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Vid val av rätt förvaringssystem kan varje kubikcentimeter användas effektivt, samtidigt som
åtkomligheten bibehålls. Vi tillgodoser era behov och erbjuder skräddarsydda förvaringslösningar,
med allt från fast förvaring, säker förvaring till våra kompaktlösningar. Våra duktiga medarbetare
hjälper er gärna att hitta en förvaringslösning.
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Fokus på
informationens värde
ett fantastiskt jubileumsår! Jag känner mig
mycket priviligierad över att vara den 33:e riksarkivarien!
Under året har jag haft många möten med verksamma
inom vår sektor, men också med andra aktörer. Jag har
talat om att vår bästa tid är nu, med både ett 400-årsfirande och en arkivutredning som pågår. Arkivsektorns
frågor är heta – arkiv är på allas läppar. Det gäller att vi i
arkivsektorn tar ”bollen”.
Aldrig har så mycket information produceras som idag
och aldrig har det varit så enkelt för oss att fotografera,
spela in film och att interagera med likasinnade på olika
plattformar. Det är en utmaning som kräver att vi omprövar våra arkivvetenskapliga teorier, invanda metoder och
synsätt. Här har Riksarkivet i våra inspel till arkivutredningen lyft ett synsätt där vi sätter informationens värde
i centrum och inte vem som har producerat den eller på
vilket sätt den har framställts. Tillsammans måste vi i
arkivsektorn säkra samhällsviktig information för framtiden. Om 400 år måste vi kunna svara på frågan: Hur vet vi
att vi vet?

DET HAR VARIT

av förra årets 400-årsjubileum står Riksarkivet för samtliga texter i detta nummer av Arkiv. Istället för
att enbart blicka tillbaka har vi tagit tillfället att skåda in i
framtiden, berätta var vi står i aktuella frågor och visa hur
arkiven kommer till praktisk nytta.
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Riksarkivets syn på

FRAMTIDEN
Under Riksarkivets 400-åriga verksamhet har siktet alltid varit inställt på framtiden. Så också i dag. Riksarkivets
perspektiv på dagens och framtidens arkivfrågor framkom i det inspel till Arkivutredningen som Riksarkivet
lämnade in i höstas. Här framgick bland annat att det viktigaste för att kunna säkra tillgången till autentisk information är att ha en helhetssyn på hur ansvaret för samhällets informationsförsörjning ska fördelas och regleras.
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”De ska också främja ett fritt meningsutbyte
och bidra till att ge medborgarna den
kunskap de behöver för att göra sina val
i en demokratiskt styrd statsbildning.”
VÅR VIDSTRÄCKTA YTTRANDE- och informationsfrihet utgör en av grundvalarna
i vårt demokratiskt styrda samhälle.
Insynsreglerna i tryckfrihetsförordningen möjliggör medborgarnas
kontroll av styrande politiker och
offentlig förvaltning. Bestämmelsernas yttersta syfte är att motverka
oskicklig handläggning, rättsövergrepp och maktmissbruk. De ska
också främja ett fritt meningsutbyte
och bidra till att ge medborgarna den
kunskap de behöver för att göra sina
val i en demokratiskt styrd statsbildning. För att möjliggöra denna insyn
och kunskapsinhämtning är det en
förutsättning att informationen bevaras och tillgängliggörs.
I arkiven finns källan till vår historia och den samlade informationen
som kan användas för att belysa det
okända och ifrågasätta det kända. De
stora informationsmängderna kan
omsättas till kunskap och därmed en
ökad förståelse för samhället och för
den verksamhet som informationen
har bildats i. Att ta del av arkivens
innehåll innebär upplevelser som både
kan roa och oroa, och när arkiv berör
oss kan det bidra till ökad kunskap
som kan främja vidsynthet och tolerans. Med tillgången till arkiv följer
också makten att granska, utmana
och förändra. Samhällets kunskapsutveckling stärks både individuellt och
kollektivt vilket ger oss ett omistligt
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och gemensamt demokratiskt
instrument. Här har den svenska
arkivsektorns den viktiga uppgiften
att tillgodose samhällets långsiktiga
informationsförsörjning. Arkivsektorn har också en avgörande roll för
tilltron till autentisk information och
tilltron till det allmänna.
Samtidigt kan informationen återanvändas för nya syften inom staten
eller av andra aktörer. I arkiven finns
outforskade möjligheter för kreativa
innovatörer och en intresserad allmänhet att skapa ny kunskap och
smarta produkter för olika målgrupper.
För att säkra tillgången till autentisk information anser Riksarkivet
att den viktigaste framtidsfrågan är
att det i samhället och förvaltningen
finns en helhetssyn över hur ansvaret
för samhällets informationsförsörjning ska fördelas och regleras. Ett
uppdelat ansvar innebär att vi riskerar
att samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas.
För en säker informationsförsörjning i ett allt mer digitaliserat
samhälle krävs det att hanteringen av
samhällsviktig information från början till slut grundar sig på gemensamma regler och strukturer. Idag skapas
oöverskådliga mängder information
som beroende av teknik och format
har olika förutsättningar att kunna
hanteras säkert och vara tillgänglig

