav goda råd och
önskade Bah Kuhnke all lycka och
välgång.
är ett av sju
utpekade utvecklingsområden i
kultursamverkansmodellen. Övriga är
professionell teater-, dans- och musikverksamhet, regional museiverksamhet, regional biblioteksverksamhet,
läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, filmkulturell verksamhet och
hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Regionala enskilda arkiv är ett
jämförelsevis litet område. Arkivens
intäkter motsvarade under 2014 fyra
procent av museiområdets och 1,8
procent av teater, dans och musikområdets. I Kulturrådets redovisning
för 2014 konstateras att de regionala
enskilda arkiven finansieras till nära
77 procent av offentliga medel
REGIONALA ENSKILDA ARKIV

(regionala skillnader finns). Under
perioden 2010–2014 har de statliga
och regionala bidragen ökat med 19,7
procent (jämför med museiområdet
som steg med 6,8 procent eller teater-,
dans- och musikverksamhet som steg
med 12,2 procent).
Noteras bör dock att den totala
bidragssumman är så låg att även små
förändringar i bidragsnivåerna medför
en stor förändring procentuellt sett.
I kronor räknat har arkivområdet
stärkts under den gångna fyraårsperioden med cirka 5,1 miljoner i
jämförelse med museiområdet 39,4
miljoner eller teater-, dans- och
musikverksamhets 214,8 miljoner, och
ökningen har i realiteten främst berott
på förstärkningar av regionala anslag.
ATT ENSKILD REGIONAL arkivverksamhet
är ett utpekat utvecklingsområde
inom samverkansmodellen är strategiskt bra för verksamhetsområdet. I
regionernas och landstingens kulturplaner ingår dock ofta den regionala
enskilda arkivverksamheten i kluster
tillsammans med andra områden,
till exempel tillsammans med
museiverksamhet. I redovisningen av
verksamheterna från kulturrådet 2014
redogörs de statliga och regionala
bidragen konsekvent sammanslagna
eftersom regionerna själva kan besluta
om hur de statliga och regionala årliga
bidragen ska fördelas ut på olika verksamheter och verksamhetsområden.
Regionerna har också möjlighet
till olika omflyttningar av statliga
och regionala bidrag emellan de
olika områdena och tillämpa olika
fördelningsprinciper. Detta kan
medföra, åtminstone i teorin, att
regional enskild arkivverksamhet i
en region har statlig finansiering och
i en annan ingen statlig finansiering
alls. En central fråga är då: Hur kan
vi genom gemensamma nationella

insatser arbeta för att säkerställa och
stärka den statliga delfinansieringen
av regional enskild arkivverksamhet?
En stor fördel med samverkansmodellen är att medvetenheten om de
nationella kulturpolitiska målen har
ökat. Modellen bygger på dialog och
tillit. Större ansvar läggs på enskilda
arkivinstitutioner att visa på kreativitet och själva stimulera till och vårda
samverkan. Större ansvar läggs också
på enskilda arkivinstitutioner att visa
på att man är en del i större sammanhang samtidigt som summan av
delarna blir så mycket mer värdefullt
i det strategiskt nationella arbetet att
stärka sektorn. 

Föredrag under dagen
• Kerstin Brunnberg, tidigare ordförande
i Statens kulturråds styrelse och Staffan
Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen samt Anna Söderbeck, kulturdirektör på
Landstinget i Uppsala län redovisade kulturutskottets utredning av kultursamverkansmodellen och reflektioner över modellen
• Statens kulturråds rapport om kultursamverkansmodellen 2014 presenterades.
• Även rapporten ”Kultur i hela landet
– regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen” av Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) presenterades.

Samverkansmodellen
I december 2009 beslutade riksdagen
om en ny modell för fördelning av statliga
medel till regional och lokal kulturverksamhet – den så kallade kultursamverkansmodellen. Den nya samverkansmodellen
innebär att regionerna och landstingen
tillsammans med kommunerna och i samråd
med civilsamhället och kulturskapare tar
fram regionala kulturplaner som sedan
bildar underlag inför statens beslut om
medfinansiering. anken med modellen var
att det regionala inflytandet skulle öka sa tidigt som ansvars- och rollfördelning mellan
nationell, regional och lokal nivå skulle
bli tydligare. Modellen började införas
2011 och sedan 2013 deltar alla län utom
Stockholms län.
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Kåseriet

