ARKIV

3/2016

En tidskrift om arkivets alla aspekter

Offentlighetsprincipen
Tryckfrihetsförordn ingen

Arkiv 03-16.indd 1

”Näst livet kan
ingenting vara
människorna
kärare än frihet.”

Sid 17

Tema: Öppenhet

&

250 år

2016-09-16 13:51

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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Informationsförvaltning
i offentlig och privat sektor
Nu är den äntligen här – NLA:s nya bok om informationsförvaltning!
Syftet med NLA:s bokprojekt som startade i maj 2014 var att ta fram en bok om
informationsförvaltning, där Tom Sahlén, sekreterare i Mittuniversitetets projekt
”Strategisk plattform för digital informationsförvaltning” är ensam författare.
Boken har skrivits mot bakgrund av de genomgripande förändringar som pågår
inom etablerade områden som arkiv, dokumenthantering och IT, förändringar
som förvandlar en informationsförvaltande profession och samtidigt får den att
expandera och möta andra professioner som arkitektur och systemförvaltning.
I boken beskrivs det digitala yrkesparadigmet, först i historisk belysning och
sedan vidare ur alla dess dagsaktuella aspekter. Den redovisar en ingående modell
för de utredande insatser vilka löper som en röd tråd genom informationsförvaltarens uppdrag. I bokens fjärde och avslutande avdelning beskrivs den praktiska
informationsförvaltningens olika funktioner, inklusive dess ledning. Modeller för
arbetet som grundas i teoretiska ansatser kan för läsaren upplevas som en tvångströja – så, och just så, måste uppgiften lösas! – men så ska det inte uppfattas. Tom
Sahléns resonerande framställningssätt bjuder in läsaren på en färd där man ser
vägvalen och därmed även kan välja egna lösningar.

Anastasia Pettersson
Ordförande NLA

Vi planerar bokrelease på NLA:s konferens ”Informationsförvaltning i offentlig
och privat sektor” den 6 oktober i Riksarkivets nyrenoverade lokaler i Marieberg
med tf riksarkivarie Karin Åström Iko som inledningstalare. Kom och lyssna
till författaren Tom Sahléns ingående föredrag i ämnet modern informationsförvaltning samt andra ledande företag och myndigheter som delar med sig av
sina erfarenheter kring detta komplexa område. Anmäl dig gärna redan idag till
NLA:s konferens. Du blir då en av de första som kommer att få den nya boken
(OBS! Antal platser är begränsade). Boken som är på drygt 350 sidor ingår i konferensavgiften. För er som missar vår konferens kan boken beställas på www.nla.
nu. Passa också på och bli medlem i NLA. Du tjänar på det redan när du beställer den nya boken som kostar 930 kronor för icke medlemmar. Våra medlemmar
betalar endast 490 kronor som motsvarar bokens produktionskostnad.
Jag vill även passa på att nämna NLA:s medlemsundersökning som genomfördes
2015 för att få ett tydligare underlag för att utveckla verksamheten och att ge
NLA:s medlemmar det stöd de behöver och efterfrågar. En sammanfattning av resultatet kan ni ta del av i Elisabeth Ivarssons och John Hägglöfs artikel på sidan 30.
Jag ser fram emot att träffa er på NLA:s konferens den 6 oktober!
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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
Orgnr: 556111-9099

Stockholm

dokumentinfo.se/
Dokumenthanteringsplan.se
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HÖSTEN 2016
för
KURS
Avancerad juridik för
16-17 Registratorsforum 2016
nämndsekreterare
november
E-ARKIV & OCH EN UTREDNING AV DEN
BEGREPPSFÖRVIRRING SOM RÅDER

ÄR DIN KOMPETENS UP TO DATE?

Caspar Almalander, stadsarkivarie,
Eskilstuna stadsarkiv

Cecilia Magnusson Sjöberg,
professor, Stockholms universitet

SAMARBETE MELLAN 9 LANDSTING
– R7-PROJEKTETS RESA TILL
GEMENSAMT E-ARKIV
Leif Sandberg, förvaltningsledare, R7
e-arkiv

FÖRDJUPNING

AVANCERAD JURIDIK – SÄKERSTÄLL
DIN KOMPETENS

KURS
Avancerad juridik för dig som
chef inom offentlig förvaltning

6-7
december

6-7
december

LEVER DU UPP TILL LAGENS KRAV?
Sofia Donner,
jurist, Advokatfirman Kornhall

Fördjupningen leds av Olle Lundin,
Uppsala Universitet

www.conductive.se
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I år firar vi att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Den har aldrig
varit ohotad, varken då eller senare. Inte heller har tryckfriheten
alltid kunnat hävda sig mot dem som velat försvaga eller begränsa
den. Kungliga biblioteket (KB) har genom århundradena haft i
uppgift att ta emot och bevara allt som trycks i landet. Men hur gör
man då med det förbjudna, indragna och beslagtagna trycket?
Text Wolfgang Undorf wolfgang.undorf@kb.se

Tryckfrihetens

GRÄNSER
PLIKTLEVERANSLAGEN, SOM går tillbaka
på 1661 års kansliordning, har gått
från att vara ett censurinstrument
till att bli den juridiska grunden för
bevarandet av det tryckta kulturarvet
i Sverige. KB:s uppdrag är förankrat i
svensk lagstiftning, men förordningen
som reglerar uppdraget står inte över
andra lagar. Då och då uppstår situationer då olika juridiska, samhälleliga
och politiska intentioner krockar med
varandra. KB säkerställer tillgången
till nationens minnen – men om
KB har som uppdrag att bevara och
tillhandahålla alla pliktexemplar –
hur hanterar biblioteket då material
som inte riktigt får finnas till? Allt
som trycks ska bevaras, men det som
trycks får ibland inte spridas – hur
har man på KB försökt lösa den här
konflikten?
Från äldre tiders tryckfrihetsproblem finns inte längre några spår
i KB:s samlingar. Tryckta skrifter
belagda med olika förbud – indragningar eller annat – finns i KB:s äldre,
systematiskt ordnade svenska samlingar under sina respektive ämnen.
Det är sällan som deras juridiska
status som förbjuden eller konfiskerad
skrift framgår eller har haft någon
objektiv påverkan på tillhandahållandet.
Ett exemplar av Erik Janssons
oortodoxa Förklaring öfver den heliga

skrift, eller Cateches från 1846 som
konfiskerades av myndigheterna, finns
på sin plats i fack Teologi/Katekes.
Det innehåller inga anteckningar
om att det på sin tid skulle ha särbehandlats på KB. August Palms
lilla skrift från 1888 med titeln Huru
hindra könsdriftens onaturliga tillfredsställande beslagtogs visserligen före
publiceringen; författaren åtalades,
men frikändes. Det exemplar som
trots beslagtagningen kom till KB
finns idag utan anmärkningar bland
broschyrerna i fack Medicin/Hygien/
Könsförhållanden.
I fallet med Gustaf Frödings
erotiska kärleksdikt Morgondröm
från 1916 finns anmärkningar på
exemplaren i KB:s samling svensk
vitterhet, men inte av någon samtida
bibliotekarie där. Här var det i stället

diktens distributör B. Alm som försåg
de olika upplagornas titelblad med
tillägg ”Fullständig Beslagtagen och
frikänd” så att potentiella köpare inte
skulle missa detta faktum. Någon särbehandling inom KB föranledde inte
de juridiska turerna kring dikten.
bestämmelser
om hanteringen av tryck av det här
slaget, men bibliotekets tjänstemän
kunde ibland agera informellt. Ett
exempel hittar man i Pietro Aretinos
Samtal i svensk översättning, enligt
ett handskrivet tillägg på insidan av
frampärmen är den tryckt i den tyska
staden Dortmund. Den var ursprungligen katalogiserad som Svenska
samlingen/Romaner/Utländska,
men förvisades snart på grund av
sitt pornografiska innehåll till

DET SAKNADES FORMELLA

”Sedlighetslagstiftningen
avskaffades 1971 och
material som en gång i tiden
konfiskerades och införlivades
i K- eller L-samlingarna
lånas numera ut.”
7
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”sv. Samlingens föreståndare” och fick
inte längre lånas ut. Senare hanterades
utlåneförbudet mer formellt och
boken införlivades i ”K-samlingen”.
första av tre specialsamlingar som skapades en bit in
på 1900-talet som svar på ett växande
problem med material som ansågs ha
passerat tryckfrihetens olika gränser.
K-et är förkortning för konfidentiellt.
Samlingen är idag avslutad och
omfattar material tryckt till och med
1955. Materialet i samlingen har
antingen sekretessförklarats av dess
olika utgivare, eller så har det spärrats
genom domstolsbeslut. Samlingen
omfattar både leveranspliktigt och
inte leveranspliktigt material.
Politiska skäl ligger bakom de flesta
tillslagen mot tryckskrifter, särskilt
under tiden 1933-1944. Ett välkänt
exempel på hur den politiska undfallenheten för Nazityskland tog sig
fysiska uttryck i K-samlingen, är KB:s
exemplar av Carl Joachim Hambros
ögonvittnesskildring I saw it happen
in Norway, som han skrev i exil efter
Nazitysklands invasion av Norge år
1940. Både första och andra upplagan
av bokens svenska översättning 1941
konfiskerades den 2 maj samma år
utan rättegång. I K-samlingens exemplar av Detta såg jag hända i Norge har
en tjänsteman skrivit för hand överst
på omslaget att boken var ”Beslag
tagen under andra världskriget”. Detta
exemplar har inte ens katalogiserats,
medan ett annat exemplar ingår i den
svenska samlingen Historia/Norge
och kan beställas till läsesalen utan
några som helst problem.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

K-SAMLINGEN VAR DEN

SAMLINGEN INNEHÅLLER DOCK också material som inte borde ha kommit in till
KB alls, olika typer av trycksaker
som var avsedda för internt bruk
inom företag, organisation, myndigheter, polisen, tullen eller försvaret.
Anledningen till att det ännu idag
finns kvar i K-samlingen är nog att
pliktexemplarlagens föreskrifter inte
alltid var så lättolkade. Lösningen
för tryckerierna blev då att de hellre
skickade in för mycket än för lite
material och lät tjänstemännen på KB
ta beslut.

8
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”Här var det i stället
diktens distributör
B. Alm som försåg
de olika upplagornas
titelblad med
tillägg, ”Fullständig
Beslagtagen och
frikänd”, så att
potentiella köpare
inte skulle missa
detta faktum”

avtog regeringens och olika myndigheters behov av
att ingripa mot det tryckta ordet och
K-samlingen avslutades.
Men behovet av särbehandling av
en del tryck kvarstod. Därför skapades för det första den så kallade öhsamlingen, där öh i samlingens namn
står för ”övrigt hemligt tryck”. Samlingen växer fortfarande och omfattar
för närvarande cirka 230 titlar, både
monografier och tidskrifter. Öh-samlingen är egentligen en fortsättning på
K-samlingen och hade till en början
ett liknande innehåll, för att senare
komma att bestå mest av återtagna
utgåvor, där återtagna avhandlingar
utgör den största andelen.
Den andra, komplementära
samlingen som skapades utgick från
tanken att det man under andra hälften av 1900-talet på mer eller mindre
given anledning fick klassificera som
stöldbegärligt material. Den låsta
samlingen, eller L-samlingen består
till största delen av pornografiska tidskrifter samt annan pornografisk och
erotisk litteratur och nudisttidningar.

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET

Men här finns även en del material
som kan utgöra företagshemligheter
eller har klassats som stöldbegärligt.
PRINCIPERNA FÖR VAD som placerats i de
här tre låsta eller hemliga samlingarna har skiftat genom åren. När
det förelåg ”sakliga skäl”, har det
nästan aldrig dokumenterats på ett
tydligt eller tillfredsställande sätt.
Materialets placering i samlingarna
kan också ha varit ett resultat av personalens osäkerhet inför materialet,
till exempel bedömning som särskilt
stöldbegärligt. Visst äldre material
lyder inte under pliktleveranslagen
och har levererats av misstag.
Vilka skäl har man då och nu hänvisat till inför beslut om att införliva
vissa trycksaker i K-, L- respektive
öh-samlingarna? För det första så
finns det stöldbegärliga objekt som
anses vara svåra eller omöjliga att
säkra på annat sätt. Till denna kategori hör exempelvis årsboken Svenska
frimärken med lösa frimärken och
poptidningen Poster med lösa planscher. Sannolikt är att det inte bara är

materialets ekonomiska värde som har
styrt placering utan förmodligen det
faktum att stölder faktiskt ägt rum.
Lagliga skäl har alltid funnits
under årens lopp, vissa har tillkommit
nyligen, andra har försvunnit utan
att man för den skull haft resurser att

Den beslagtagna erotiska
romanen ”Jag var en kärlekskonstens mästare” publicerad
under pseudonym Maurice
Norman
9
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varje gång katalogisera om och flytta
material när det en gång har hamnat
i en av de tre berörda samlingarna.
Sedlighetslagstiftningen avskaff des
1971 och material som en gång i tiden
konfiskerades och införlivades i Keller L-samlingarna lånas numera ut,
men det står kvar i respektive samling.
Från att inte ha uppmärksammats särskilt inom det pornografiska området,
så har medvetenheten om barnpornografiskt innehåll vuxit mer och mer på
senare år. Inom öh-samlingen ryms
publikationer tryckta mellan 1970-80
som kan innehålla barnpornografiska
skildringar i bild, vilket är brottsligt.
De lånas inte ut.
PÅ SENARE ÅR har det blivit vanligare
med återtagna utgåvor, där pliktexemplar placeras i öh-samlingen. På
grund av faktafel har förlag ibland
dragit in en särskild upplaga av en bok
eller hela boken. Herman Lindqvists
Mitt i allt från 2012 drogs in efter att
det uppmärksammades att han hade
pekat ut Karl Gustaf Hildebrand för
att vara antisemit. KB:s exemplar
lånas inte ut. Av de fem upplagor av

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

Tema: Öppenhet

Herman Lindqvists Mitt
i allt från 2012 drogs in
efter att det uppmärksammades att han hade pekat
ut Karl Gustaf Hildebrand
för att vara antisemit.