nu och i framtiden. Arkivinformation
kännetecknas av att den är ordnad,
har ett sammanhang, en äkthet samt
att den är sökbar och kan användas
och återanvändas. Trovärdighet är ett
nyckelbegrepp för arkiven, oavsett
om det handlar om analoga eller
digitala bestånd. Men med öppen och
användbar information följer inte bara
nytta utan även sårbarhet.
En nyckelfråga för framtida
informationsförsörjning är därför
informationssäkerhet. Splittringen
i informationsförsörjningen, de
stora mängderna information, de
oklara skiljelinjerna mellan privat och
offentligt, hoten mot den personliga
integriteten, informationssäkerhet och
”alternativa fakta” är några exempel på
utmaningar som måste hanteras för
att bibehålla förtroendet till samhällsviktig information. Om vi inte hanterar frågan är en trolig konsekvens
av allt detta att det blir allt svårare att
bedöma informationens trovärdighet
och vem som är avsändare till all den
ständigt flödande informationen i alla
olika kanaler. Det kräver stora mått
av källkritisk analys för den som tar
del av en uppgift. Riksarkivet anser
därför att det behövs en samlad syn
på informationsförsörjningen i samhället, oavsett vem som producerar
informationen.
som
ytterligare komplicerar helhetsbilden
över informationsförsörjningen är att
det offentliga och privata samverkar
allt mer för att tillhandahålla offentliga tjänster till enskilda. Det innebär
att gränsen mellan offentliga och
privata leverantörer inom välfärdssystemet inte längre är självklar. De
förändrade gränserna mellan offentlig
och privat sektor är en förändring som
i hög grad har förändrat arkivsektorns
förutsättning att upprätthålla en god
och säker informationshantering.
Bolagiseringar och outsourcing
har under senare decennier till stor

EN ANNAN SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

Att information bevaras och tillgängliggörs är en förutsättning för medborgerlig
kontroll av vår styrande politiker med mera.

del suddat ut den tidigare relativt
klara skiljelinjen mellan offentlig
och privat verksamhet. Följderna av
dessa förändringar var säkert inte vid
2000-talets början lika tydliga som
de är idag, och i den förra arkivutredningens betänkande, Arkiv för alla,
SOU 2002:78, tas de inte upp alls.
Detta understryker behovet av att
arkivsektorn tar ett helhetsperspektiv
på samhället, där man klarar att
överblicka all samhällsviktig och
offentligt finansierad verksamhet. Till
exempel måste det kunna säkerställas
att enskilda individer inte drabbas
därför att sjukjournaler och betyg från
utbildningar tillkomna i privat sektor
inte bevaras.
En sådan helhetssyn ställer krav
på gemensamma regler, normer och
infrastruktur för arkiv. Riksarkivet
har ett övergripande ansvar och ett
mandat att styra över arkiv som skapas inom den statliga sektorn.

EN EFFEKTIV informationsförsörjning
förutsätter också att det går att få en
överblick över vilka informationsresurser som finns i samhället. För att
man ska kunna hitta arkiven behövs
ett verktyg där information om alla
arkiv finns. Det mest effektiva sättet att synliggöra sina arkivbestånd
idag är genom att redovisa dem i
Nationella arkivdatabasen, NAD,
så att alla potentiella användare har
möjlighet att hitta information om
arkivbeståndet. Om man finns i
NAD syns man inte bara nationellt
utan också i Archives Portal Europe.
Riksarkivet ser ett stort behov av att
skapa möjligheter för enskilda aktörer
att ansluta sig till NAD och arbetar
därför för att databasen ska utvecklas
till att bli denna övergripande nationella infrastruktur för arkivinformation. En sådan utveckling förutsätter
emellertid att flera aktörer inom
arkivsektorn och offentlig förvaltning

bidrar till genomförandet samt att det
tillförs externa medel.
DIGITALISERINGEN AV SAMHÄLLET har gjort
det enkelt att söka kunskap och
att använda den. Det innebär att
information efterfrågas som källa för
nästintill allt vi företar oss. Samtidigt
produceras ny data som ett resultat av
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det mesta vi gör, i yrkeslivet såväl som
på fritiden. Av all denna exponentiellt
ökande mängd digital information
kommer troligtvis endast en mindre
del att bedömas vara viktig att ta om
hand för att långsiktigt förvaltas och
bevaras. Trots det kommer det ändå
att handla om informationsmängder
som är vida större än vad som kan
hanteras inom dagens infrastrukturer
för lagring och bevarande.
En annan konsekvens av digitaliseringen är att det, inom såväl
digital humaniora som inom många
andra discipliner, i stor utsträckning
kommer att användas digitala data i
undersökningar. Forskarna förutsätter att de kan få tillgång till dessa
via arkiven. Utvecklingen har också
möjliggjort nya forskningsmetoder
för sökning av information, metoder
vilka förutsätter att arkivhandlingarna
förses med metadata för att enklare
kunna söka i materialet. Idag kan
forskarna även ta del av det digitiserade materialet i form av sökbara
texter som extraherats från materialet