Ett överfyllt

moln
DET SÄGS ATT motion är bra för tankeverksamheten. Så sagt och gjort,
häromdagen tog jag en ordentlig
promenad med hunden efter jobbet
för att riktigt få igång hjärncellerna
som tömts i ett dis av dokumenthanteringsstrategier under de senaste
dagarna.
Ovanför vår vandringsstig seglade
det in dramatiska moln. Ni vet av
den där tunga, mörka, nästan åskoväderliknande sorten. De som hotar
att när som helst bli övertyngda och
börja läcka.
Tydligen fungerade motionen
utmärkt, för hjärncellerna arbetade
för fullt och jag började fundera på
olika moln och olika molntyper och
då – plötsligt – kom störtskuren. Hunden och jag tog skydd under en gran
medan den värsta vätan öste ner. Där
satt vi i stillhet på den torra marken
och spanade mot det där mörka himlafenomenet som långsamt gled förbi.
DET VAR DÅ TANKARNA började glida över
från moln till molntjänster och hur
de också kan tyckas glida runt lite
diffust utan att man kan styra dem.
Vem av oss har inte hört att ”det
sparar vi i molnet” när man gjort
verksamhetsbesök? På frågan ”var
befinner sig det där molnet?” brukar
man sällan eller aldrig få ett svar.
Lika lite som man kan fånga ett
moln på himlen tycks man kunna
fånga ett elektroniskt moln som
glider runt i cyberrymden.
Funderingarna vindlar som
stigen framför mig när vi återupptar
promenaden mellan skurarna. Kalla
mig trögtänkt men jag får en aha-

upplevelse och förstår plötsligt hur just
uttrycket ”moln” så väl beskriver den
problematik vi har att tampas med när
det gäller elektronisk lagring. Hur ska
vi någonsin få fatt i detta som ständigt
växer och alltid verkar vara på glid?
Då slår det mig att jag inte vet

”Lika lite som man kan
fånga ett moln på himlen
tycks man kunna fånga
ett elektroniskt moln som
glider runt i cyberrymden.”
varifrån uttrycket kommer och vänder
mig genast till en tämligen osäker
molntjänst som heter Wikipedia för
att få någon form av svar. Jag blir nästan lycklig när jag läser att uttrycket
”moln” används inom vetenskapen i
olika sammanhang för att beskriva en
större anhopning av någonting och att
tillförlitligheten oftast inte kan kontrolleras eftersom det där som avses
finns på ett visst imaginärt avstånd.
DET ÄR JU JUST DET här jag försöker förklara för alla jag möter! Att ”molnet”
inte är EN specifik plats utan ett gytter av olika lagringsmöjligheter – och
att det ur ett arkivperspektiv absolut
inte är säkert.
För överfulla moln har en förmåga
att – just det – läcka! 

Anneli Brattgård
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Kvarlåtenskapen från Per Anders Fogelströms författarverkstad
högt upp på Fjällgatan i Stockholm finns uppdelat på två institutioner. På Stockholms stadsmuseum återfinns hans enorma
samling av Stockholmiana – däribland 80 hyllmeter med böcker
och cirka 5 000 bilder. Hans personliga arkivsamling med manuskript, brev, pressklipp med mera finns på Kungliga biblioteket.
Text Karl-Olof Andersson Foto Stockholmskällan

resurser för marknadsföring, och Joker
gick allt sämre mot slutet av kriget.

KRÖNIKA

REP. DEL 1

I Fogelströms arkiv

tröttnade danskarna
på sitt olönsamma tidningsäventyr i
Sverige och drog sig ur. För att rädda
sina jobb tvingades Fogelström och
tidningens annonsförsäljare att själva
ta över ägandet. Det blev en två år lång
kamp, tills de båda 1947 lyckades överlåta tidningen till nya entusiaster, som
snart tvingades lägga ner den. Innan
Fogelström lämnade Joker plockade
han med sig en del godbitar – brev och
originalmanuskript – från medarbetarna. Dessa alster finns nu på KB.
Vilhelm Moberg skriver formellt
och allvarligt i sina brev. Moa Martinson är drastisk och rolig. När hon
ska försöka utverka högre arvode för
en artikel argumenterar hon att till
och med Smålänningen betalar bättre
än Joker. Karl Gerhard formulerar sig
spirituellt även i korta brevmeddelanden, särskilt när han ska bortförklara
en alltför sen manusleverans:

FYNDAT
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EFTER BEFRIELSEN

DET ÄR SAMLINGEN PÅ Kungliga biblioteket
som jag ska uppehålla mig vid här.
Fogelström – då ung journalist med
fyra år kvar till författardebuten – blev
år 1943 redaktör för den nystartade
månadstidningen Joker. Tidningen
hade danska ägare med kopplingar
till motståndsrörelsen mot den tyska
ockupationen av hemlandet och skulle,
enligt sin programförklaring, vara ”en
intelligent humortidning”. Det blev
den också under de första åren. Bland

frilansmedarbetarna fanns storheter som
Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Nils
Ferlin, Evert Taube och Karl Gerhard,
tillsammans med en stor del av den
varande eller blivande eliten av tidningstecknare som Bertil Bull Hedlund,
Torvald Gahlin, Einar Jolin, Birger
Lundquist, Poul Ströyer och Rit-Ola.
Men det är inte alltid som kvalitet följs av ekonomisk framgång i
tidningsvärlden. Särskilt inte när det
gäller små tidningar med begränsade

 ära redaktionskamrater bli inte
K
förbannade på mig, men om Ni själva
spelade teater varje kväll – och dessutom
skrev i andra tidningar (onödiga sådana,
det medges) så skulle ni inte heller vara
så punktliga. När därtill kommer en
vacklande hälsa, böjelse för ett högt och
dyrbart uteliv samt för sömn förstår jag
inte hur sådana värdefulla bidrag som
dagens har kunnat komma till. Med
hjärtliga tillrop för er alla –
Eder Karl Gerhard
av Per Anders Fogelströms egna brev är ställda till hans
förläggare Gerard Bonnier och speg-

DE INTRESSANTASTE
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Den intelligenta humortidningen Joker.

Var sak på sin plats.
Och hur de ska hamna där.

”Det är inte alltid
som kvalitet följs
av ekonomisk
framgång i tidningsvärlden.”
lar tillkomsten av hans böcker. Den
23 september 1958 skriver han, med
önskemål om ett litet förskott:
Det är ju så att jag skall sluta på FIB
den 1 november. Därför har jag ju
inte tänkt att hänga mig som nån sorts
kvarnsten om Din och förlagets hals […]
Men starten kräver litet. Jag måste i
någon mån ”bygga om” hemma, skaffa
hyllor och skåp och ett bord med jätteskiva och en extra dörr att gömma mig
bakom. Och så rensa ut litet så att inga
björnar förstör arbetsron. Sedan tror
jag att jag ska kunna skriva bättre, mer
genomtänkta och genomarbetade saker,
än jag hittills förmått […]
NEJ, NÅGON KVARNSTEN kring Bonniers
hals blev inte Per Anders Fogelström.
Det skrivprojekt han stod i begrepp att
starta hösten 1958 – romanserien Stad
– blev en av de största läsarsuccéerna i
den svenska litteraturen någonsin. 

Dokumenthantering, dokumentstyrning
och arkivering. Såväl digitalt som fysiskt.
I våra arkiv är ordningen total och allt i
tryggt förvar.

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

Vi gör ert arkiv bra
Med ett bra arkiv kan ni ta
tillvara era rättigheter, komma
ihåg era skyldigheter och
upptäcka nya möjligheter.

08-662 86 60 | braarkiv.se
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för öppna d

Suecia antiqua et hodierna, Codex Aureus och slottsarkitekten
Nicodemus Tessins resedagbok, för att inte nämna fonograf
inspelningar med några av de allra äldsta bevarade rösterna på
svenska och Post- och Inrikes Tidningar. Det är några exempel
på digitaliserat material som numera kan laddas ner från webb
platsen data.kb.se, fritt för alla att använda och sprida vidare.
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Text Lars Ilshammar Lars.Ilshammar@kb.se Foto Kungliga biblioteket

digital lastkaj för
öppna data och ett av flera exempel
på hur Kungliga biblioteket (KB) idag
aktivt arbetar med att släppa ut sitt
material på webben. Avsikten är att få
fler att använda KB:s samlingar, men
även att stimulera andra kulturarvsinstitutioner att frigöra sitt material som
öppna data. Med öppna data blir det
möjligt för vem som helst att bearbeta
kulturarvet på sätt som gör det ännu
mer lättillgängligt för forskare och en
intresserad allmänhet. KB har redan
sett exempel där frivilliga arbetar med
att transkribera bildfilerna som utgör
Nicodemus Tessin resedagbok.