Lars Gyllenhaals bok Svenskar i krig
som finns registrerade är det 2014 års
upplaga som ingår i öh-samlingen.
Den lånas inte ut eftersom det är den
som är återtagen. Ett ovanligt tydligt
exempel på vad som är fel är 2013 års
utgåva av Hjalmar Bergmans Markurells i Wadköping. På omslaget fick den
författarnamnet ”Hjalmar Söderberg”.
Boken är spärrad för utlån. Någon
enstaka gång dras en bok in av dess
författare av privata skäl eller av rädsla
för att bli åtalad, till exempel vid
användning av ett varumärkesskyddat
namn i ett skönlitterärt sammanhang.
HANS JACOBSSONS Saligt att samla citron
från 2005 har dragits in och är spärrad för utlån inom KB för att titeln är
för lik Birgitta Rudbergs Det är saligt
att samla citron från 2003. Det spelar
ingen roll att det inte är Rudbergs
egen formulering utan en klassisk
missuppfattning av ordalydelsen i
den gamla psalmen ”det är saligt att
samlas i tron”. Jacobsson ersatte den
första upplagan med en utgåva med
ny titel, Pojken i citruslandet. I fallet
med Ulf Zanders bok Hjälten: Raoul

Wallenberg från 2010 är det dock ett
uppenbart plagiat av en annan bok,
nämligen historikern Tanja Schults A
hero’s many faces som hade kommit
ut året innan.
Var går gränsen mellan att betrakta
ett faktafel som bara en defekt som
inte påverkar en enskild manifestation
av ett verk (bok/utgåva/upplaga) i sig
och en så pass allvarlig förändring att
hela upplagan måste dras in? När kan
forskningen gå in och få låna verket i
fråga för att i framtiden komma med
synpunkter, analyser och slutsatser?
För att åstadkomma detta måste KB
häva låneförbudet, men det kanske
regleras inom ramen för upphovsrättslagstiftningen. Hur ska avvägningen
stå mellan (lagligt underbyggda)
önskemål om att osynliggöra en hel
produktionsprocess och dess resultat
å ena sidan och Kungliga bibliotekets
uppdrag att bevara och göra allt som
hör till det tryckta eller på annat sätt
publicerade kulturarvet i Sverige
tillgängligt, å andra sidan?
jag vill anföra här går
rakt in i hjärtat av den akademiska
kroppen: Ej godkända avhandlingar
är den idag vanligaste anledningen
till att böcker placeras i öh-samlingen
där tillgängligheten antingen är
begränsad eller där det inte går att
komma in alls. Avhandlingar trycks
i Sverige före disputationstillfället
och distribueras som pliktexemplar
och som förvaltningsexemplar inom
institutionen. Även om avhandlingen
sedan inte godkänns eller om disputationen blir inställd kan dessa
pliktexemplar alltså redan ha nått
KB. Avhandlingen sparas naturligtvis
på KB, men inte på lärosätet i fråga.
KB får inte veta anledningen till
varför en avhandling ratats, men det
är väldigt viktigt att den sparas för
framtida forskning. Även ett akademiskt misslyckande – oavsett om det
är doktoranden eller handledaren som
kan anses vara ansvarig – är ju en del
av ämnets och institutionens historia.
Idag saknas regler för åtkomsten
till detta material. Det faktum att
materialet i fråga i alla fall finns
bevarat, även om ingen vet hur och
när det kan bli föremål för forskning,
belyser trots allt KB:s betydelse som
kulturarvsinstitution 

DET SISTA EXEMPLET
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Från kunglig kontroll
till nättroll
Sverige fick världens första tryckfrihetslag
år 1766 – i år kan vi således fira ett
glädjande 250-årsminne.
Text Björn Asker bjorn.asker@riksarkivet.se

med en stark
riksdag mellan Karl XII:s död 1718
och Gustav III:s statskupp 1772, har
inte bara hyllats utan också kritiserats.
Konservativa betraktare ansåg länge
att den präglades av ett skadligt
politiskt käbbel, som Gustav III lyckligtvis gjorde slut på. På senare tid har
man i stället påpekat att den verkligen
inte innebar någon frihet, utom för ett
fåtal. Det står i alla fall klart att den
skapade institutioner av stor betydelse
för Sveriges offentliga och politiska liv
fram till våra dagar, och inte minst för
arkivväsendet.

FRIHETSTIDEN, PERIODEN

är de självständiga
myndigheterna och förbudet mot så
kallat ministerstyre. En annan sådan
institution är offentlighetsprincipen,
det vill säga allmänhetens principiella
rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Före frihetstiden,
och under nästan hela frihetstiden,
fanns ingen sådan rätt. Men under
påverkan av upplysningstidens idéer,
och det politiska läget vid 1760-talets
mitt, tillkom inte bara Sveriges utan
också världens första lag till skydd för
friheten att uttala sig i tal och skrift.

EN SÅDAN INSTITUTION

FÖRSLAGET TILL tryckfrihetsförordning
var uppe till omröstning i riksdagen
i oktober 1766. Präster, borgare och
bönder röstade för, medan adeln var
emot de paragrafer som rörde handlingars offentlighet. Eftersom förordningen hade antagits i de tre andra

stånden var den dock beslutad av
riksdagen, och den 2 december 1766
utfärdades den formellt av Kunglig
Majestät, det vill säga regeringen. I
tionde paragrafen sägs följande:
”YTTERMERA VARDER tryckning tillåten av
alla de domar och utslag, resolutioner,
reskripter, instruktioner, konstitutioner, reglementer och privilegier, med
mera dylikt av vad art och beskaffenhet de vara måge, som för[e] detta äro
utgångne, och än vidare utgå […]. Och
bör till den ändan uti alla arkiver fri
tillgång lämnas, att sådane handlingar
få in loco [på plats] avskriva eller i
bevittnad avskrift utbekomma […].”

gällde tryckfrihetsförordningen alltså inte bara rätten att
trycka skrifter, utan också rätten till
insyn i myndigheternas arkiv.

REDAN 1766

offentlighetsprincipens historia efter 1766 har förstås
inte varit rätlinjig. Redan genom
Gustav III:s kupp 1772 upphävdes
i praktiken den första tryckfrihetsförordningen. Ett par år senare lät
kungen införa en ny tryckfrihetsförordning, som det bibehållna namnet
till trots, lät honom själv bestämma
vad som skulle tryckas.

känt är kanske att det före 1937 inte
fanns någon sekretesslag. Frågor om
offentlighet och sekretess hanterades
fram till dess i enlighet med de ytterst
övergripande bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen. Med tiden har
regelverket blivit allt mer invecklat. 

Lästips:
Jonas Nordin, 1766
års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och
betydelse (2015).

1766 års tryckfrihe
tsförordning

Bakgrund och betydel
se

Jonas Nordin

Hanna Stenholm, ”Släktforskaren
mot landsarkivarien. En fallstudie av
offentlighetslagstiftningens tillämpning
på 1920-talet”, i Arkiv och konflikt.
Landsarkivet i Uppsala i blickfånget
under tidigt 1900-tal (2008).
Evabritta Wallberg, Rikets säkerhet.
Försvarssekretessen i historiskt perspektiv (2001).

TRYCKFRIHETENS OCH

SOM ALLA arkivarier vet har tryckfrihetsförordningen en kompletterande författning, offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Mindre

En blixtbelysning av…
…hur tryckfrihetens villkor skiftat med
de politiska konjunkturerna får du
genom att googla följande begrepp:
indragningsmakten, Giftas, Stänk
och flika , lex Hildebrand, Statens
informationsstyrelse och yttrandefrihetsgrundlagen.
…hur komplicerat det har blivit med
offentlighet och yttrandefrihet efter
internets intåg får du genom att googla
någonstans på följande begrepp:
personuppgiftslagen, triggervarning
och nättroll.
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FÖR ATT FÅ svar på frågan skickade
artikelförfattaren en enkät ut till 86
myndigheter som antingen själva
bedriver forskning eller är finansiärer
till forskning. Av dessa var det endast
61 myndigheter som svarade, vilket
förstås är anmärkningsvärt med tanke
på myndigheternas serviceskyldighet
att svara på frågor om verksamheten.
Bland de svarande återfinns bland
annat flera av Sveriges universitet,
museer samt myndigheter som forskar
kring hälsa och säkerhet. Hur många
forskningsärenden de har per år
varierar – det är allt från tre stycken
upp till 300.
EN UTGÅNGSPUNKT för att en myndighet
ska lyckas med att uppfylla kraven
för offentlighetsprincipen är att de
som arbetar i verksamheten känner
till offentlighetsprincipen och hur
den fungerar. Av myndigheterna som
svarat på enkäten erbjuder alla utom
en utbildning i offentlighetsprincipen
för sina anställda. Några har med
den i ett utbildningspaket för sina
nyanställda, andra erbjuder den som
en kurs som den anställde själv ska
anmäla sig till. Flera myndigheter
har även information och handböcker
på intranätet. Men att utbildning
och handböcker inte är synonymt
med kunskap är flera myndigheter
medvetna om. Många vittnar om att

kunskapen kring offentlighetsprincipen skiljer sig väldigt mycket mellan
administrationen och forskarna, men
även mellan enskilda forskare. Extra
problematiskt tycks det vara för myndigheter med flertalet utländska forskare som är vana vid helt andra regler
kring offentlighet. De har ibland svårt
att förstå den svenska öppenheten och
den insyn den medger. En myndighet
nämner problematiken kring forskare
som underlåter att diarieföra handlingar i forskningsprojekt.
I ENKÄTEN ställdes frågan om det är
vanligt att forskningshandlingar
begärs ut innan forskningsresultatet
presenterats. Svaret blev att det inte
tycks vara speciellt vanligt - men
man diarieför inte heller begäran
om utlämnande av allmän handling.
Det kan spekuleras i att begäran om
utlämnande ställs direkt till forskaren
och att denne antingen lämnar ut
eller ej, och att detta görs utan att
begäran registreras någonstans. Flera
myndigheter påtalade att man ju har
rätt att sekretessbedöma materialet
innan utlämnande. Då finns möjlighet

att stryka vissa delar i syfte att skydda
den enskilde eller känslig information. Begäran om allmän handling
i forskningsprojekt är inte vanligt
förekommande. En myndighet stack
dock ut med att få 25 stycken begäran
om året – det innebär dock inte att det
också sker 25 utlämnanden. De myndigheter som har haft utlämnande
svarade att de främst handlade om
begäran om forskningsansökningar.
En åsikt som framfördes är att man
skulle vilja ha möjlighet att lämna ut
endast en sammanfattning av det allra
viktigaste, eftersom ansökningarna i
många fall är väldigt detaljerade och
kan avslöja information kring forskningen som man inte vill ska komma
ut i ett så tidigt skede.
ENKÄTEN VISAR ATT verksamheterna ser
offentlighetsprincipen som en positiv
aspekt eftersom den ger en transparens i forskningen och att man genom
den kan se vad de offentliga medlen
gått till. Flera lyfter fram att det är en
bra medborgerlig rättighet att både
massmedia och allmänhet har insyn
över statens verksamhet och att den
även fungerar som en kvalitetssäkring
av resultatet. En myndighet nämner
att även om myndigheten ser positivt
på det kan en enskild forskare ifrågasätta att dennes material ska lämnas
ut, trots att materialet tillhör staten.

betonar hur bra det är
att offentlighetsprincipen gör det enklare för andra att ta del av materialet
– det de har samlat in kan komma
till gagn i annan forskning. På sikt
kan det spara både tid och pengar då