heter och privatpersoner, samt inte
minst forskare från universiteten.
För arkivsektorn finns också
ytterligare en utmaning i det digitaliserade samhället som är särskilt
svår. Myndigheter, organisationer,
företag och andra aktörer som under
senare decennier genomgått en digitaliseringsprocess kan ha genomfört
utvecklingen av sin informationshantering på många olika sätt. Det
innebär att myndigheter och andra
aktörer kommer att överlämna arkiv
som har tillkommit under olika stadier av digital utveckling i samhället.
Arkivsektorn kan därför förvänta sig
stora mängder arkiv som representerar gångna tiders mer eller mindre
väl genomförda digitisering, med
format och tekniska lösningar som
inte längre är aktuella eller läsbara.
Ur bevarandesynpunkt ställer det
höga krav på utveckling av metoder
för att ta hand om dessa arkiv. Det
innebär också att bevarandet av
digitala handlingar kontinuerligt
måste underhållas för att inte infor-

”Av all denna exponentiellt
ökande mängd digital
information kommer troligtvis
endast en mindre del att
bedömas vara viktig att ta
om hand för att långsiktigt
förvaltas och bevaras.”
bland annat genom maskininläsning
(OCR). Två ytterligare exempel på
utvecklingsområden i detta sammanhang är automatisk handskriftstolkning (HTR) samt användning
av artificiell intelligens (AI) för att
förbättra resultatet av texttolkning för
såväl OCR som HTR.
och återanvändning av
arkivinformation är det inte ovanligt
att arkivinstitutionerna får krav på
att göra avancerade körningar i registermaterial som tidigare överlämnats
dit. Bland de användare som ställer
sådana krav finns företag, myndig-

FÖR ANVÄNDNING
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mationen ska gå förlorad över tid. Att
säkerställa de tekniska resurser som
krävs för att ta hand om och förvalta
stora volymer information är bara en
sida av en komplex fråga. För arkiven
finns det också andra perspektiv som
måste beaktas. Ett är att de analoga
originalhandlingarna måste bevaras
även efter skanning, för att tillgodose
insyn liksom rättskipningen och förvaltningens informationsbehov samt
forskningens behov. För Riksarkivet
innebär det att handlingarna måste
bevaras både i sin analoga form och
digitalt. Ett annat viktigt perspektiv
är att de arkiv som enbart bevaras

analogt riskerar att inte användas
i samma utsträckning som digitalt
tillgängliga handlingar. Det urval,
som med nödvändighet måste göras,
av vilka arkiv som ska skannas eller
inte kommer att få konsekvenser för
den allsidiga historieskrivningen.
Riksarkivet arbetar med att göra ett
reflekterat och aktivt urval. Det är
ett arbete som görs med förståelsen
för att det som inte digitiseras kan
komma att bli mindre tillgängligt och
osynligare.
Utvecklingen har också inneburit
ökade krav på digitala tjänster, digitisering och digitalisering av arkiven,
vilket ur ett demokratiperspektiv är
positivt. Samtidigt har utvecklingen
medfört att uppgifter om personer
enkelt sprids, eller ibland till och med
kommer på drift, på ett sätt som inte
sällan kan upplevas som ett intrång i
den enskildes integritet. Som en motrörelse till den ökade öppenheten har
det därför kommit krav på att registrerade personer ska kunna få veta hur
uppgifter om dem själva sprids och
också kunna begränsa att så sker. Det
har bland annat på EU-nivå kommit
initiativ som syftar till att stärka den
enskildes rätt till integritet, framför
allt genom en moderniserad dataskyddsreglering.
RIKSARKIVET HAR ETT övergripande ansvar
och ett mandat att styra över arkiv
som skapas inom den statliga sektorn.
Riksarkivet ska enligt sin instruktion ha en nationell överblick över
arkivhanteringen och vara ett stöd för
hela den offentliga förvaltningen. Det
är en viktig del i regeringens ambition
om en sammanhållen hantering av
information i offentlig förvaltning
samt för samhällets informationsförsörjning. För att stärka Riksarkivets
roll och mandat kommer det att
behövas ytterligare resurser samt
förtydligande av vad sådana uppgifter
innebär och vilka eventuella avgränsningar som finns, till exempel gentemot kommunernas och landstingens
uppgifter och mandat.
Riksarkivet saknar emellertid
idag möjligheter till överblick över
arkiv utanför statlig förvaltning, det
vill säga arkiv som skapas och förvaras hos föreningar, organisationer,
företag, kommuner och landsting.
För att motverka den splittring och

Digitiseringen och digitaliseringen av arkiven är positivt för demokratin.