DATA.KB.SE ÄR EN NY

googla och få träffar på enskilda sidor i en handskrift
från 1688. De flesta öppna dataset
som KB har publicerat i data.kb.se
eller genom andra tjänster har det
hänt något med. Den samlade textmängden från samtliga digitaliserade
statliga utredningar – över 6 000
volymer – har det laborerats med på
flera ställen, bland annat under det
SOU-hack som KB arrangerades
hösten 2015.
Linköpings universitet laddade ner
hela det digitaliserade SOU-materialet och byggde en egen söktjänst
(www.ep.liu.se/databases/sou). På
andra håll gjordes textanalys, geograPLÖTSLIGT GÅR DET ATT

fiska analyser med mera. Stiftelsen
Svensk Industridesign och Designfakulteten har återanvänt metadata från
KB för att bygga en särskild sökmotor
för designforskning (www.svid.se/
designresearch). Det visar hur någon
som har ett specifikt användarbehov
kan skapa en egen lösning när man får
tillgång till datamängden som öppna
data. Att bygga sådana specifika
sökmotorer är något som KB annars
skulle ha haft svårt att prioritera.
kulturarvsinstitutioner
förvaltar omfattande samlingar av källmaterial som till exempel kan användas
för att belägga påståenden i Wikipedia
eller på andra ställen. Det kan leda till
ny kunskap om vår gemensamma historia, platser med mera. En utmaning
kan dock vara att nyttan ibland uppstår
på andra ställen än i de egna tjänsterna.
Det kan därför vara svårt både att ta
reda på och att kunna visa hur mycket
materialet används i till exempel Wikipedia eller i andra tjänster.
Att frigöra kulturarvssamlingar
som öppna data i så stor utsträckning
som möjligt är ett första steg mot att
göra det möjligt för fler att använda
materialet i andra tjänster och sammanhang. Tyvärr är kulturarvet ojämnt
fördelat över många institutioner, men
genom att samarbeta runt auktoriteter
MÅNGA ANDRA

och standarder kan den informationsmängd som institutionerna förvaltar
kopplas ihop igen. På så sätt blir det
lättare för andra som vill återanvända
materialet i tjänster som är relevanta
för användarna.
Detta kräver dock att man utgår
från några grundläggande gemensamma principer för att undvika att
bygga silos av digital information.
KB och andra institutioner försöker
därför koppla ihop information
genom att arbeta med länkade data
och den semantiska webben. Genom
att länka samman personer, ämnesord, platser och händelser blir det
lättare att hitta företeelser som har
med varandra att göra.
KB VILL ÄVEN GÖRA det ännu enklare att
återanvända bildmaterial genom att
tillhandahålla det över protokoll som
till exempel IIIF, International Image
Interoperability Framework. Det är
en specifikation som på ett standardiserat sätt gör det möjligt att använda
olika slags klienter för att bläddra i
paginerat material, zooma i högupplösta bilder med mera. KB har redan
presenterat en del material via World
Digital Library (www.wdl.org/en) på
det sättet. Det går också att bädda in
och visa det i andra tjänster om man
inte vill hantera bildfilerna själv. 
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”Tyvärr är kulturarvet
ojämnt fördelat över många
institutioner, men genom att
samarbeta runt auktoriteter
och standarder kan den
informationsmängd som
institutionerna förvaltar
kopplas ihop igen.”
25
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Vem bestämmer om
arkiv i kommunen?
När arkivlagen började gälla för 25 år sedan togs det fram så
kallade normalförslag till arkivreglementen. Nu finns behov
att se över dessa. Uppgiften att ta fram ett nytt normalförslag
till arkivreglemente för kommuner, landsting och regioner
landade på Samrådsgruppens bord. De anförtrodde uppdraget
till oss – och vi trodde att uppdraget skulle bli lätt.
Text Lars Harbe lars.harbe@regiongavleborg.se & Eva Lindelöw Sjöö eva.lindelow.sjoo@gavle.se  
Foto Johanna Holmkvist, Gävle kommunarkiv

tidigare funderat en hel
del över varför arkivfrågorna trots
lagstiftningen hanteras så styvmoderligt. Kan det verkligen vara så enkelt
att det saknas intresse från ledning
och andra medarbetare ute i de kommunala verksamheterna? Vår egen
erfarenhet säger oss att det finns ett
stort intresse att få ordning och reda
och att behovet av råd och stöd också
är stort. Kan det inte helt enkelt vara
så att arkivreglementet inte fullt ut
är ett tillräckligt styrdokument? På
vilket sätt harmonierar arkivbestämmelser i lag och förordning med
kommunallagens bestämmelser om
vem som egentligen får bestämma
vad i en kommun? Vi insåg snart att
vi behövde göra en djupdykning i den
kommunala juridiken som belyser de
kommunala förutsättningarna.
Det egentliga uppdraget, att ta
fram ett normalförslag till arkivreglemente, utökades därför med att också
ta fram en vägledning om hur en
kommun, landsting eller region kan
organisera hanteringen av arkiv och
vilka redskap som faktiskt finns om
man tittar närmare i kommunallagen.
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VI HADE REDAN

normalförslaget till
arkivreglemente utgår från paragraf
16 i arkivlagen. Där framgår att fullmäktige får meddela föreskrifter om
arkivvården. Normalförslaget inklu-