FLERA MYNDIGHETER

”Extra problematiskt tycks det
vara för myndigheter med
flertalet utländska forskare
som är vana vid helt
andra regler kring
offentlighet”
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”Handlingar som är skyddade hos
det privata företaget blir nämligen
allmänna så fort den når en
offentlig organisation. Företaget
vill förstås skydda sin affärsidé”
man slipper utföra samma undersökning en gång till. En aspekt av detta
är dock att det i situationer när man
utför en enkät eller en intervju är
svårt att utlova anonymitet, och ska
man kunna återanvända materialet
är sådan information som inte kan
skyddas då näste forskare har svårt
att bevisa autenticitet i sin forskning
då man inte kan hänvisa tillbaka till
källan.
NÄR MYNDIGHETER samarbetar med ett
privat företag i forskningen kan ett
problem uppstå. Handlingar som är
skyddade hos det privata företaget blir
nämligen allmänna så fort den når
en offentlig organisation. Företaget
vill förstås skydda sin affärsidé, och
är sällan insatta i de olika sekretessreglerna. Det de anser ska skyddas
är kanske inte sekretessbelagt enligt
Offentlighets- och sekretesslagen.
En myndighet beskriver problemet
som uppstår när man behöver ta
in uppgifter som redan från början
är avidentifierade. I vissa fall blir
det omöjligt med vidare forskning
eftersom det inte går att gå tillbaka
till grundkällan. En annan myndighet
nämner att det kan bli olyckligt om
projekt som handlar om utveckling
av metodik/kunskap hamnar i orätta
händer. Flera myndigheter skulle vilja
ha tydligare regler och beskrivningar
kring hur man avgör vad som är
arbetsmaterial och inte.
Att handlingar begärs och lämnas
ut innan den slutliga analysen och
rapporten är klar är också ett problem. Det är just aspekten rörande
rådata som dels skapas hos den egna
myndigheten, dels rådata som inkommer till myndigheten, exempelvis
enkäter och annat arbetsmaterial,
som kan vara svåra att skydda från att
lämnas ut. Oftast finns det inte heller

fog för att skydda rådata med någon
paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen. Ett liknande problem uppstår
i den initierande fasen av forskningen
när forskningsansökan ska in (en
handlingstyp som omnämns av flera
myndigheter). Ofta måste forskaren
vara väldigt detaljerad i sin forskningsansökan och ange om det gäller
forskning som i slutändan kan leda
till ett patent. En myndighet menar
att de grundliga ansökningar man
gör öppnar upp för en icke försumbar
risk för idéstöld. De tror dock att det
kommer bli allt vanligare med begäran om allmän handling rörande just
ansökningar eftersom allt fler ansökningar skrivs på engelska samtidigt
som fler personer får upp ögonen för
den svenska offentlighetsprincipen.
den kanske mest brännande
frågan som ställdes i enkäten. Vill
de svarande myndigheterna se en
begränsning i offentlighetsprincipen?
Majoriteten svarar nej på den frågan,
med motiveringen att det i dagens
läge inte begärs ut forskningshandlingar i någon stor utsträckning.
Några myndigheter har svarat att de
skulle vilja ha möjlighet att skydda
vissa delar av sitt material under pågående forskning. En annan myndighet
menar att de skulle behöva ha enklare
rutiner för utlämnande av allmänna
handlingar i forskningsprojekt och att
lagstiftningen kunde vara mer avgränsad. En tredje myndighet skulle vilja
se en begränsning i vilka handlingar
som räknas som allmänna när det

SLUTLIGEN -

gäller just forskningsprojekt, för att
undvika att forskningsresultat lämnas
ut och sedan missbrukas av andra
aktörer. Flera myndigheter önskar att
just forskningshandlingar skyddas
från att ses som allmän handling i
samma stund de upprättas och jag
tolkar det som att de skulle vilja att
handlingarna i stället blev allmänna
i det ögonblicket forskningsresultatet
presenteras. En myndighet tar just
upp aspekten att man vill likställa
forskningshandlingar med handlingar
i en upphandlingsprocess, det vill säga
att absolut sekretess ska råda i forskningsärendet. De flesta svarar att det
är positivt att offentlighetsprincipen
finns. Begränsningar kan i värsta fall
missbrukas och hämma kunskapsutvecklingen och förtroendet som
allmänheten har för myndigheterna.
sägas att när
det gäller just forskningshandlingar,
skulle flera myndigheter vilja se
en tydligare reglering kring hur
de ska hanteras och när något är
arbetsmaterial eller ej. Ingen av de
tillfrågade skulle dock själva ta upp
en förändring av den. Flera lyfter som
sagt upp det positiva med att Sverige,
till skillnad från andra länder, har en
sådan öppenhet och transparens och
att det ger bättre forskning och en
bättre kostnadseffektivitet i verksamheten. 

SAMMANFATTNINGSVIS KAN
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Offentlighetsprincipen
– den riktigt
stora reformen
Under offentlighets
principens 250 år har
mycket hänt. Även om
begränsningarna var
värst under Gustav
III:s tid, då man endast
klarade sig undan
formell förhandscensur
genom att undvika
kritik, eller egentligen
inte skriva något som
rörde landets inrikes
förhållanden, ser den
nutida tekniken ut
att kunna innebära
det största hotet mot
dess utformning.
Text Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net

OFFENTLIGHETSPRINCIPENS BEGRÄNSNINGAR

under dess första tid kan förklaras på
flera sätt – givetvis med att slumpens
eller tillfällighetens roll har sin makt
över historien – men framförallt beror
det på att makthavarnas förhållande
till offentlighetsprincipen inte var lika
direkt besvärande eller känsligt som
till tryckfriheten. Givet att dess samtida tillkomst också i sig självt antyder
dess förutsättningar av varandra.
Offentlighetsprincipen kunde
tvärtom visa på en transparens och
motverka korruption inom förvaltningarna, samtidigt som möjligheten
att skriva något riktigt avslöjande i
tidningen som kritiserade regenten
av flera skäl inte var aktuellt. Även
om offentlighetsprincipen redan
tidigt spelar en viktig roll i pres�sen där rättegångar diskuteras och
rättegångshandlingar citeras var nyttjandegraden av offentlighetsprincipen
tämligen modest under de första
århundradena.
Den etiska konflikt som kan upplevas idag där uppgifter tillgängliggörs
på nätet är alltså inget nytt problem
med offentlighetsprincipen. Snarare
kan man säga att det är ett nygammalt problem som återuppstått.
som växte fram i och
med 1700-talets kaffehus och en
begynnande press, påminner till stora
delar om den ”återupptagna” offentlighet som internet har återskapat.

DEN OFFENTLIGHET

Den tidiga pressen hade en betydligt
svagare redaktionell styrning; det var
med andra ord sällan något problem
att få sina, ofta triviala insända, bidrag
införda. För en läsare med dagens
bedömningsgrund ser bidragen ofta ut
att helt undgått kvalitetsbedömning.
Men det fanns inte heller någon etik
av det slag som den senare pressen
kom att självsanera sig med. Om nu
en sådan ens kan sägas ha varit mentalitetsmässigt relevant för 1700-talets
läsare och tidningsmarknad.
Detta innebar att det knappast var
något problem att hänga ut personer
i pressen. Å andra sidan kunde det
kosta att hänga ut fel person – förtalsåtalen blev vanligare i domstolarna
vilka det också gladeligen citerades
från i pressen.
är väl den regent som främst
fått representera upplysningen i
Sverige, om nu en sådan låter sig definieras. Isjälva verket var han en kung
som i sitt ämbete och politiska handlande inte hade lika lätt att uppskatta
de ideal som han gärna framförde i
tal och skrift. Offentlighetsprincipen och tryckfriheten kunde dock
retoriskt både kopplas ihop med den
nationella bilden av svenskar som ett
fritt folk och med medborgarbegreppet. Kungen var förvisso den förste
medborgaren, men ändock en av
medborgarna. Begreppet framhöll
vissa rättigheter som även vissa skylGUSTAV III
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digheter kunde kopplas till, och på så
sätt kom offentlighet och tryckfrihet
att passa in mycket väl i den bild som
Gustav III ville sprida av Sverige och
i landet. Framförallt skulle den strida
mot bilden av ett formellt avskaffande
av de nyinförda friheterna. Någon
opposition som kunde utnyttja offentlighetsprincipen till skada för kungen
fanns ju egentligen inte.
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN FRAMSTOD som
ganska harmlös så länge det fanns en
reglerad press som på sätt och vis hade
kontroll över masskommunikationen.
Men redan den påbörjade datoriseringen gav myndigheter möjlighet
till inkomster genom att bearbeta
offentliga företagsuppgifter, samtidigt
som rätten att få ut handlingar i
digital form ännu inte införts. Med
möjligheten att bearbeta informationen i register skapade i sig en rädsla
för integriteten och som en följd av
detta har sekretessregler skärpts. Till
detta har då internet bidragit till att
uppgifterna kan få en spridning som
inte var möjligt under den tid då
kommunikationen begränsades av de
traditionella medierna.

integriteten kommit allt
mer i fokus. Är därmed offentlighetsprincipen omodern idag? Svaret
kan sägas vara både ja och nej. Nej
i den bemärkelsen att motsvarande
lagstiftning har införts i en rad andra
länder som slår vakt om transparensen
i den offentliga förvaltningen. Ja,
i den bemärkelsen att uppgifter av
integritetskaraktär som inte är tänkta
att spridas på ett sätt som de görs
idag, ändå kan få en sådan spridning
på internet och till allmänheten trots
de sekretessregler som finns och den
strikta lagstiftningen runt hantering av
personuppgifter. Samtidigt är sådana
gränser svåra att dra, då även handlingar som kan ha integritetsaspekter
ändå kan vara viktiga att ha tillgång
till, för att säkra transparensen. Härtill
kommer problemet med att det under
masskommunikationens tidevarv var
enkelt att ha kontroll på flödet av information och därmed också ställa någon
till ansvar. Det är alltså inte offentlighetsprincipen som är det egentliga problemet, utan hur den fungerar i relation
till tryckfriheten. Det är först i det
senare ledet som skadan uppstår, i de
fall det inte finns någon som kan ställas
till svars för eventuella lagbrott. 

HÄRMED HAR

Krönikan
I ÅR FIRAR VI tryckfrihetens 250-årsjubileum - eller i alla fall den första tryckfrihetsförordningens födelsedag. Detta nummer av Arkiv anknyter till temat
med artiklar av både Alexandra Meija och Lars Lundqvist om offentlighetsprincipen, Björn Asker om tryckfriheten och Wolfgang Undorf om pliktleveranser och tryckfrihetens gränser.
Äldst är pliktleveranslagen som från början var ett censurinstrument när
den infördes 1661. När tryckpressarna kom till Sverige på 1480-talet var det få
böcker som trycktes, men allteftersom tryckerierna blev fler ville de styrande ha
ett system för kontroll av det tryckta ordet. I 1661 års kansliordning finns därför
en bestämmelse att alla boktryckare måste skicka ett exemplar av varje tryckt
skrift till Riksarkivet och ett till Nationalbiblioteket.
När så tryckfrihetsförordningen kom 1766 var ju egentligen pliktleveransbestämmelserna överflödiga, men de fick vara kvar och gick från att vara ett
redskap för censuren till att bli en garanti för att det tryckta kulturarvet bevaras.

offentlighetsprincipen är tvillingar och eftersom det
handlar om friheter har de en spännande
uppväxt och intressant historia. Och det
finns anledning att påminna om ett par av
deras faddrar, Peter Forsskål och Anders
Chydenius.
Peter Forsskåls Tankar om borgerliga
friheten kom 1759. För att få den tryckt
måste Forsskål spela ut olika censurinstanser
mot varandra och vände sig till censor Niklas
von Oelreichs med frågor om hur han skulle
skriva. Efter lite redigering fick Forsskål
”Allteftersom
sitt tryckgodkännande och tryckte skriften
på egen bekostnad. Skriften fick ett stort
tryckerierna
inflytande på den tidens debatt och tänkande
blev fler ville
med Forsskåls budskap att det viktigaste
medlet att uppnå frihet i ett samhälle var en
de styrande ha
fri åsiktsbildning och en oinskränkt ”skrivett system för
frihet”.
kontroll av det
När riksdagen några år senare var redo att
anta Sveriges (och världens) första tryckfrihets
tryckta ordet”
lag 1766, var det mycket tack vare Forsskåls
skrift och den debatt som följde. I riksdagen spelade Anders Chydenius en
viktig roll för att tryckfrihetslagstiftningen blev så pass vidsträckt som den blev
och att principen om offentliga handlingars tillgänglighet också antogs. Även
här krävdes en kombination av list och övertalning, för att få igenom förslaget
trots adelns motstånd.
"Näst livet kan ingenting vara människorna kärare än frihet", skrev
Forsskål. "Friheten måste därför besvaras med frihet. En vis regering
lämnar menigheten hellre lägenhet att yttra sitt missnöje med pennor än
med gevär, vilket upplyser å ena sidan, stillar och förekommer buller och
oro å den andra." 
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN OCH

Karin Englund, FA
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På Arkiv.dk kan man lätt
hitta bilder från olika
arkiv och områden. Detta
exempel visar bagaren
Roar Rasmussen från
Sakskøbing på Lolland
som visar upp sin personal
tillsammans med en jätte
lik "kransekage" som de
bakade 1932. Bilden finns
på Odense Stadsarkiv
eftersom kakan var bakad
av marsipan från Odense
Marcipanfabrik.