bristande överblick av arkivsektorn
i Sverige behövs samordning och en
enhetlig reglering på nationell nivå
som bidrar till att de enskilda arkiven
tas om hand, blir kända och därmed
kan användas av flera. För Riksarkivet
är det väsentligt att vi i Sverige har
en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så att både
samhällsviktig information och
information av betydelse för forskning
och kulturarv bevaras. Det är däremot
inte viktigt var information bevaras
eller hos vem – det viktiga är att den
tas om hand på rätt sätt.
Statskontoret skriver i sin rapport
Myndighetsanalys av Riksarkivet,
2017:4, att Riksarkivets uppdrag är
uppdelat i en förvaltningsdel som
innebär en viss styrning av statliga
myndigheters arkivhantering och en
kulturarvsdel som innebär förvaltningen av mottagna arkiv. Riksarkivets hållning är att det inte går att
dela upp myndighetens uppdrag och
vi vill därför att rollen och ansvaret
för helheten ska uttryckas tydligare i
arkivlagen. Bara då kan Riksarkivet
ha ett tydligt helhetsperspektiv på
informationsförsörjningen. Det är en
förutsättning för att både samhällsviktig information och information av
betydelse för forskning och kulturarv
bevaras.
• Det är viktigt att inte splittra upp
ansvaret för informationshanteringen beroende på om informationen
är i analog eller digital form, om det
är skriven text eller bild (rörlig eller
stillbild).
• Offentliga arkiv är grundläggande
för demokratin i och med medborgarnas rätt att ta del av allmänna
handlingar. Arkivinstitutionerna
har i uppdrag att tillhandahålla

arkiv för insyns-, förvaltnings- och
forskningsändamål och arkiven kan
användas till att diskutera frågor
och värden som bildar grunden för
demokratin.
• En ökad digitisering av analoga
arkivhandlingar skulle möta användarnas önskemål och främja en
allsidig historieskrivning, men även
ge Riksarkivet kraftigt ökade bevarandekostnader.
• Systemet med statliga arkiv som
förvaras hos kommunala myndigheter innebär komplikationer när det
gäller styrning, ledning, samordning och enhetlighet. Riksarkivets
generella hållning är att statligt
material ska hanteras av staten.
moderniseras så att
den ger samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så att man
inte riskerar att information går förlorad. Ett helhetsperspektiv förutsätter
att reglering och strukturering av
information inte sprids ut mellan flera
aktörer beroende på informationens
typ och funktion, det vill säga om
den är analog eller digital, om den är
offentlig eller privat, om den är öppen
eller skyddad, eller om den är historisk eller nyskapad.
Riksarkivets ansvar bör förtydligas
genom modernisering av arkivregelverken och genom ett utökat uppdrag
till myndigheten. Förutom det ansvar
som Riksarkivet har för den statliga
sektorn bör ansvaret för övrig offentlig sektor (kommuner och landsting)
och gentemot enskilda arkivbildare
(föreningar, organisationer och företag) förtydligas.
Riksarkivet föreslår att kretsen
som, i vissa delar, ska tillämpa arkivlagen utökas så att samhällsviktig

ARKIVLAGEN BEHÖVER

information, och annan information
av allmänt intresse som inte finns i
allmänna handlingar, bevaras och
hålls tillgänglig. Arkivlagens bestämmelser behöver samtidigt tydligt
överordnas andra bestämmelser
om strukturering av information,
då föreskrifterna på området delvis
överlappar varandra och riskerar att
bli otydliga och motstridiga eftersom
de är utspridda på flera myndigheter,
inte minst inom informationssäkerhetsområdet. Det behövs också
ett bättre skydd för de allmänna
handlingar som finns hos andra organ
än myndigheter så att tillgången till
dem kan säkras vid olika strukturella
förändringar.
Vidare behövs en ny modell för
överlämnande av arkiv till arkivmyndigheterna, med bättre incitament
för myndigheterna att sköta sin
arkivvård på ett bra sätt och som
styr tidpunkten för överlämnande
till arkivmyndigheterna. En annan
i sammanhanget viktig fråga är hur
myndigheternas överlämnande ska
finansieras. 
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Öppna data är ett begrepp som blir allt vanligare,
både för att beskriva digital information som fritt kan
användas, och rent praktiskt för att skapa insyn,
tillväxt och effektivitet i samhället. I dag ser vi allt fler
företag som tar fram innovativa tjänster som bland
annat bygger på den offentliga sektorns stora datamängder
angående allt från geografi och meteorologi till ekonomi och trafik.
Riksarkivet satsar nu på att ta sitt arbete med öppna data vidare.
Vart det leder är det ingen som kan gissa.
Text: Jens Kling jens.kling@riksarkivet.se

mest använda
begrepp inom vårt verksamhetsfält
är öppna data. Många är initierade i
och införstådda med vad öppna data
innebär medan andra vet mindre eller
ingenting alls. Oavsett förkunskaper
är det tveklöst så att de flesta av oss i
någon mån använder teknik som bygger på öppna data i vår vardag, privat
likväl som i jobbsammanhang. Till
vardags använder vi väder- och kollektivtrafikappar som ofta bygger på
öppen data, men det finns även öppen
data-lösningar som riktar sig till smalare specialintressen. Öppen data från
Riksarkivet och andra myndigheter
kan självfallet också användas till
forskning.