DET TIDIGARE

derade en rad olika saker som egentligen inte definieras som arkivvård
och hänvisningen till arkivlagen blev
därför missvisande. Termen arkivreglemente var heller inte bekväm, eftersom kommunallagen är tydlig med att
fullmäktige beslutar om reglementen i
vilka det framgår vad nämnderna ska
göra och vad de ansvarar för. Kommunala reglementen uppfattas som
styrdokument för nämnderna och inte
för verksamhetsområden.
Istället för ett förslag till arkivreglemente har vi lämnat förslag på
riktlinjer för ”hantering av arkiv i X
kommun/landsting/region”. Riktlinjerna kan inkludera föreskrifter om
arkivvård eller inte. Vi har i dessa lagt
till sådana saker som saknades i de
tidigare arkivreglementena och som
är viktiga att ta upp. Däremot har
vi inte lämnat förslag på föreskrifter
om arkivvård. De skulle bli allt för

Lars Harbe, landstingsarkivarie i region
Gävleborg.

detaljerade att vi inte tyckte att det var
meningsfullt.
ÄVEN OM VI INTE lämnar förslag på
föreskrifter om arkivvården är det
viktigt att understryka fullmäktiges
möjlighet till detta. Föreskriftsrät-

”Vår egen erfarenhet säger
oss att det finns ett stort
intresse att få ordning och
reda och att behovet av råd
och stöd också är stort.”
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förutsättningar samt två bilagor, ett förslag till
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som visar möjlig ansvars- och rollfördelning mellan kommunfullmäktige, styrelsen, nämnderna
och revisionen.
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nyutkommen skrift framtagen på uppdrag av
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och
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författare till skriften. I skriften ges en beskrivning
över hur arkivbestämmelser ska tillämpas utifrån
kommunala förutsättningar för att underlätta för
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ten är delegerad från riksdagen till
fullmäktige genom att bestämmelsen
finns reglerad i arkivlagen. Då
fullmäktige särskilt pekas ut så kan
uppgiften inte delegeras vidare. Det
är en unik möjlighet till föreskriftsrätt som det för många kommunala
verksamheter saknas motsvarighet
till. Om fullmäktige inte beslutar om
specifika föreskrifter innebär det att
varje kommunal myndighet själv har
att välja metoder som uppfyller krav
på en säker och ändamålsenlig arkivvård. Kanske är det därför viktigt att
verkligen ta vara på ett, för den kommunala arkivverksamheten, så viktigt
redskap. 

2015-11-17

”Det är en unik möjlighet till
föreskriftsrätt som det för
många kommunala verksamheter saknas motsvarighet till.”
Reflektioner kring arbete
• Kommunallagens bestämmelser kring
ansvarsfördelningen mellan fullmäktige,
styrelsen och de övriga nämnderna, liksom bestämmelserna om delegation och
när det föreligger jäv har en avgörande
betydelse för hur arkivverksamheten ska
organiseras i kommunen.

har att besluta om tillämpning av lag.
En konsekvens av detta är att det inte
kan vara någon annan nämnd än den
egna som ska besluta om gallring av
dess allmänna handlingar. Kommunala
myndigheter är normalt inte överordnade
varandra.

• Fullmäktige får som regel inte
bestämma över hur nämnderna ska
organisera sina verksamheter som till
exempel innebär att fullmäktige inte kan
föreskriva om hur arkivmyndigheten ska
vara organiserad.

• Av samma skäl har inte fullmäktige
möjlighet att överföra beslutsrätten i
gallringsfrågan till någon annan, till
exempel arkivmyndigheten. Däremot kan
fullmäktige bestämma att nämnderna ska
samråda med arkivmyndigheten inför ett
gallringsbeslut.

• Den kommunala arkivmyndigheten har
en mycket avgränsad roll och funktion
och har därför inte alls har samma ansvar
och befogenheter som den statliga arkivmyndigheten, Riksarkivet.

Eva Lindelöw Sjöö, enhetschef Gävle
kommunarkiv.