Arkiv.dk är en dansk sökportal med tillgång till bland
annat 1,5 miljoner bilder från cirka 600 danska lokala arkiv
och stadsarkiv. Jørgen Thomsen, chef på Sammenslutningen
af Lokalarkiver, Danmark, berättar om portalens betydelse.
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REP. DEL 2

Text Jørgen Thomsen jt@odense.dk Översättning Karin Englund

En digital dansk
2015 kommer för alltid
att framstå som något särskilt i de
danska lokal- och stadsarkivens historia. I mer än tjugofem år hade intresserade arkiv digitaliserat sitt material.
På 1990-talet började de första arkiven också att lägga in bildfiler, och
efter millenieskiftet levererade arkiven
till en gemensam server, där materialet lagrades arkiv för arkiv. På så sätt
kunde man få tillgång till materialet
från sitt eget arkiv och tillhandahålla
det till användarna i arkivets läsesal.
Men det var först i februari 2015
som det blev möjligt att söka i allt
material, kors och tvärs över alla
arkiv. Det var nämligen då arkivportalen www.arkiv.dk öppnade. Nu
kunde man alltså få tillgång till material från alla de 550 arkiv som hade
lagt in material i det underliggande
registreringssystemet Arkibas.

DEN 20 FEBRUARI

kom utvecklingsarbetet
igång på allvar efter att A.P. Møllerfonden hade beviljat 1,8 miljoner
danska kronor till utvecklingsarbetet
– ungefär två tredjedelar av det belopp
som man hade möjlighet att använda
för projektet. Tack vare anslaget
kunde man betala utvecklingsarbetet
som utfördes av digitaliseringsfirman
Ditmer, som tidigare hade arbetat
med kulturhistoriska sökdatabaser,
och som visade sig vara en utmärkt
samarbetspartner.
På hösten 2014 flyttades arkivens
data från registreringssystemets 4:e
version till Arkibas5, och i februari 2015 kom så äntligen det stora
genombrottet för användarna, då data
blev tillgängliga genom den gemensamma sökportalen. Före lanseringen
hade man fått hjälp av en professionell
kommunikationskonsult och det

I FEBRUARI 2012

innebar att man fick nyheten om den
nya webbplatsen presenterad både i
en rikstäckande nyhetskanal, i många
lokala och regionala TV-stationers
sändningar och mycket god täckning
i pressen.
DEN DANSKA riksarkivarien, Asbjørn
Hellum, stod för den formella invigningen av portalen – mycket lämpligt
med tanke på att han är en av Arkibas
fäder och har arbetat med digitalisering av material på lokala arkiv och
stadsarkiv sedan 1980-talet.
På portalen har brukarna tillgång
till mer än 1,5 miljoner bilder och
totalt mer än tre miljoner registreringar. De allra flesta av de cirka
600 danska lokal- och stadsarkiven
använder det underliggande registreringssystemet och publicerar således
material på Arkiv.dk. För alla dem
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gäller att de fått långt större kontakt
med användarna efter lanseringen än
tidigare.
en fredag eftermiddag, och följande morgon fanns
det 53 e-brev i inkorgen på Odense
Stadsarkiv med rättelser till de upplysningar som vi hade publicerat
på Arkiv.dk, med frågor och med
erbjudanden om nytt material. Så har
det fortsatt. Motsvarande erfarenheter
kan nästan alla användararkiv berätta
om. Det har tillfört arkivarbetet en
helt ny entusiasm och glädjen över den
nya portalen är uppenbar. Ja, man kan
på sätt och vis säga att de som arbetar
på arkiven är riktigt stolta över att det
som deras föregångare har kämpat
med att digitalisera nu används och
tittas på i en omfattning som ingen
kunde ha föreställt sig vara möjlig.
Hemligheten bakom framgångarna
är att att det numera är mycket lätt att
dela materialet på sociala medier som
till exempel Facebook och det finns
ett otroligt stort intresse för bilder och
uppgifter om likalsamhällena förr i
tiden. Dessa delningar sprider också
kunskaper om själva portalen.

ARKIV.DK PUBLICERADES

varit igång i drygt ett
och ett halvt år. Under den perioden
har den haft gott och väl 2,9 miljoner
besökare och nästan 1,5 miljoner
unika besökare. Tillsammans har
användarna sett 40,4 miljoner sidor,
eller mer än 13 sidor per besökare.
När statistiken sammanställdes för
danska lokal- och stadsarkiven, var
det under 100 000 unika besökare
per år, så den nya portalen betyder
otroligt mycket for att göra arkiven
mer kända i befolkningen. Just
detta innebär fantastiskt spännande
perspektiv både för insamlings- och
förmedlingsarbetet i framtiden. 

ARKIV.DK HAR NU

Arkiv.dk
I en del fall består sökresultatet bara
av ikoner för till exempel bilder eller
arkivalier – det betyder, att materialet inte är direkt tillgängligt, för att
bilden inte är digitaliserad; i sådana
fall måste man ta kontakt med det
enskilda arkivet för att höra hur man
ska kunna få se materialet. Det finns
också massor av material med relation
till Sverige på Arkiv.dk – det är bara
att söka!
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Modernismens
samhällen i
Bergslagen
– arkivens roll för en turistdriven regional utveckling

I en tid när kommuner och orter
försöker bygga starka lokala
identiteter är berättelser och
fysiska lämningar viktiga redskap
tillsammans med det faktaunderlag
som arkivhandlingar kan ge. Arkiven
roll för Bergslagsregionens utveckling
visade sig under sex reseseminarier
om den modernistiska arkitekturen
och samhällslivet i Bergslagen.
Text Mia Geijer och Maths Isacson Foto Mia Geijer
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till och med 2015
anordnade Bergslagsatsningen – Kultur och turism sex reseseminarier om
den modernistiska arkitekturen och
samhällslivet i Bergslagen. Satsningen
är ett tioårigt program som fram till
utgången av år 2017 är finansierat av
EU:s strukturfonder, länsstyrelsernas
anslag för kulturmiljövård och regionförbund.
Projektägare är 27 kommuner
och regionförbund i Bergslagen,
genom Intresseföreningen Bergslaget.
Bergslagsatsningen vill med det industriella kulturarvet som resurs bidra
till en regional utveckling av en region
som sedan 1970-talet har förlorat
tiotusentals arbetstillfällen inom järn-,
stål- och träindustrin. En successivt
minskad och åldrad befolkning, med
vårdbehov, krympande skatteunderlag
samt förfallna industrimiljöer har följt
i spåren. Tretton Bergslagshistoriska
centrum har valts ut som noder i fem
län (Gästrikland, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland).
UNDER ÅREN 2010

ETT AV BERGSLAGSSATSNINGENS fokusområden har varit den modernistiska arkitekturen som regionen är rikt försedd
med. Under perioden 1930–1980 steg
efterfrågan på svenskt järn och stål,
och industriorterna byggdes då ut.
Några, som Sandviken och Hagfors,
blev städer, andra blev köpingar med
moderna bostäder, kommunala inrättningar, affärscentrum och växande
industriområden. Industriföretag och
kommuner anlitade landets främsta
arkitekter och planerare. De var influerade av internationella arkitekturoch planeringsidéer som de anpassade
till lokala förhållanden. Ett gigantiskt
samhälls– och välfärdsbygge sattes
igång. Mottot var att se framåt, att
sanera och bygga bort fattigdomen.
Målet var ett jämlikt samhälle med
sunda medborgare.
I SAMHÄLLENAS CENTRUM restes offentliga byggnader, institutioner,
föreningslokaler och kommersiella
fastigheter. Torg och parker anlades
och smyckades med offentlig konst.
För det omfattande bostadsbyggandet
var både företag och kommuner
huvudmän. På några årtionden
ersattes dragiga små lägenheter av
två- eller trerummare med moderna
bekvämligheter. Standardhöjningen

Tretton orter i Bergslagen som har besökts under sex reseseminarier.

förbättrade folkhälsan och underlättade hemarbetet. På sikt, när nybyggnadstakten drevs upp på 1960-talet,
skapades storskaliga, standardiserade
bostadsområden som i stålkrisens spår
lämnades att förfalla.
SYFTET MED SEMINARIESERIEN var att uppmärksamma och värdera kvaliteter
i den byggda livsmiljön i Bergslagens industriorter från perioden
1930–1980, för att få lokalbefolkning,
beslutsfattare och besöksnäring att
värdera dessa vid om- och tillbyggnader och berätta om dem för besökare.
Vad har då arkiven för behov av fördjupade kunskaper om modernistiska
miljöer? Och vad kan arkiven själva
bidra med för att bredda och fördjupa
kunskaperna om dessa miljöer?
Serien inleddes hösten 2010 i Sandviken och Gästrike-Hammarby. Temat
var bruksorters nyskapande arkitektur
och dess attraktionskraft där främst
Ralph Erskins arkitektur och byggnader uppmärksammades. Året därpå
for vi till Degerfors och Karlskoga.
Nu studerade vi hur de modernistiska
idéerna omsattes i vardagen med ett
särskilt fokus på folkrörelsernas
byggnader (Folkets hus och parker,
fotbollsarenor) och påkostade stadshus
och torganläggningar.
2012 VAR VI I VÄSTERÅS och Köping. Den
första dagen höll vi till i länsmuseets
nya lokaler, tidigare en del av ABB:s
Mimerverkstad. Dag två besökte

vi Köping och stadens storskaliga industribyggnader. Temat var
denna gång berättelser, betong och
infrastruktur. 2013 begav vi oss till
Borlänge där vi studerade den modernistiska arkitekturen under en period
av kraftig handelsexpansion i stadens
utkant som påverkat stadens gamla
handelscentrum negativt. Vi besökte
SSAB och såg deras plåttillverkning.
Stadsarkitektens roll och plåt som
fasadbeklädnad var årets teman.
2014 FÖRETOG VI EN resa till Värmlands
många industriorter. Från Karlstad
färdades vi norrut till Hagfors, Uddeholm, Lesjöfors och Långban. Temat
var samhällsutvecklingen och kulturmiljön i industriorter på tillbakagång.
Här, liksom tidigare, togs vi emot av
kommunföreträdare och lokala guider
som vidgade vår kunskap.

hösten 2015. Temat var ”olika nyanser av
modernism”. Nyanser som tillfördes
var modernismens gröna kulturarv,
den storskaliga modernismen i
centralorterna och hotet mot modern
arkitekturbunden konst. Vi gjorde
också vår första summering och
fördjuping av seminarieseriens huvudtema i syfte att föra de nyförvärvade
kunskaperna vidare.

SEMINARIESERIEN AVSLUTADES I ÖREBRO

velat uppmuntra
kommunpolitiker, arkitekter och
besöksnäringen att se modernismens

SEMIARIERNA HAR
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Exempel på
modernistiska
miljöer i Berg
slagen: Omsorgsfullt färgsatta
omkädningsrum,
Skogshuggarvillor ritade av
Ralph Erskine i
Jädraås och en
modernistisk
bostadsmiljö i
Hagfors.