ETT AV DE SENASTE ÅRENS

I KORTHET är öppna data information
från offentliga organisationer tillgänglig att använda, återanvända och
distribuera utan andra förbehåll än
källangivelse och vidarelicensiering.
Tillgängligheten och rätten att
vidareutnyttja data, bygger på den
svenska PSI-lagen (Public Sector
Information) vilken i sin tur grundas i
ett EU-direktiv. Lagen säger givetvis
inte att all information en myndighet
skapar och förvaltar ska släppas helt
fri. Känsliga personuppgifter och
andra uppgifter som normalt sett inte
lämnas ut, omfattas inte av lagen.
RIKSARKIVET HAR PUBLICERAT data licensierad som öppen sedan 2013. Det
vi hittills huvudsakligen har arbetat
med är datamängder som har varit
möjliga att publicera utan att de först
har behövt underkastas större bearbetningar vad gäller avpersonifiering
eller motsvarande. Det är enkelt att se
en skillnad mellan myndigheter som
har ett mer specifikt uppdrag, och

som inom ramen för det producerar
mängder av rådata, och Riksarkivet.
Den absoluta majoriteten av det material som Riksarkivet har publicerat
som öppen data, har, till skillnad från
andra myndigheters, sitt ursprung
i en annan arkivbildare. I detta
avseende är Riksarkivet och andra
arkivinstitutioner unika, då vår öppna
data-publicering alltså domineras av
material som inte har uppstått i den
egna verksamheten men som anses ha
sådant värde att det har beslutats i lag
att den ska bevaras. Även Riksarkivet
har givetvis egenproducerad data,
ofta i form av sökdatabaser över olika
bestånd. Utöver detta finns givetvis
verksamhetssystem med data som kan
bli aktuell att publicera som öppen.
De yttre ramarna för arbetet med
öppna data är givetvis desamma för
alla myndigheter, men arbetet och
resultatet av det måste tillåtas att se
olika ut.
hösten 2018 låg
uppdraget att främja myndigheternas arbete med öppna data hos
Riksarkivet, men i september
2018 lämnade Riksarkivet
över stafettpinnen till
den nya Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG. Under
2018 har Riksarkivet
även tagit ett nytt
tag i arbetet med
öppen data och en
handlingsplan för
myndighetens vidare
insatser ligger nu klar. Tanken är att aktiviteterna ska börja
realiseras konkret under 2019. Bland
de prioriterade aktiviteterna kan
nämnas frågan om huruvida bilderna

FRAM TILL OCH MED

i den Digitala forskarsalen, som under
2018 släpptes fria, ska förses med
öppen data-licensiering. Riksarkivets
publiceringsfokus har hittills legat på
datatabeller i textformat, vilket är ett
tämligen enkelt material att lägga ut.
De tar inte så stort utrymme och de
är enkla att arbeta med. Målsättningar är dock att Riksarkivet framöver
ska kunna publicera exempelvis ljud
och rörlig bild som öppen data.
Även en liten mängd publicerad
data ökar vetskapen om den övriga
data en myndighet kan erbjuda, vilket
troligen gör att även en blygsam
publicering bidrar till ett ökat intresse
för den information som ännu inte
har publicerats. Det vi också vet är att
merparten av den information vi har
i uppdrag att förvalta, återanvänds i
helt andra syften än de som den skapades för. Potentiella användare bör
beredas tillgång till en dialog i frågor
som rör öppna data, till exempel vad
de vill se för data publicerad från
Riksarkivets sida. Deras tankar och
idéer bör kunna bidra till framgång
i arbetet. Kanske bör vi även visa
smakprov på det vi publicerar,
eller kanske kan vi ta fram
vägledningar för hur ett
öppen data-material
skulle kunna användas? Eventuellt kan
de öppna data som
Riksarkivet inom
en snar framtid
erbjuder vara digitala textdokument
vilka med hjälp av AI
har blivit transkriberade
från handskrivna protokoll
från 1600-talet? Potentialen är i det
närmaste oändlig och spännande
möjligheter väntar. 
13

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

Svaren
finns i
arkiven
Tack vare Regionarkivet på Gotland kunde
nyhetsmagasinet Horisont hitta handlingar
som förklarade hur cancerogena och giftiga
ämnen kunde finnas på villatomter i norra
Visby. Upptäckten fick ringar på ytan och
ledde till upptäckten av giftig isolering
i fastigheter i flera delar av staden.
Text: Christer Bjöhle christer@hpress.se Foto: Tommy Söderlund

att tro att material
ur arkiven inte är till någon nytta
för nyhetsjournalistiken; den ska ju
handla om nuet och kanske rentav
blicka framåt, inte fastna i det som
varit. Men, faktum är att arkiv är alldeles ypperliga källor till fakta, kunskap och insikt med stor relevans även
för nyhetsjournalistiken. Gotlands
nyhetsmagasin Horisont publicerade
nyligen en omfattande artikel som
näst intill helt och hållet byggde på
arkivmaterial – och den artikeln var
i sig en uppföljning av två tidigare
artiklar, som inte hade kommit till
om inte det var för de faktauppgifter
som vi kunde hitta i handlingar från
när förra seklet var ungt.