16:46

• Fullmäktige kan ge arkivmyndigheten flera uppdrag så länge det inte är
föreskrivet om att de ska utföras av någon
annan. Fullmäktige kan också förstärka
arkivförordningens ”bör samråda med
arkivmyndigheten” till ett ”ska”.
• Möjligheten att gallra är reglerad i lag.
I kommunallagen anges att nämnderna

• I förhållandet till kommunallagen är
arkivlagen att betrakta som en speciallag
som i vissa fall gäller före kommunallagen
exempelvis i frågan kring jäv. Styrelsen,
eller den nämnd som fullmäktige bestämt
att vara arkivmyndighet, kan inte anses
som jävig när den tillser sin egen verksamhet under förutsättning att den som utför
tillsynen inte själv är involverad i den verksamhet som tillses. Det är därför viktigt
att arkivmyndighetens förvaltning är väl
avgränsad från arkivverksamheten i övrigt
inom den styrelse eller nämnd den ingår.
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Synergier

RIKSARKIVET

inom offentlig 
informationsstrukturering

FYNDAT

Det är många nya begrepp som florerar inom offentlig informations
hantering. När arkivarien har vant sig vid Verksamhetsbaserad
arkivredovisning, Klassificeringsstruktur, Handlingsslag och
Förvaringsenheter kommer nya begrepp som FGS:er, PSI och Öppna
data. Frågan är hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.
Finns det något samband eller är de rena konkurrenter?
VERKSAMHETSBASERAD arkivredovisning handlar om att identifiera och
strukturera informationsmängder
och sätta dem i ett sammanhang
(processer) för att underlätta sökbarhet och användbarhet på kort och
lång sikt. Den största skillnaden
mot tidigare arkivredovisning är att
struktureringen bör ske redan vid
handlingarnas tillkomst, det vill säga
proaktivt. Riksarkivets föreskrifter
– RA-FS 2008:4 – pekar på ett antal

metadataelement som ska anges på
olika nivåer. Dessa är minimikrav och
myndigheter har möjlighet att komplettera dem med uppgifter från andra
standarder eller rekommendationer.
En sådan rekommendation är de
förvaltningsgemensamma specifikationerna, FGS:erna.
FGS:er är krav på metadata för
märkning och paketering av information och underlättar överföring av
information mellan verksamhets-

system och e-arkiv. Riksarkivet
har tagit fram FGS Paketstruktur
och räknar med att före årsskiftet
publicera även FGS Personalsystem,
FGS Ärendehantering och FGS
Arkivredovisning.
samband mellan Riksarkivets föreskrifter och
FGS:erna trots att föreskrifterna är
krav medan FGS:er endast är rekommendationer – bägge handlar om
DET FINNS TYDLIGA
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metadatakrav. Här finns det alltså två
strukturer som delvis överlappar varandra – arkivredovisning och FGS:er.
Strukturering av information såsom
det framgår av kraven för arkivredovisning har därmed fått draghjälp
från FGS:er som kan användas inom
hela den offentliga sektorn, inte bara
av myndigheter.
Ännu mer draghjälp blev det, då
PSI-lagen (public sector information)
ändrades och myndigheter är numera
skyldiga att publicera en så kallad
PSI-förteckning över vilka typer av
handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. För att en PSI-förteckning
ska vara möjlig behöver myndigheten
ha inventerat och klassificerat sina
informationsresurser såsom det
framgår av kraven för arkivredovisning. Vi är alltså tillbaka till kärnan,
arkivredovisningen. För att förtydliga

sambandet med arkivredovisningen
arbetar Riksarkivet för närvarande
med en föreskrift som tydliggör vilka
uppgifter som ska framgå av dessa
PSI-förteckningar.

som skapas genom FGS:er, PSI och
Öppna data. Nu gäller det att ta till
vara på dessa samband så att de kommer till nytta för hela den offentliga
förvaltningen. 

Ja, det är egentligen en utvidgning av PSI. Att inte
bara tillhandahålla information om
informationsresurserna utan även
informationen i sig – och att göra det
utan villkor och helst kostnadsfritt.
Många pratar om hur öppna data
ska publiceras men glömmer bort att
stora delar av arbetet inte handlar om
publiceringen i sig utan om förarbetet, det vill säga om klassificering
och taggning redan i samband med
informationens tillkomst.
Riksarkivet har uppmärksammat
vikten av proaktiv informationshantering under en längre tid och
ser nu positivt på de synergieffekter

Nora Liljeholm
Utredare och verksamhets
utvecklare, Riksarkivet

OCH ÖPPNA DATA DÅ?