”Semiarierna har velat uppmuntra
kommunpolitiker, arkitekter och
besöksnäringen att se modernismens
arkitektur och miljöer som en resurs”
arkitektur och miljöer som en resurs.
Näringen behöver bra underlag för
att ge turisterna intressanta berättelser. Det fordrar att arkiven har
handlingar som visar hur samhällena
har planerats, byggts och förändrats,
vilka intressen som styrt och hur livsvillkoren har varit under 1900-talet.
Också invånarna i industriorterna, inte
minst skolelever och nyinflyttade, har
ett intresse av att känna till platsens
historia och kulturarv. Kommunala
handlingar berättar om demokratins
utveckling, sociala förutsättningar i
lokalsamhället, samhällsservice och
teknisk utveckling och hur det manifesterades fysiskt i bebyggelse. Bergslagens kommuner levde ofta i symbios
med ett eller ett fåtal stora företag.
Gemensamma satsningar gjordes, särskilt på idrotts- och bildningsområdet.
Kommunala arkiv och företagsarkiv

är viktiga för att kunna belysa dessa
insatser och olika aktörers perspektiv.
För att dessa miljöer inte ska förlora
i kulturhistoriskt värde behöver såväl
kommunala som enskilda fastighetsägare underlag för vård och bevarande.
Ritningar och andra bygglovshandlingar, stadsplaner och fotografier är
värdefulla i detta sammanhang.
FOLKRÖRELSER, KOMMUNER och företag har
behov av berättelser om sin verksamhet och människors engagemang
under folkhemsperioden. Företagsamhet, arbetsvillkor, arbetskraftsinvandringar, kvinnans offentliga uttåg på
arbetsmarknaden, skapande av social
omvårdnad men också historier om
utanförskap – allt detta och mera
kan rymmas, förmedlas och bevaras
i arkiven. Utöver arkivmaterial som
avsatts från formella sammanhang

kan arkiven samla in berättelser,
bilder, musik och filmer som visas
och arkiveras. I en tid när kommuner
och orter försöker bygga starka lokala
identiteter är berättelser och fysiska
lämningar viktiga redskap tillsammans med det faktaunderlag som
arkivhandlingar kan ge. Omvärldsspaningar och medborgardialog
behövs för att följa med och svara upp
till föränderliga önskemål.
Slutligen kan arkiven vara förebilder
för andra som äger och hyr stora
lokaler. På många platser har gamla
industribyggnader med generösa ytor
återanvänts som magasin och arkiv.
Vad vet arkiven om den egna byggnadens och platsens historia? Hur
beaktar de kulturarvet inför om – och
tillbyggnader, vad berättar de för besökare? En stor uppgift kan tyckas, men
spännande och givande. 

22 ARKIV 3/2016

Arkiv 03-16.indd 22

2016-09-16 13:52

Informationsförvaltning i
offentlig och privat sektor
I början av oktober kommer NLA:s nya bok om informationsförvaltning!
Boken behandlar ämnet informationsförvaltning i ett brett
perspektiv, med utgångspunkt i pågående paradigmskifte,
där industrisamhällets analoga dokumentation ersätts med
en digital. Det nya paradigmet kräver ett förnyat förhållande
till arkivteorin och ett standardiserat ramverk som innefattar
modeller för verksamhetsanalys och processdokumentation,
informationsvärdering, dokumentationsplanering och
redovisning av digitala informationslager.

Boken kommer att finnas till
försäljning efter den 6 oktober
på www.nla.nu

Boken är indelad i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya
informationsförvaltningen, Instrument för informationsförvaltare
samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner vilket för
läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.
I samband med bokreleasen arrangerar NLA en konferens
torsdagen den 6 oktober i Riksarkivets nyrenoverade lokaler
i Stockholm. Medverkar gör bokens författare Tom Sahlén,
Mats Andreasen från Ascom Sweden, Magnus Geber från
Riksarkivet, Mats Andersson från Swedbank. Ett detaljerat
program finns på NLA:s webbplats www.nla.nu
Givetvis ingår boken i konferensavgiften!
annons2016-3-final.indd 1

2016-09-15 08:41:07

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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I år firar Sveriges Hembygdsförbund (SHF) 100 år.
Det borde uppmärksammas, inte minst av alla historiker
och arkivarier runt om i landet. Hembygdsrörelsens
medlemmar är ivriga samlare och de många lokala
arkiven dignar av källmaterial om vår historia,
där mycket återstår att utforska.
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Text Jan Nordwall jan.nordwall@hembygdsforbundet.se

Hembygdens
historia lockar
till möten
från lokalsamhället: från socknen, församlingen,
byn, stadsdelen eller kvarteret. Ett
överblickbart geografiskt område som
ofta har djupa historiska rötter, men
som också kan ha formats i modern
tid genom framväxten av nya bostadsområden där nya lokala identiteter
uppstått. För hembygden representerar också en känsla av tillhörighet
och identitet som väcker engagemang
hos många människor. Platsen där
man vuxit upp, där man bor idag
eller platser som av annan anledning
haft betydelse i livet är hembygder
med personlig laddning. Hembygd är
därför ett värde som även människor
i 2000-talets Sverige kan relatera
till. Ett miljonprogramsområde som
Rosengård, Hammarkullen eller Rinkeby är självklart lika mycket hembygd som gamla socknar som Grubbe,
Naglum eller Slaka. Förhoppningsvis

HEMBYGDSRÖRELSEN UTGÅR

formas en hembygdsrörelse även där
som kan tillvarata historien och stärka
gemenskapen hos de boende.
I SEPTEMBER 1916 bildades Samfundet för
hembygdsvård – vilket senare blev
Sveriges Hembygdsförbund. Samfundet var på många sätt en annan typ av
organisation där endast några få hembygdsföreningar var med de första
åren. Hembygdsrörelsen kom istället
att utvecklas lokalt och regionalt de
första decennierna av 1900-talet och
det var först 1931 som Samfundet
genom ett tillägg till stadgarna på
allvar gjorde anspråk på att samla
rörelsen. Viktiga steg togs också 1975
genom namnändringen till Riksförbundet för hembygdsvård och 1991
då dagens organisation och namn
etablerades. Sveriges Hembygdsförbund organiserar idag över 2000
föreningar som samlar nära 450 000

medlemmar. Tvärtemot föreställningar om de gamla folkrörelsernas
död, har antalet föreningar ökat de
senaste åren. En av flera förklaringar
är att en rörelse som är så utpräglat
lokal har organiserats långsammare
än andra folkrörelser under de hundra
år som gått. Medlemmarna förenas
i en strävan att värna kulturarvet,
men varje förening och förbund har
sin egen historia, sina egna stadgar,
årsmöte och styrelse. Under senare år
har riksförbundet tagit initiativ för att
stärka det gemensamma arbetet. 2007
antogs en ideologisk grundsyn som
har visat sig vara mycket värdefull
för att markera mot nationalister och
reaktionära krafter i samhället som i
allmogekulturen velat se en homogen,
ursprunglig nationell identitet. Alla vi
som ägnar oss åt historia vet ju att den
är alltför mångfacetterad för att sammanfattas i dylika föreställningar.
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”Tvärtemot föreställningar
om de gamla folkrörelsernas
död, har antalet föreningar
ökat de senaste åren”
Mötesplatser

frågor av betydelse
för lokalsamhället på nationell nivå,
är en utmaning som Sveriges Hembygdsförbund delar med 1916 års
organisation. Mycket har dock hänt
inom det politiska området. Begreppet hembygdsvård har utgått, istället
talar man hellre om kulturmiljön
eller landskapets sociala värde. På
2000-talet har lagstiftningen moderniserats i en sammanhållen Kulturmiljölag och 2014 antog riksdagen
nationella politiska kulturmiljömål
som betonar hållbarhet, mångfald,
delaktighet och helhetssyn. Den
Europeiska Landskapskonventionen
som ratificerades av Sverige 2011 är
en påminnelse om att hembygdsarbetet berör människor över hela världen.

UPPDRAGET ATT DRIVA

att samla,
stödja och företräda hembygdsrörelsen. Kulturmiljöarbetet står i centrum

RIKSFÖRBUNDETS UPPDRAG ÄR

för en mångskiftande verksamhet
med insatser för folkbildning, opinionsbildning och samverkan med
andra organisationer. I arbetet med
föreningarna ligger fokus på service
och kunskapsförmedling och en
uttalad målsättning är att långsiktigt
stärka föreningarnas lokala inflytande. Internet och sociala medier har
skapat nya möjligheter för kommunikation och förmedling av kulturarvet
och riksförbundets arbete med detta
har ökat markant under det senaste
decenniet.
MED AVSTAMP i hundraårsjubileet
blickar nu Sveriges Hembygdsförbund
framåt. I bred dialog med medlemmar
i föreningar och förbund ska en vision
för hembygdsrörelsen arbetas fram.
En övergripande frågeställning är
hur rörelsen kan bidra till en positiv
utveckling av samhället. Tilltron till

Ett inslag i hundraårsfirandet är
insamlingsprojektet Mötesplatser i
samarbete med Nordiska museet. Alla
uppmuntras att under 2016 bidra med
berättelser på www.minnen.se/tema/
motesplatser. Insamlingen är en del
av jubileumsårets fokus på berättande
och kommer samtidigt att bidra till en
samtidsbild av Sverige 2016.
Valet av mötesplatser som tema är
ett sätt att locka fram berättelser om
platser som spelar, eller har spelat,
en viktig roll för det sociala livet. Det
kan vara kiosken, torget, danslokalen, kaféet, skolan eller Facebook.
Mötesplatser är historia, minnen,
erfarenheter och känslor. Fokus ligger
på samtiden och den personliga relationen till platsen, men det kan också
rymmas minnen av hur en mötesplats
har förändrats under tidens gång.

den ideella föreningen som forum för
demokrati, folkbildning, konfliktlösning och utveckling av samhället är
fortsatt hög. Det är en god grund för
gemenskap och engagemang även i
framtiden. 
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För den som letar efter arkivmaterial om någon som
har kommit till Sverige som invandrare eller flykting
finns det mycket att finna. Lars Hallberg på Riksarkivet
i Marieberg berättar vad som finns och var.
Text Lars Hallberg lars.hallberg@riksarkivet.se Illustration Kim Sonntag

Invandrare
och flyktingar
i centrala myndighetsarkiv
ETT STORT SAMLAT arkivbestånd om
invandrare och flyktingar i Sverige
förvaras i Riksarkivet i Marieberg, i
arkiven från Statens utlänningskommission, föregångare till Statens
invandrarverk (inrättat 1969) som år
2000 bytte namn till Migrationsverket. Exempelvis finns här för andra
världskrigets tid i princip minst en
dossier med handlingar om varje
vuxen individ. Detta material kan
kompletteras med akterna kring
ansökningar om svenskt medborgarskap i Justitiedepartementets arkiv.
Handlingarna finns i Riksarkivet
fram till cirka 1969/1970, därefter hos
Migrationsverket i Norrköping.
Av arkiven som förvaras i Marieberg är de om invandrare och flyktingar de mest utnyttjade. Varje dag
kommer det in förfrågningar från
myndigheter, akademiska forskare och
privatpersoner, antingen via Riksarkivets webbformulär Personefterforskning, utländsk bakgrund eller
per e-post och brev. Årligen besvaras
närmare 1000 sådana diarieförda
”utlänningsärenden”. Därtill kommer naturligtvis besökare som dyker
upp i forskarexpeditionen och frågar

efter handlingar om exempelvis deras
mormor eller farfar.
Sedan passtvånget upphävdes 1860
hade Sverige en i princip oreglerad
invandring fram till första världskrigets tid. För att öka utlänningskontrollen infördes då bland annat
allmänt viseringstvång, vilket under
mellankrigstiden följdes upp med
krav på arbets- och uppehållstillstånd.
Rikliga uppgifter om invandringen
och om enskilda invandrare återfinns
därför i myndighetsarkiven från första
världskrigets år och framåt. Uppgifterna i detta individrelaterade material
kan skyddas av ”utlänningssekretessen” i allmänhet i högst 50 år, varför
handlingarna fram till 1966 nu oftast
är fritt tillgängliga.
har ett antal statliga
myndigheter, så kallade centrala
utlänningsmyndigheter, hanterat olika
invandrarfrågor. Statens polisbyrå för
övervakande av utlänningar i riket
(1914–1937), är ett exempel som
sedan 1918 förde rikstäckande register
och kontrollerade att utlänningarna
hade vederbörliga tillstånd. År 1938
uppgick byrån i Socialstyrelsen, som

SEDAN 1910-TALET

sedan 1920-talet har handlagt ärenden
om arbets- och uppehållstillstånd.
Den 1 juli 1944 tillkom Statens
utlänningskommission (1944–1969)
som övertog Socialstyrelsens utlänningsärenden. Till kommissionen
överfördes också Utrikesdepartementets uppgifter (sedan 1917) att bevilja
inresevisering.
Den 1 juli 1969 inrättades Statens
invandrarverk som central förvaltningsmyndighet för utlännings-,
flykting-, invandrar- och medborgarskapsfrågor. Verket fick 1985 ansvar
för att samordna det lokala flyktingmottagandet och övertog då också från
Arbetsmarknadsstyrelsen ansvaret
för flyktingförläggningar. Den 1 juli
2000 bytte Invandrarverket namn till
Migrationsverket.
Den 1 juni 1998 överfördes integrationsärendena till det nyinrättade
Integrationsverket, som dock lades
ner 2007. Tidigare avgjorde regeringen de i stor omfattning överklagade
besluten i ärenden om tillstånd eller
avlägsnande. Mellan 1992 och 2006
behandlades sådana överklaganden i
regel av Utlänningsnämnden. (1938–
1978 fanns en nämnd med samma
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”En svensk kunde ofrivilligt förlora sitt
medborgarskap, det gällde till exempel alltid
en kvinna som före 1925 gifte sig med en
ickesvensk man och då automatiskt fick
hans medborgarskap eller blev statslös”
namn med huvudsakligen rådgivande
funktioner.)
i Marieberg finns akter/
dossierer om de invandrare och
flyktingar som fram till omkring 1970
blivit svenska medborgare, avlidit i
Sverige eller lämnat landet, medan
Migrationsverket har kvar handlingarna om dem som varit aktuella för
verkets handläggning från 1970-talet
och framåt, vare sig de blivit svenska
medborgare eller ej. Arkiven efter de
år 2006 och 2007 upphörda Utlänningsnämnden och Integrationsverket
förvaras i Riksarkivet i Arninge.