FYNDAT

KANSKE ÄR DET LÄTT

DET BÖRJADE REDAN 2014 då kraftiga
föroreningar upptäcktes i en villatomt
i norra Visby i samband med renovering av ett gammalt uthus. Inget konstigt i sig, men i det här fallet radades
besynnerligheterna på varandra. Den
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förorenade jorden uppvisade mycket
höga halter av bland annat arsenik,
bly och så kallade PAH:er, olika
kolbaserade ämnen som är kraftigt
cancerogena. Eftersom detta hittades
i ett villaområde, som aldrig varit
annat än just ett villaområde, uppstod
förstås frågan: hur har dessa gifter
hamnat i marken?
Horisont begav sig i första skedet
till Regionarkivet för att se om det
gick att utröna när uthuset i fråga
hade byggts, eftersom det var under
själva byggnaden som de första
föroreningarna påträffades. Just den
frågeställningen, att kunna tidsbestämma uthuset, gick vi egentligen
bet på. Men besöket i arkivet gav så
mycket mer.
DE KONSULTER som togs in för att
undersöka föroreningarna, slog i ett
tidigt skede fast att sådana ämnen
som påträffats ofta kom från gamla
gasverk. På Gotland har det genom

alla tider bara funnits ett gasverk. Det
låg i Visby och var i drift mellan 1916
och 1954; om detta råder inga tvivel.
Däremot förnekade representanter
från såväl kommun som länsstyrelse i
det här skedet att någon sådan koppling torde föreligga; gasverket låg i
södra Visby och föroreningarna hade
ju hittats i norra Visby. Varför skulle
gasverksmassor ha fraktats mellan
stadsändarna?
Horisonts sökande i arkiven tog
fart. Genom att granska byggloven
från 1900-talets första hälft i det
område i norra Visby där den förorenada marken hade påträffats, insåg
vi rätt snart att det fanns en tydlig
koppling till gasverket i södra Visby:
Gasverket hade varit entreprenör
vid en rad ledningsdragningar på
fastigheterna i kvarteren på norr. Men
inte nog med det; en liten, snirklig
namnunderskrift av en fastighetsägare
på en av bygglovsansökningarna drog
blickarna till sig. Namnunderskriften

Det enda gasverket som har
funnits på Gotland låg i södra
Visby och var i drift mellan
1916 och 1954.

Christer Bjöhle granskar gamla bygglov
och mycket annat på jakt efter svar.

tillhörde Jan Dirk Driessen, som
under många år var chef för gasverket. Gasverkschefen bodde alltså i
norra Visby, i ett område som ligger
i en kraftig sluttning mot havet och
där näst intill alla tomter är utjämnade med schaktmassor för att bli
plana nog för att kunna bebyggas och
användas på ett klokt sätt.
Det måste tilläggas här, att
under 1900-talets början fanns inte
den kunskap som finns i dag kring
riskerna med att utsätta människor
för ämnen som arsenik, bly eller
olika PAH-ämnen. Man visste
säkerligen att dessa ämnen fanns i
de reningsmassor som gasen passerade genom innan den skickades ut
i ledningsnätet, men man visste inte
att exponering av dessa ämnen kunde
leda till cancer eller andra allvarliga
sjukdomar eller skador.
Driessen var således vare sig ond
eller känslokall; han hade däremot
enorma mängder oanvändbar jord,

aska och slagg liggande
på sin arbetsplats. Och
han hade grannar och bekanta
som behövde schaktmassor att fylla
ut sina trädgårdar med. ”Det behöver
inte vara svårare än så”, som en av de
experter som Horisont intervjuade sa
om det hela.
vi fick från
arkiven, i det här fallet byggloven i
kommunarkivet, publicerade Horisont under 2014 två större artiklar om
kopplingarna mellan gasverket i södra
Visby och de förorenade villatomterna
i norra Visby.
Nu, snart fem år senare, är gasverket en förklaring som har accepterats
av kommun och länsstyrelse såväl som
av de konsulter som under åren har
arbetat med de förorenade villatomterna. Olika rapporter och undersökningar slår fast att området säkerligen
har fyllts ut med schaktmassor från
olika platser och i olika omgångar

MED HJÄLP AV ALL KUNSKAP

under de cirka ett
hundra år som gått sedan
man började bebygga området,
men det enda faktiska exemplet som
lyfts fram är just gasverket.
och bolaget
som drev det, som var holländskt,
finns inte längre kvar. Hade det funnits kvar hade man sannolikt ändå
inte kunnat hålla bolaget ansvarigt –
och därmed saneringsskyldigt – eftersom föroreningarna kom till långt
innan nu gällande miljölagstiftning.
Av det skälet har nu Region Gotland tagit på sig huvudmannaskapet
och ansvaret att få till en sanering
av hela området. Processen pågår att
söka medel från Naturvårdsverket,
då saneringar av den här typen är
mycket kostsamma. Regionens första
uppskattning gör gällande att en
totalsanering av kvarten i norra Visby
skulle kosta drygt 40 miljoner kronor,
men det är inte säkert att det räcker.