Läs mer om…
Verksamhetsbaserad arkivredovisning:
riksarkivet.se/verksamhetsbaserad-arkivredovisning.
FGS:er:
riksarkivet.se/fgs-earkiv
PSI-lagen:
edelegationen.se/Stod-och-verktyg/
Oppna-data-psi/
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Kulturarvsproposition i höst
– men får arkiven plats?
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har meddelat att departe
mentet arbetar med en kulturarvsproposition som ska läggas
fram till riksdagen i höst. Tanken är att konstruera en samlad
kulturarvspolitik som ”håller ihop”. Av det som hitills framkommit,
verkar det främst vara resultatet av museiutredningen som ligger
till grund för detta, samt frågan om kyrkliga kulturminnen.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net Foto Eva Fadeel

att digitaliseringsfrågor kan bli föremål för
aktualisering. Det är dock svårt att se
att man redan till hösten – utan några
ytterligare utredningar som grund,
ska kunna få in arkivsektorn i detta.

KUHNKE HAR OCKSÅ LYFT FRAM

DEN MER POLITISKA DIMENSIONEN i museiutredningen handlade om att på ett
principiellt plan reglera museernas
uppdrag till att ha
”Ett reflekterande och kritiskt
förhållningssätt till historien samt
öppenhet för olika berättelser och
perspektiv. Som kunskapsinstitutioner
ska museerna inte kunna användas i
ideologiska syften för att driva en viss
politisk agenda eller för att torg föra
en politiserad historiesyn.”

Om man vill få en samlad kulturarvspolitik är det rimligt att föreslå liknande passus även för den offentliga
arkivsektorn, möjligen som ändring i
arkivlagen. I dagsläget står där endast
att ”Myndigheternas arkiv är en del
av det nationella kulturarvet”. Många
har påpekat att detta begränsar
definitionen av kulturarvet, särskilt
som lagen tar upp möjligheten för
statliga arkiv att ta emot handlingar
från enskilda, som idag inte ses som

vill att förhållningssättet till historien ska präglas av
mångfald med olika berättelser och
perspektiv som möts, så måste stödet
till den enskilda arkivsektorn ökas
och stödjas på ett helt annat sätt än
vad dagens politik medger. Det är en
ständig kamp för att få ta hand om
de historiska arkiven från företag och
föreningar, som riskerar att förintas
i brist på intresse och pengar. Denna
aspekt berör i högsta grad hela kulturarvssektorn och inte enbart arkiven.
För framtiden kommer detta vara av
mycket stor betydelse också när det
gäller möjligheten att ta hand om och
på ett säkert sätt bevara den digitala
information som alstras inom dessa
organisationer.

OM STATEN PÅ ALLVAR

Alice Bah Kuhnke har meddelat att
departementet arbetar med en kulturarvsproposition som ska läggas fram i höst.

en del av det nationella kulturarvet i
arkivlagen.
Det är uppenbart att regeringen är
rädda för vad vissa politiska krafter
skulle kunna använda kulturarvet till.
Men det är knappast problematiskt
för en offentlig arkivinstitution att
uppfylla de grundkrav som ställs
ovan; därtill är utställningsdelen i
regel tämligen blygsam. Frågan kan
naturligtvis aktualiseras på ett annat
sätt om kraven skulle innefatta de
institutioner som ges statliga bidrag,
som exempelvis Arbetarrörelsens
arkiv- och bibliotek, eller något av
företagsarkiven. Här kan en korporativistisk grundsyn komma i konflikt
med en mer principiellt styrd politik.

”Det är uppenbart att
regeringen är rädda för
vad vissa politiska krafter
skulle kunna använda
kulturarvet till.”

DET KAN OCKSÅ vara intressant om
man även vill att detta principiella
perspektiv ska genomsyra digitaliseringspolitiken. Även där är det möjligt
att man tänker sig att urvalsprocessen
ska ha en sådan utgångspunkt. Här
finns en inrymd konflikt mellan de
handlingar som det finns ett behov
av att digitalisera på grund av stort
söktryck, kontra att ge möjligheten
av att olika perspektiv och berättelser
lyfts fram. Samtidigt är knappast
digitalisering i sig lösningen för att nå
det senare perspektivet. För att kunna
nå den mångfald som eftersträvas
kommer det krävas projekt med syfte
utöver digitaliseringen som sådan. Där
historien berättas och arkivarierna
lyfts fram. Men frågan är om det finns
pengar till den typen av projekt? 
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Årets arkiv till Malmö Stadsarkiv