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

I RIKSARKIVET

i de centrala statliga myndigheternas arkiv söker uppgifter om en
enskild utlänning som kommit till
Sverige har alltså i första hand två
typer av arkivmaterial att söka i.
Om personen blivit svensk medborgare finns oftast medborgarskapsansökningar. 1840–1969 finns dessa ansökningar om svenskt medborgarskap i
Justitiedepartementets arkiv i Riksarkivet i Marieberg, från 1 juli 1969 hos
Statens invandrarverk/Migrationsverket i Norrköping. Från 1951 kan man
i vissa fall anmäla till länsstyrelsen att
man önskar bli svensk medborgare.
Sedan 1910-talet finns även handlingarna från utlänningskontrollen
med handlingar om olika slags tillstånd. Dessa kan indelas i tre viktiga
materialgrupper: uppehållsboksansökningar 1918–1927, viseringshandlingar
1917– och centraldossierer 1920–.

FYNDAT

REP. DEL 2

DEN SOM

i december
1918 och utfärdades till och med
1927. Uppehållsbok var ett krav för
de utlänningar som vistades i riket
och inte kunde erhålla hemlandspass.
Ansökningarna finns bevarade i
Statens polisbyrås arkiv. De är i regel
försedda med foton.

UPPEHÅLLSBÖCKER INFÖRDES

Från september 1917 hade passoch viseringstvång införts för utlänningar som skulle besöka Sverige.
Viseringskraven har sedan 1920-talet
ofta ändrats. Visering gavs av svensk
beskickning eller avlönad konsul, eller
i Sverige av Utrikesdepartementet och
från juli 1944 av Utlänningskommissionen. Flertalet viseringshandlingar
(viseringsdossierer) återfinns nu i
Utlänningskommissionens eller
Migrationsverkets arkiv.
Sedan 1920 handlade Socialstyrelsen olika slags utlänningsärenden.
Åren 1926 och 1928 infördes krav på
arbets- och uppehållstillstånd. Handlingarna om varje enskild utlänning
samlades i en ”centraldossier”. År 1944
övertogs dossiererna av Utlänningskommissionen och 1969 överfördes de
till Invandrarverket. De återfinns nu i
Socialstyrelsens, Utlänningskommissionens eller Migrationsverkets arkiv
beroende på när/om personen blivit
svensk medborgare eller lämnat landet.
en utlänning
som invandrat till Sverige under
1900-talet och sedan blivit svensk
medborgare kan alltså – åtminstone
teoretiskt – finnas i samtliga de fyra
materialtyper som behandlats ovan:
medborgarskapsakter, ansökningar
om uppehållsböcker, viseringshandlingar och centraldossierer. Med hjälp
av olika register kan man, om än med
viss möda, få fram dessa handlingar
oavsett om de förvaras i Riksarkivet
eller hos Migrationsverket.
Även om det är myndigheterna som
har bildat dessa akter och dossierer så
finns däri också mycket material som
härstammar från individerna, inte
bara olika ifyllda ansökningsblanketter, ibland försedda med foton. Därtill
kommer också personliga brev och
rapporter från polisförhör i samband
med att man kommer som flykting
ARKIVHANDLINGAR OM

eller söker uppehållstillstånd eller
medborgarskap. Ofta får man där detaljerade uppgifter om personernas liv
både före ankomsten till Sverige och
under livet här i landet fram till dess
att personen blir svensk medborgare,
för då upphör utlänningsmyndigheternas intresse för vederbörande.
I olika arkiv finns naturligtvis
åtskilliga andra materialtyper. Här
kan särskilt nämnas det stora arkivmaterialet om judiska flyktingar och
invandrare i arkivet från Mosaiska
(Judiska) församlingen i Stockholm,
som förvaras i Riksarkivet i Arninge.
kunde ofrivilligt förlora sitt
medborgarskap, det gällde till exempel
alltid en kvinna som före 1925 gifte sig
med en ickesvensk man och då automatiskt fick hans medborgarskap eller
blev statslös. Och mellan 1895 och
1924 fanns bestämmelser om förlust
av medborgarskapet för en utvandrad
svensk om denne inte vart tionde år
ansökte om att få behålla det.
Exempelvis blev en i år mycket
uppmärksammad svensk kvinna av
med medborgarskapet till följd av
emigrationen. I juni 2016 blev hon av
påven Franciskus helgonförklarad och
därmed det första svenskfödda helgonet sedan den heliga Birgitta. Som
emigrant hade Elisabeth Hesselblad
(1870–1957) förlorat medborgarskapet och blivit statslös, vilket blev ett
problem när hon i Rom på 1910-talet höll på att grunda en ny gren av
Birgittinorden. Hon ansökte därför
om att återfå medborgarskapet, vilket
beviljades av Kungl. Maj:t den 20 juni
1918. Det svenska medborgarskapet
behöll hon sedan livet ut.
På tal om helgon, så blev den av
påven Johannes Paulus II år 2003
helgonförklarade polska ursulinsystern Julia (Ursula) Ledóchowska
(1865–1939) efter första världskrigets
EN SVENSK
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utbrott 1914 såsom österrikisk undersåte utvisad från Ryssland (Finland).
Därefter bodde hon under krigsåren
i Stockholmstrakten. Här blev hon
föremål för polisens intresse till följd
av hennes verksamhet för Polens sak.
Handlingarna härom finns i Statens
polisbyrås arkiv.
De statliga arkiven innehåller således information både om helt vanliga
människors livsöden och om ovanliga,
märkliga sådana, såsom de nämnda
helgonens. 

Syns du
så finns du
För utveckling av din verksamhet

För utveckling av din verksamhet

Annonsera i
ARKIV?

För att:
beskriva verksamhetens processer
redovisa informationen processbaserat
skapa en struktur för e-arkivet
få genomslag för strukturen i
verksamheten

Kontakta Rasmus så berättar han mer:
Rasmus Ohlin
Direkt: +46 8 653 60 43,
Mobil: +46 735 08 91 70
E-post: rasmus@businessfactory.se

Se våra demofilmer på

www.visalfa.se
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medlemmarna
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PORTRÄTTET

KRÖNIKA

ha det!
eFörvaltning, data
säkerhet, eArkiv
– när Näringslivets
arkivråd frågade sina
medlemmar vilka
ämnen de önskar
för nya böcker, kom
många nya förslag.
Text Elisabeth Ivarsson, John Hägglöf.
NLA – Näringslivets arkivråd.

genomförde NLA en
medlemsundersökning i syfte att få
underlag för att utveckla verksamheten och ge NLA:s medlemmar
det stöd de behöver och efterfrågar. Enkäten fanns också med på
Arkivforum i mars, där föreningen
även fick svar från några leverantörer.
Medlemsundersökningen var indelad
i två delar. Den ena delen berörde
NLA:s verksamhet, den andra delen
hade en inriktning på frågor specifikt
kring arkivering. NLA:s medlemmar
är av tre kategorier – företagsmedlem,
enskild medlem och student.

VINTERN 2016

PÅ FRÅGAN om vad NLA:s nästa bok
ska handla om kom flera önskemål
om att behandla gränsområdet
analog/digital. Här finns ett behov av
vägledningar, exempelvis inom frågeställningar om vad som bör bevaras
fysiskt ur ett informationssäkerhetsperspektiv, även om informationen
också finns digitalt? Hur kan man
bäst bevara rådata? Arkivbeständighet – hur vet jag att ett system eller en
tjänst lagrar data på ett arkivbeständigt sätt? Köp av system – hur jämför
jag priset på ett externt system med en
lösning ”in-house”?

TILL ÖVERVÄGANDE DEL är medlemmarna
nöjda med NLA. Det man uppskattar mest är utgivningen av böcker i
aktuella frågor för arkiven. Det finns
ett stort behov av vidareutbildning i
digitala frågor både avseende gallring,
bevarande och informationssäkerhet.
Av svaren framgår att frågor kring
digital lagring även berör ledningen –
bedömningen är att endast 29 procent
av cheferna har tillräckliga kunskaper
inom området.

om medlemmarnas
förväntningar och behov har NLAs
styrelse fått en mycket bra utgångspunkt för verksamhetsplanering inför
kommande år.

MED DENNA KUNSKAP

lyfts fram av enskilda
medlemmar är intern marknadsföring
av arkivarien. Hur kan arkivariens
arbete mätas så att arbetet kan
legitimeras ekonomiskt hos en företagsledning? Hur beskriver man på
ett tydligt sätt nyttan med en god
informationsförvaltning?

EN ASPEKT SOM

FÖRETAGSMEDLEMMARNA SÖKER i första
hand nätverk bland andra företag – de
är intresserade av att NLA medverkar
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”Det finns ett stort behov av vidareutbildning
i digitala frågor både avseende gallring,
bevarande och informationssäkerhet.”
till nätverk med andra företagare i
branschen samt att NLA bedriver
omvärldsbevakning inom området
företags/föreningsarkiv.
också
möjligheter att få visa upp egna lösningar och produkter. En annan
aspekt som framkom är att näringslivsarkiven även lägger mycket tid och
resurser på kulturbevarande uppgifter
– något som förefaller vara ganska

FÖRETAGSMEDLEMMARNA EFTERLYSER

okänt hos kulturvårdande myndigheter. Här efterlystes riktade aktiviteter
från NLA.
den största andelen
dokumentation som arkiveras idag
i första hand bokföringsmaterial.
86 procent svarade att de inte nyttjar
extern part för digital arkivering.
För dem som anlitar någon annan är
det viktigaste att man får en tydlig
prislista från leverantören.

INTE OVÄNTAT ÄR

Digitalinformationsförvaltning
– aktuell fråga behandlas i ny bok
DIGITALISERINGEN MEDFÖR ATT företag och
organisationer behöver bra verktyg
för att skydda och bevara strategisk
information. Informationsförvaltning
i offentlig och privat sektor är en bok
som riktar sig till alla som arbetar
med verksamhetens informationstillgångar - företagsledning, arkivarier,
registratorer, systemförvaltare och
IT-arkitekter.
Boken behandlar ämnet informationsförvaltning i ett brett perspektiv,
med utgångspunkt i pågående paradigmskifte, där industrisamhällets
analoga dokumentation ersätts med
en digital. Det nya paradigmet kräver
ett förnyat förhållande till arkivteorin
och ett standardiserat ramverk som
innefattar modeller för verksamhetsanalys och processdokumentation,
informationsvärdering, dokumentationsplanering och redovisning av
digitala informationslager.
Det digitala arbetsfältet betyder
också att nya yrkesgrupper möts i
användandet av informationsteknik.
Inte minst är det viktigt att kunna
föra en dialog med olika specialister –
informationsförvaltare, IT-arkitekter,
systemförvaltare. I boken beskrivs
hur ett ökat samarbete mellan dessa

funktioner och roller kan bidra till en
god informationsförvaltning.
i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya informationsförvaltningen, Instrument för
informationsförvaltare samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner
vilket för läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.
De sex huvudfunktioner som
sammanfattas i begreppet informationsförvaltning sammanfattas i sex
huvudfunktioner
• Dokumentation
• Registratur
• Dokumenthantering
& systemförvaltning
• Arkivöverföring
• Arkivförvaltning
• Ledning

BOKEN ÄR INDELAD

Dessa beskrivs ingående i egna kapitel som innehåller den praktiska hante
ringen av respektive funktion. Varje
kapitel avslutas med en checklista.
Informationsförvaltning i offentlig
och privat sektor är skriven av Tom
Sahlén, verksam som arkivkonsult
med en bakgrund från bland annat
Riksarkivet, Sundsvalls kommun och
Mittuniversitetet.
Informationsförvaltning i offentlig
och privat sektor ges ut av NLA,
Näringslivets arkivråd, kan beställas
på www.nla.nu.

Tom Sahlén.
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Hur kan vi använda
fotografier och
bilder som finns på
Riksarkivet?
Den 1 maj 2016 började en ny bildregel att gälla
hos Riksarkivet. Regeln består av tjugo punkter
om upphovsrätt, användning och integritetsskydd, och innehåller även mallar och interna
riktlinjer för hur punkterna ska tolkas.
är Regel
gällande användning och juridisk hantering av fotografier och bildkonstverk
hos Riksarkivet.