GASVERKET LADES NED 1954
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Nya beräkningar pågår, och
numera finns teorin om att föroreningarna härrör från gasverket med
i underlaget. Vilket sannolikt är bra,
då man i dagens läge vet hur tunga
föroreningar gasverksmassor faktiskt
kan innehålla och hur viktigt det i så
fall är att de tas bort.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

På Arkivcentrum Gotland hjälper kunniga arkivarier dig med att söka i arkiven
och svarar på dina frågor.

EN DEL AV DE BOENDE i området har redan
själva bekostat dyra saneringar av sin
tomt, andra väntar på att regionen ska
agera. Ytterligare andra bryr sig inte
alls. Uppgifterna om gasverksgifter
har lett till mycket diskussion och
många grubblerier bland såväl boende
som bland representanter från länsstyrelse och kommun, som måste kunna
säkerställa så långt som möjligt att
invånarna bor i en giftfri miljö.

historien ha slutat.
Men faktum är att den inte tar slut.
Horisont har lågintensivt fortsatt
att luska i vad gasverket och dess
restmassor kan ha lämnat till eftervärlden, och under 2018 intensifierade
vi sökningarna. Vi hade vid det laget
fått en muntlig uppgift om att
slaggprodukter från gasverket skulle
ha använts som tilläggsisolering i
bjälklaget i åtminstone en fastighet i
ett villakvarter i södra Visby, bara ett
stenkast från platsen där gasverket låg.
Fanns det några konkreta kopplingar mellan gasverket och det
kvarteret, mer än just den geografiska
närheten?
Det visade sig att det fanns det.
Inte heller denna gång hade Horisonts
artikel blivit av om vi inte hade fått tillgång till sparade handlingar från förr.
Med de muntliga berättelserna
– även de av stor vikt i sammanhanget – om gasverksmassor i en

FYNDAT

HÄR KUNDE KANSKE
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En underskrift på en gammal handling
kan avslöja mer än vad man tror.

vindsisolering, kunde vi via namnen
på entreprenörer och fastighetsägare
i arkivmaterialet koppla samman
flera fastigheter med varandra i södra
Visby. Och även i norra Visby. Samma
byggherrar, snickare och entreprenörer här som där, en del av dem
återkommande i såväl gasverkschefens
hus som i flera andra. En ägare av
flera fastigheter hade en yrkestitel som
knappast förekom på fler ställen än
gasverket. En person arbetade både
på gasverket och på en firma som var
entreprenör vid flera fastighetsbyggen.

ARKIVMATERIALET HAR i de här fallen gett
oss en ovärderlig kunskap om inte
bara exakta, faktiska förhållanden,
som vem som ägde vad eller vem som
drog ledningar till ett visst hus, utan
också hjälpt oss få en uppfattning om
sociala strukturer och nätverk i det
tidiga 1900-talets Visby. Våra artiklar
om gasverket kan förhoppningsvis ge
fastighetsägare en tankeställare kring
vad som gömmer sig i deras isolering
eller i marken på tomten, men också
en förståelse för hur man tänkte och
vad man visste – eller inte visste – förr
i tiden, och vad vi av det skälet måste
tänka på även i dag och i framtiden.
De som bodde i huset som hade
gasverksmassor i sin isolering ville
berätta om detta just för att andra
också skulle få veta vad som kanske
gömmer sig i deras bostäder. Själva
hade de rivit ut den gamla isoleringen
för länge sedan och ersatt den med ny,
men för andra, som ännu har isolering
från 1900-talets början i sina hem,
kan kunskapen vara värdefull. Några
saneringsbidrag från Naturvårdsverket eller andra statliga medel lär inte
bli aktuella i fallen med föroreningar
inomhus; sådana ges så vitt känt bara
till föroreningar i mark.

är arbetet med Visby
gasverk, och vad som hände med
alla de tusentals ton restprodukter,
aska, slagg och reningsmassor som
producerades under de nästan 40 år
som gasverket var i drift, på intet sätt
avslutat. Det finns mer kunskap att
hämta i arkiven, i det här fallet och i
mängder av andra. 

FÖR HORISONTS DEL

Textförfattaren får den hjälp han behöver i arkiven.

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

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information
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Framtiden för de samiska arkiven är ett tema som lyfts av riksarkivarie Karin Åström Iko under jubileumsåret 2018 och som också behandlas i den pågående arkivutredningen. Utredningen har fått i uppdrag
att föreslå åtgärder för att säkra minoriteternas och urfolkens arkiv.
Text: Maria Press maria.press@riksarkivet.se Foto: Olivia Svensson

I SVERIGE BOR DET mellan 20 000–40
000 samer varav drygt 4 600 är renskötande. De senare är medlemmar
i någon av landets 51 samebyar, som
genom åren har gett upphov till arkiv.
Det finns också arkiv efter samiska
företag, föreningar och enskilda personer. Bara ett litet fåtal av dessa är
levererade till en arkivinstitution.
Vi har träffat Lars Rumar, historiker och tidigare landsarkivarie i
Östersund, som dessutom jobbat som
sakkunnig på samernas sida i flera rättegångar och deltagit som sekreterare
i en stor statlig utredning. Han har

plöjt igenom mängder av arkivmaterial som belyser samernas rätt till
renbetesland och är en av Sveriges
största experter på området.

i Östersund liksom Ájjte fjäll och
samemuseum för att få samebyarna
att leverera sina arkiv, men det har
inte lyckats.