Foto: Malmö stadsarkiv

På årets Arkivforum den 9 mars delades priset Årets Arkiv ut till
Till arkivets förtjänster hör också arbetet med att utveckla ett
Malmö stadsarkiv. Det är ett arkiv som på några få år har utvecke-arkiv för hela Malmö stad och att man arbetar långsiktigt för att
lats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstisäkra den digitala informationen. Under 2015 övergick man till
tution som ligger i absolut framkant. Inte minst uppmärksammades
verksamhetsbaserad arkivredovisning i hela staden.
de för deras flytt till Möllevången, från den
Bland de tre finalisterna som utsågs av
juryn fanns även Nobeli och Landstingsartidigare placeringen vid Västra Hamnen.
Detta har inneburit möjlighet att arbeta
kivet i Dalarna. Nobeli är ett företag med
utåtriktat på ett helt annat sätt än tidigare
huvudsaklig uppgift att sköta arkivhanteringoch att också nå ut till nya grupper.
en (och vissa andra tjänster) åt sina ägare,
Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors
Hur arkivet är placerat gör dock inte allt
AB, men har i dagsläget även en del exterför att nå framgång och fånga allmänhetens intresse. En viktig del är också att lyckna kunder. Trots att man inte har några lagas nå ut till nya grupper av arkivanvändare
krav följer man Riksarkivets föreskrifter och
Malmö stadsarkiv, ett lättillgängligt arkiv.
och göra stadsarkivet till en angelägenhet
har infört e-arkiv enligt OAIS-modellen.
för sina medborgare. Här har Malmö StadsLandstingsarkivet i Dalarna nominerades
med anledning av deras flytt in i nya ändamålsenliga och väl
arkiv arbetat framgångsrikt genom att bland annat försöka fånga
anpassade lokaler på Ludvika lasarett. Flytten har visat på god
intresset för verksamheten bland de många nyanlända flyktingarna
omsorg och har varit välplanerad in i minsta detalj. Exempelvis
och andra malmöbor, genom att hålla föredrag, seminarier och
gjorde man vissa förteckningsarbeten i samband med flytten.
workshops. De nya lokalerna har både seminarierum och en stor
Sålunda tre mycket kvalificerade kandidater och en mycket värföreläsningssal. Malmö Stadsarkiv har även ett väl utarbetat samarbete med flera andra av stadens kulturinstitutioner, såsom museer,
dig vinnare. Bakom priset på 25 000 kronor står DIK-förbundet.
bibliotek, kulturskolan och även seriearkivet. På detta sätt lyckas
man att vara en mötesplats mitt i stadens centrum.
Lars Lundqvist

Björn Jordell lämnade sin tjänst som riksarkivarie i april, efter att förordnandet
gått ut. Karin Åström Iko har utsetts till
tillförordnad riksarkivarie. Tjänsten till ny
riksarkivarie är utlyst, ansökningstiden
gick ut 16 maj. Regeringen har också
beslutat om att Statskontoret ska analysera Riksarkivet. Utredningen ska vara klar
till den 15 mars 2017.

Foto: Riksarkivet

Nytt på Riksarkivet

För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

Karin Åström Iko.

För att:

Välkommen hem!

beskriva verksamhetens processer

Den 12 november 2016 hälsas du ”Välkommen hem” till de
svenska arkiven. Temat handlar bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och hembygd. Vad – eller vilka
– är hemma för dig? Hur byggdes det svenska folkhemmet?
Hur har våra förfäder levt? Vad var högsta mode i 1700-talets
hem?
Under 2016 har vi också anledning att fira lite extra. Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft 1766 och fyller alltså 250 år
i demokratins tjänst. Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och den
insyn i våra offentliga arkiv som rätten att ta del av allmänna
handlingar innebär är fortfarande, 250 år senare, unik på
många sätt. Självklart uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningen på Arkivens dag.
Besök ett arkiv den 12 november och känn dig som hemma.

skapa en struktur för e-arkivet

redovisa informationen processbaserat

få genomslag för strukturen i
verksamheten

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se
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Hur viktig är information för er organisation?
Varje dag
föds nyaär
handlingar.
Efter en tid börjar
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egna, aktiva liv och ger
Hur
viktig
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sedan upphov till att nya handlingar föds. Men när de inte är så aktiva längre,
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(Förutom medarbetarna förstås.)
Vi hjälper er att ta hand om er viktigaste tillgång!
(Förutom medarbetarna förstås.)
CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag

CGI grundades 1976 och är en ledande global leverantör av tjänster
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
CGI
Sveriges
största
IT-tjänsteföretag
kvalitativa
tjänster
inom business
consulting, systemintegration och
CGI
grundades
1976
och
är en ledande global leverantör av tjänster
outsourcing.
inom IT och affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi
kvalitativa tjänster inom business consulting, systemintegration och
outsourcing.

Experience the commitment®
Experience the commitment®

www.cgi.se
www.cgi.se
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