REGELNS FULLSTÄNDIGA NAMN

RIKSARKIVETS BILDREGEL GÄLLER för de
fotografier och andra bildkonstverk
som har skapats hos eller kommit in
till Riksarkivet. Den omfattar därför
alla typer av fotografier, illustrationer,
animationer, konstnärliga verk och
även avbildningar av sådana. Bildregeln har skrivits med utgångspunkt i
Riksarkivets regeringsuppdrag att som
statlig arkivmyndighet bevara, tillhandahålla, tillgängliggöra och lämna ut
material ur arkiven till allmänheten. I
bildregeln framgår det att Riksarkivet
har rätt att använda samtliga fotografier och bildkonstverk som finns hos
Riksarkivet i både tryckt och digital
form så länge det sker enligt upprättade avtal, tillstånd från rättighetshavare eller utifrån de inskränkningar
i upphovsrättslagen som medger viss
sorts användningsrätt.

UPPHOVSPERSONENS NAMN SKA alltid anges
när Riksarkivet använder bildmaterial,
oavsett det är skyddat av upphovsrätt
eller skyddet har hunnit löpa ut, med
undantag för sådana kopior som har
framställts reprografiskt eller genom
uteslutande avfotografering. En viktig
markering i regeln är att uteslutande
digital avfotografering som saknar
kreativt eller skapande inslag jämställs
av Riksarkivet med reproduktion som
sker genom skanning eller fotokopiering. Enligt Riksarkivet saknar sådana
kopior upphovsrättsligt skydd. I regeln
framkommer även uppfattningen att
ny upphovsrätt inte ska uppstå för en
avbildning av ett fotografi ller bildkonst där upphovsrätten har upphört.
Fotografier och bildkonstverk som
finns hos Riksarkivet får inte ändras
på ett kränkande sätt eller förekomma
i kränkande sammanhang. Bildregeln
innehåller även en punkt om respekten för den personliga integriteten för
personer som förekommer på fotografi
hos Riksarkivet. Användning av såda-

na fotografier sker under förutsättning
att publiceringen inte uppfattas som
kränkande för de personer som är
avbildade och identifierbara.
bestämmelser
för fotografier tas också upp i Riksarkivets nya regel. Riksarkivet menar
därför att dokumentära eller andra
fotografier som saknar konstnärligt
eller vetenskapligt värde och som togs
före 1969 är inte längre skyddade av
upphovsrätt. Fotografier som skapades
i uppdrags- eller anställningsförhållande före 1 juli 1994 följer den
dåvarande så kallade beställarregeln,
vilken innebar att alla rättigheter
övergick till uppdrags- eller arbetsgivaren om inte annat hade överenskommits. Riksarkivet anser att den
bestämmelsen gäller när beställaren
vid den tiden var Riksarkivet, någon
av Riksarkivets statliga arkivbildare,
arkivbildande myndigheter eller en
enskild arkivbildare.
NÅGRA TIDIGARE GÄLLANDE

bildkonstverk som
Riksarkivet har övertagit rättigheterna
till kan så kallade Creative Commonslicensiering komma att ske enligt
licenserina CC-BY eller CC-BY-SA.
Bildmaterial som inte längre är skyddat av upphovsrätt ska av Riksarkivet
märkas med CC-märket PD. Riksarkivet ska även kunna låta publicera

FÖR FOTOGRAFIER OCH
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fotografier och bildkonstverk som
Riksarkivet har fri användningsrätt
till eller som inte längre är skyddat
av upphovsrätt via Wikimedia och
olika typer av kulturarvsportaler som
K-Samsök eller Europeana.
I BILDREGELN FRAMGÅR till sist att Riksarkivet inte kan ta ansvar för den
användning som sker av besökare
eller andra utomstående användare av
fotografier och bildkonstverk som har
lämnats ut av Riksarkivet på begäran.
Ansvaret ligger uteslutande hos användaren, men uppmanas av Riksarkivet
att respektera gällande upphovsrättslagstiftning och integritetsskydd.

kom framfördes det synpunkter på Riksarkivets
tolkning av upphovsrättslagen av
olika företrädare för upphovspersoner
på bildområdet. En dialog inleddes
därför med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige redan
i början av sommaren på initiativ av
tf riksarkivarie Karin Åström Iko.
Riksarkivet har även konsulterat upphovsrättsexperter om bildregeln. En
fortsatt dialog med Bildupphovsrätt i
Sverige kommer att ske i höst.

NÄR RIKSARKIVETS BILDREGEL

Catharina Ekdahl
Juridisk utredare
Digisam/
Riksarkivet
Sverige

Den nya bildregeln
• 20 punkter om upphovsrätt, användning och integritetsskydd
• Fem mallar
• En av mallarna är en informationstext till besökare på Riksarkivet och
externa användare
• De fyra övriga är avtalsmallar som
handlar om reglering av rättigheter
och ansvar
• Bildregeln i sin helhet finns på
www.riksarkivet.se och på Insidan

I april 2016 infördes Riksarkivets nya
myndighetsgemensamma leveransfunktion
för statliga leveranser. Målet med leverans
funktionen är att Riksarkivet får en
tydligare och effektivare handläggningsprocess både externt och internt. Med
transparens och ett effektivt flöde
bidrar funktionen till en utveckling
mot en mer sammanhållen myndighet.

Riksarkivets nya
leveransfunktion för
statliga leveranser
LEVERANSFUNKTIONEN SKA vara en tydlig
kanal som ska underlätta för den
levererande myndigheten och ge
en likvärdig handläggning och
bedömning av leveransförfrågningar.
Levererande myndigheter behöver inte
veta vilken arkivförvarande avdelning
inom Riksarkivet de ska kontakta
(t.ex. Marieberg, Arninge, Krigsarkivet eller något av Landsarkiven) - det
räcker med att de vet att de ska kontakta Riksarkivet.
HUR ÄR DÅ TANKEN att leveransfunktionen
för statliga leveranser ska fungera?
Kortfattat kan man beskriva arbetet
med leveransärendena som ett nära
samarbete mellan funktionen, de
arkivförvarande avdelningarna inom
Riksarkivet och SAVE, sektionen för
audiovisuella och elektroniska arkiv.
FUNKTIONEN TAR ROLLEN som samordnare i
leveransärendena och ansvarar för en
stor del av det administrativa arbetet
och ger råd till levererande myndighet
om handläggningen och ekonomiska

frågor. Handläggare från de arkivförvarande avdelningarna utför det mer
leveransnära arbetet som består i att
t.ex. ge rådgivning inför leveransen,
kontrollera arkiv, förteckningar och
eventuell systemdokumentation samt
säkerställa att det framtida utlämnandet av arkivhandlingar är möjlig att
genomföra. Handläggare från SAVE
kopplas in i ärenden som behöver
specialistkompetens för digitala och
audiovisuella leveranser och fungerar
stödjande inom dessa områden för de
arkivförvarande avdelningarna och
funktionen.

För mer information
Det finns mer info mation om Riksarkivets
nya leveransfunktion för statliga leveranser
på Riksarkivets hemsida: www.riksarkivet.
se/leverera-arkiv.
Frågor:
Har du frågor? Kontakta funktionsansvarig
för statliga leveranser Jenny Modig,
tfn: 010-476 75 63, jenny.modig@
riksarkivet.se.
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Oral history, eller muntlig historia,
handlar om att samla in historisk
information om individer och händelser
genom intervjuer. Följ med till Lettlands
universitet, där Mara Zirnite har arbetat
med att samla minnen sedan 1970-talet.
Hittills har historier från 4 000 personer
och över 10 000 intervjutimmar samlats.
Text Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com
Foto Petra Inna Ininbergs (färgbilderna) och Alexandra Meija

Lifestory
archive i Riga
– levande historia skapas
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HUR LEVDE DEN ”vanliga” människan, vad
upplevde hen i sitt liv och hur såg hen
på sin omgivning? Fler och fler blir
intresserade av historierna från idag
levande personer. Deras tillägg till vår
historieskrivning ger en viktig pussel
bit i hur vår dåtid sett ut, men även
hur vår samtid ser ut.

Zirnite på hennes
tjänsterum på psykologiska och
sociologiska institutionen på Lettlands universitet i centrala Riga, ett
tjänsterum som även huserar de 4 000
minnen som samlats in. Den officiella
starten kom år 1992 då en konkret
projektplan formulerades, ekonomiska
medel söktes och medgavs. Projektet
Life story archive var igång.
Från allra första början bedrevs
intervjuerna enbart av medarbetarna
inom projektet på Lettlands universitet, men sedan 1996 samarbetar man
med American Latvian Association
och därigenom har projektet fått mer
resurser. Men redan under 1970- och
80-talet började historierna samlas
in. Till en början var intervjuerna
lite mer avvaktande, men i och med
sovjetsystemets begynnande kollaps
under 1980-talet började människor
prata mer öppet om sina liv och om
sina erfarenheter under sovjettiden.

JAG TRÄFFAR MARA

in de muntliga
berättelserna för att få den ”vanliga”
människans historia och få flera sidor
av hur varje enskild individ upplevt
vissa gemensamma skeenden.
– Att höra om människors egna
erfarenheter är ett sätt att förstå det
samhälle vi lever i, men också ett sätt
för oss att inte glömma men även lära
av vår historia, berättar Mara Zirnite.

MAN BÖRJADE SAMLA

INOM PROJEKTET LIFE story archieve
arbetar idag tre personer på heltid.
Utöver detta finns tio sociologistudenter som utför intervjuerna för en
mindre ersättning. Dessutom har
ett flertal exilletter utfört intervjuer,
bland annat i Sverige och i Australien
dit många letter flydde under andra
världskriget. Institutionen har även

Kvinnor med lettiskt ursprung som av
olika orsaker har hamnat i Sibirien och
inte återvänt till sitt land. Mellan åren
1941 och 1949 deporterades många
letter till Sovjetunionen.

Mara Zirnite till vänster genomför en intervju.

samarbete med exilletter i England
och USA.
Institutionen ser väldigt positivt
på de olika samarbetena. Dels har
pengar tillförts projekten, men man
har även lärt sig nya intervjutekniker
som utvecklat insamlandet av minnen
på ett positivt sätt.
VARJE ÅR RIKTAR projektet in sig på olika
områden i Lettland dit man åker
och samlar in historier och material.
Sedan 1996 har man bland annat
besökt Zemgale, Latgale och norra
och södra Kurzeme. Metoderna för att
hitta personer att intervjua skiljer sig.
– Det är olika metoder i alla
fältstudierna. Det vanligaste är att
man pratar med lokalbefolkningen
och hör efter vilka delar av samhället som de är förtrogna med. Ofta
brukar intervjuaren besöka det lokala
biblioteket för att fråga efter äldre
intressanta personligheter. Den äldre
generationen i Lettland använder sig
fortfarande av biblioteken, berättar
Mara Zirnite.
DEN SOM UTFÖR intervjun brukar även
besöka områdets medicinska inrättningar. Där pratar de med sjukhuspersonalen för att höra sig för om det
finns någar personer som under sina
besök på inrättningen berättat något
intressant om sitt eget eller någon
annans liv. I många fall är det aktivt
uppsökande som gäller, men det är
även många som hör av sig och vill

berätta sin historia. De har förstått att
det är viktigt att föra sin kunskap och
erfarenhet av kulturen vidare.
DE FLESTA HISTORIER har spelats in på
kassettbandspelare, men på senare tid
har man börjat övergå till att hantera
inspelningarna digitalt. Kassettbanden förvaras inne på tjänsterummet
på institutionen utan brandskydd eller
gynnsamma klimatarkivförhållanden.
Även annat material, som fotografier,
har börjat samlas in under senare år.
INFÖR INTERVJUERNA FÅR varje person
skriva under en förbindelse där
institutionen ges tillåtelse att använda
materialet. Intervjuaren upptecknar
själv ett dokument som beskriver
intervjusituationen, med information
om exempelvis omgivning och stämning, som sedan tillförs akten. Alla
intervjuade samlas i en katalog som är
ordnad efter namn. Materialet är dock

National Oral History har sitt centrum på
Lettlands universitet i Riga.
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LEDARE
INNEHÅLL
REP. DEL 1
KRÖNIKA
PORTRÄTTET
REP. DEL 2
FYNDAT

”I och med sovjetsystemets
begynnande kollaps
under 1980-talet började
människor prata mer öppet
om sina liv och om sina
erfarenheter under
sovjettiden”
inte tillgängligt för vem som helst.
För att få tillstånd att lyssna på det
måste det finnas ett forskningssyfte
bakom.
intervjuade i projektet
är från Lettland. Under åren har man
utfört en fältstudie bland livländarna,
ett folk med egen kultur och eget
språk (ett språk som mer påminner
om det finsk- ugriska än lettländskan)
och som idag har en population på
130 personer, som stadigt minskar.
Detta arbete har utmynnat i boken
Livonians in Northern Kurzeme som
Mara Zirnite har skrivit. Inspelningar
från denna fältstudie har getts ut på
cd-skiva, så att man ska kunna höra
själva språket. Inom projektet har
man även intervjuat ryssar som bor
i Lettland om hur de upplever livet
där. Boken är formad så att när man
vänder boken åt ena pärmöppningen
så finns resultatet på lettiska och
vänder man boken åt andra hållet
finns resultatet på ryska. I ett land
där språkfrågan varit kontroversiell så
har man på detta sätt tillgängliggjort
boken både för den lettisktalande
befolkningen, men även den del av
befolkningen som bara talar ryska.

MAJORITETEN AV DE

I STORT KAN sägas att varje fältstudie
renderar i en bok som sammanfattar
materialet med bilder, ibland har
arbetet utförts av teamet själva utifrån
källmaterial och bilder men i andra
har den intervjuade själv tagit en stor
del av skapandet. Så är fallet med
Hugo Legdiņŝ bok The Seal – my hut
and castle: the life story of a submarine
commander där Hugo Legdiņŝ själv
medverkade vid skrivandet och
sökande efter material om sitt liv och
sin karriär som officer på en ubåt.
DE OLIKA PROJEKTEN och fältstudierna
finansieras med hjälp av projektpengar
som institutionen söker från olika
ställen.
– Det bedrivs dock mer forskning
än vi får pengar för. Det är tråkigt
och kan i förlängningen betyda att
insamlandet läggs ner när de eldsjälar
som idag arbetar med det försvinner,
berättar Maja Zirnite.

STÖRRE DELEN AV materialet bevaras som
sagt på kassettband som förvaras inne
på institutionens arbetsrum. En person
arbetar manuellt med att digitalisera
materialet. Det är dock ett tidsödande
arbete, så för att underlätta det har
man skrivit avtal med det nationella
biblioteket i Lettland. De ska ta emot
materialet, digitalisera det och sedan
göra det tillgängligt för forskning.
– DIGITALISERINGEN AV materialet är den
största utmaningen vi har idag, men
även att förbereda för leveransen till
biblioteket kommer att bli ett stort
arbetsmoment, säger Maria Zirnite.
Förutom kassettbanden ska all
tillhörande dokumentation sändas dit.
Samtidigt ska en förteckning med
digital återsökning skapas. Eftersom
materialet innehåller känslig information kommer det att beläggas med
restriktioner kring vem som får titta
på det. Detta kommer främst att vara
tillgängligt för forskarvärlden. Mara
Zirnites förhoppning är dock att
arkivet görs mer tillgängligt och att
människor blir medvetna att det finns
ett sådant arkiv.
Det saknas dock en digital strategi.
Hur materialet ska bevaras över tid
när det väl har digitaliserats tycks inte
biblioteket ha upprättat en plan för. En
tanke som väcktes hos mig är att länder med en ökad medvetenhet och mer
kunskap kring digitalt material skulle
kunna gå in och hjälpa till att förvalta
Life story archieves material. För hur
kan vi gå framåt utan vår historia? 

Fakta
National Oral History (NOH)
www.dzivesstats.lv
Institutet för psykologi och sociologi,
Lettlands universitet
Latvians abroad- museum
and research centre
http://pedas.lapamuzejs.lv/home-eng.
html
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Kåseriet

Är jag en
rättshaverist?
MED RÄTTSHAVERIST SYFTAR jag i denna
text inte på de individer som begär
ut tusentals handlingar från ett och
samma ställe och som håller både en
eller två anställda heltidssysselsatta
med fenomenet, detta totala haveri
som drabbar många myndigheter.
Då är det väl snarare någon form av
diagnos som är aktuell.
MEN VISSA SAKER har fått mig att fundera
över var gränserna går, och vad som
kännetecknar fenomenet. En klok
person sa en gång att problemet med
rättshaverister inte är den sak de
ifrågasätter. Många gånger kan de
faktiskt ha helt rätt. Problemet är just
att de har fått saken på hjärnan och
inte kan släppa den.

en rättshaverist? Tja, jag
har anmält en myndighet till JO en
gång och har överklagat ett kommunalt beslut och därtill begärt
prövning av kammarrätten vid ett
par tillfällen i sekretessärenden, men
kan tröstande nog fortfarande räkna
det totala antalet gånger jag begärt
ut allmänna handlingar på mina tio
fingrar. Gör det mig till rättshaverist?
Eller innebär det egentligen att jag
tar ansvar för att vårt samhälle och
att offentlighetsprincipen fungerar?
Man kan ställa sig frågan om det är
meningen att vanliga medborgare ska
begära ut allmänna handlingar från
myndigheter? Vår offentlighetsprincip, som vi sätter så stort värde på,
har ju i praktiken blivit ett instrument
endast för våra journalister. De har
dock sällan den sakkunskap som
krävs för att granska faktiska beslut.
Istället har deras roll blivit att söka
efter ekonomiska oegentligheter. Det

ÄR JAG DÅ

är ett nog så viktigt område, men det
gör att det i dag inte finns så många
som faktiskt granskar den offentliga
sektorn på ett mer allmänt plan. Lite
som det så kallade "styrelsemötessyndromet". Istället för att ifrågasätta
de stora besluten hamnar fokus ofta
på gardinfärgsnivå. Huruvida personalfesten verkligen har kostat tusen
kronor per anställd är ett exempel på
en journalistisk bragd att utreda.
”NÅGRA ANMÄLNINGAR ELLER överklaganden gör dig väl inte till en rättshaverist?” kanske någon försöker säga
till tröst. Det är kanske riktigt. Än
så länge klarar jag att hålla band på
mig själv. Men vad gör man när man
inser att tjänstemännens skrivelser
inte stämmer med verkligheten och
deras tjänsteutlåtanden innehåller
oriktiga uppgifter, eller när beslut fattas så pass godtyckligt utan ordentlig
beredning att det knappast kan sägas
vara förenligt med svensk förvaltningstradition? När man ser att delar
av offentliga sektorn börjar kollapsa
från den stolta myndighetstradition,
som en gång var vårt rättesnöre? Ja,
nu börjar väl fler av er reagera på
texten. Nu tänker ni nog ”Den där
Lars är nog en rättshaverist trots allt”.
Jag får väl därför lov att komplettera
framställningen med att jag faktiskt
också känner till många exempel på
myndigheter som fungerar alldeles
ypperligt. Det är alltså inte någon
generell bild jag målar upp ovan, utan
tendenser som förekommer på sina
håll.

ingen rättshaverist i egentlig mening. Det är bäst att tydliggöra
det, så att inte alla mina kolleger

JAG ÄR NOG

genast tar bort mig som vän på Facebook eller säger upp bekantskapen.
Jag vet var gränserna går. Men jag
är engagerad kring frågor som rör
offentliga sektorn och att offentlighetsprincipen fungerar. Kalla det
för yrkesskada om ni vill. Att som
privatperson granska verksamheter
och beslut uppfattas dock ofta som
lite märkligt i dagens samhälle. Det
har nästan blivit så att en privatperson
som begär ut allmänna handlingar
per se blir i hopklumpad med rättshaveristernas mångskiftande skara. För
vilken vanlig människa idag vill eller
har tid att engagera sig i hur myndigheter sköter sitt arbete om man inte är
rättshaverist? Men egentligen är det
ju detta som är offentlighetsprincipens
kärna. Så länge medborgare är engagerade med respekt och ansvar för
vad de begär ut och hur, är ju denna
grupp en guldgruva både för att tillse
att offentlighetsprincipen fungerar
och för att motverka korruption i
samhället. Om jag får säga det själv,
så är jag egentligen alltså en hjälte…
eller kanske en offentlighetsprincipens
apostel. 
Lars Lundqvist
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Sakråd om kulturarvsfrågor
Hela 21 organisationer från civilsamhället
samlades på Kulturdepartementet 8 juni för
att lämna synpunkter på kulturarvsfrågor.
Katarina Ekelöf, FAI och Torgny Larsson,
FA, deltog som representanter för Arkivsverige.
Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen.
En utgångspunkt för arbetet är att se ett
Sverige där många berättelser ryms och
olika röster hörs. Det gemensamma kulturarvet är i ständig utveckling och formas av
människor tillsammans.
I propositionen ska den framtida inriktningen för de statliga insatserna presenteras. Förslag från flera aktuella utredningar
och rapporter behandlas tillsammans med
museiutredningen och olika översyner.
Som ett led i detta samlades organisationsföreträdare för att ge sitt ord på vägen
till en samlad politik.
– Det blev rätt så spretigt då vi alla ville
få fram våra egna hjärtefrågor, berättar
Torgny Larsson.

Under en timme var det många organisationer som samsades om talutrymmet.
För Sveriges arkivföreningar var
utgångspunkten att sätta arkiven på den
politiska dagordningen.
– Arkiv är en del av det demokratiska
samhällets fundament, vi är dess infrastruktur. Arkiv ska bestå som en självständig
sektor. Det ligger i allas intresse att det är
tillgängligt för alla. Arkiven ska vara en
del av kulturarvet - inte bara en stödenhet,
menar Torgny Larrson och förklarar att det
är viktigt att kopplingen kultur och demokrati hänger ihop.
– Vi önskar att mer av samverkan mellan olika sektorer fördes fram. Som en av
flera utmaningar framförde vi den snabbväxande onlinekulturen med bloggar och
sociala medier. Sparar vi inte detta kommer det som är vår nutid idag att framstå helt obegriplig för kommande generationer. Det är en strategisk fråga för hela
kultursektorn. I dag har ingen mandat eller
resurser att ta hand om detta, avslutar han.

NYA I FASTYRELSEN
Vid FA:s årsmöte på Långholmen
i maj invaldes tre nya ledamöter i
styrelsen.
Jonas Andersson, tidigare vd för
Stiftelsen framtidens kultur, Senior
advisor inom det kulturpolitiska
fältet, ledamot i den senaste
kulturutredningen.
Peter Olausson, ansvarig för
arkivutbildningen på Karlstad universitet, knuten till Sveriges Hembygdsförbund och tidigare arkivarie.
Mikael Eivergård, arbetar i projektet Heterogena kulturarv – att
förändra framtiden, tidigare både
arkivarie och länsmuseichef.
Ersätter Åke Pettersson, Lennart
Winblad och Lars-Erik Hansen.
Som ordförande och vice kvarstår
Torgny Larsson och Anna Ketola.

Riksarkivet bakom
nytt vapen
Adepter sökes!
Du är ny i yrket och står inför nya utmaningar.
Du vill utvecklas och inspireras. Du vill kanske
diskutera nya utmaningar i vardagen och
utvecklingsmöjligheter.

Finnes
Inspirerade, kunniga och laddade mentorer,
väletablerade i vår bransch, intresserade av att
dela med sig av erfarenheter och stödja yngre
kollegor.
Anmäl dig snarast, dock senast den
15 oktober till samordningsgruppen för
FAI:s mentorsprogram.

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Alexanders
vapen. Vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska
prinsar och består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten
Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar den svarta grip som
är Södermanlands vapen. De övriga tre fälten med tre kronor och
lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Det är Serafimerordens
kedja och tecken som omger vapenskölden.
Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska
vapen och symboler. De ger även råd och skapar modellritningar
för kommunvapen.
Riksarkivets app, Sveriges
symboler, innehåller hundratals
bilder samt allmän information
om heraldik och sigillkunskap, bland annat vapen
för kommuner, län, landskap och myndigheters
vapen och emblem.

Vill du veta mer, läs fai.nu/mentorprogram/

38 ARKIV 3/2016

Arkiv 03-16.indd 38

2016-09-16 13:52

Dokumenthantering Lön & personal | Patent | Säkerhet | Telefoni

L ÄS M E R & A N M Ä L A N

www.braarkiv.se/recordera

1 DECEMBER 2016

Informationssäkerhet
för otekniska – hur kan du bidra
till ökad informationssäkerhet
utan att förlora insyn och
öppenhet?
Christina Persson och Katharina Prager
15 DECEMBER 2016

Digitalt först – är du och
kommunens regelverk redo
för övergången till e-arkiv?

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

Katharina Prager tillsammans med
Sirpa Rundström, Rundström Konsult AB

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

r
NYA kurse

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

08-662 86 60 | braarkiv.se

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

Det handlar om
att bevara värdefull
information.

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

Linköping

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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Tänk dig en
e-arkivtjänst

speciellt utvecklad

för arkivering

med låga

instegskostnader
och stor
frihet vid
implementering
Topprankad
enligt
Gartner

Digital arkivering
i din takt
e-arkiv som tjänst

Läs mer på www.advania.se/earkiv eller sök på #earkiv
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