Varför ser det ut så här, att samiska
enskilda arkiv inte är levererade till
arkivinstitutioner?
– Samerna har inte varit intresserade av att lämna ifrån sig arkivmaterialet. Deras tillit till myndigheterna
har skadats efter århundraden av
övertramp och dålig behandling. Det
har gjorts försök från bland annat
Landsarkivet och Föreningsarkivet

I Norge och Finland har riksarkiven etablerat samiska arkiv i Kautokeino och i
Enare. Ser du ett samiskt arkiv etablerat
av Riksarkivet som en lösning som skulle
passa för Sverige?
– Nej, jag tror inte på att bygga upp
ett stort centralt samiskt arkiv. Det är
stora geografiska avstånd inom Sapmi
och de kulturella skillnaderna är
stora. Det är inte bra att sända arkiven

De samiska arkivens
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långt bort från lokalsamhället. Jag
tror hellre på att Riksarkivet skulle
arbeta för att koordinera och styrka
ett samarbete mellan existerande
bevaringsinstitutioner – föreningsarkiv, landsarkiv, museer och så vidare.
Då kan samisk kompetens gå hand i
hand med arkivkompetensen.
I arkivutredningens direktiv fokuseras
det på de samiska arkivens kulturella
och språkliga betydelse. Men du har sett
till den rättsliga aspekten. Har du stött
på enskilda arkiv i privat ägo som skulle
kunna ha betydelse i rättsliga sammanhang?
– När jag arbetade med utredningarna släppte samerna inte gärna
in mig till sina egna arkiv. De hade
inte ordning på arkiven vilket var
en orsak, så jag arbetade nästan uteslutande med statligt arkivmaterial.
Men det finns säkert privat samiskt

arkivmaterial som är värdefullt i rättsliga sammanhang. Fotografier kan
exempelvis vara mycket användbara.
Ett exempel finns från Renålandet
i Jämtland. En karta över vinterbetesmarkerna i Jämtland, som statliga
utredare gjorde i början av 1900-talet,
visar bilden av att renbetesmarker inte
skulle finnas där, men foton i privat
ägo visar att renhjordar på vinterbete
har förekommit och förekommer
där. Man måste i forskningen ha
flera olika källor som man ställer mot
varandra.
– Arkivmaterial skapat av samerna
själva är oerhört viktigt för att stärka
samernas egen identitet och historieskrivning och det kan absolut komma
till rättslig nytta. Det är på tiden att
något görs för de samiska arkiven!
avslutar Lars Rumar. 

Lars Rumar
Lars Rumar, född 1935, har arbetat inom Riksarkivet sedan 1967,
bland som landsarkivarie i Östersund
1977–1995.
Under åren 2002–2006 var han sekreterare i Gränsdragningskommissionen
för Renskötselområdet vars arbete resulterade i betänkandet Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14). Han arbetade
som sakkunnig i tre rättegångar.
Han har bland annat givit ut Mark och
rätt i sameland 2008 (i samarbete med
docent Lennart Lundmark) och Historien
och Härjedalsdomen. En kritisk analys
2014. Här beskrivs viktigt källmaterial
och hur källor tolkats och misstolkats.

Utökat samarbete
Riksarkivarierna i Norge, Sverige och Finland träffades, nyligen
på Samisk arkiv i Norge för att diskutera möjligheterna för ett
utökatnordiskt samarbete. Ett gemensamt initiativ har nu tagits för
att arbeta vidare. Det ska ske i nära samarbete med Sametingen,
Samiskt Parlamentariskt Råd och andra relevanta aktörer.
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Martin Bjersby vill
skapa ett nytt NAD
– en engagerande informationsplattform för hela Sverige
Martin Bjersby, enhetschef i Riksarkivet, var med när NAD (Nationell arkivdatabas) startade i början av 1990-talet – redan före Internets tid. Nu har han visioner för ett nytt och bredare NAD som
ska bli ett viktigt redskap för landets informationsförsörjning. Han
ser också för sig en livlig webbplats där engagemang skapas och
tas tillvara - en utgångspunkt för lärande och vidareutnyttjande.
Text och foto: Maria Press maria.press@riksarkivet.se

första gången kom ut på
CD-skiva (som kunde köpas för 700
kr) innebar det en smärre revolution,
berättar Martin. Många arkiv var
nu samlade på ett ställe, om än bara
med upplysningar om arkivbildare
och hyllmeter. Idag har ca 170 institutioner lagt in arkivinformation i
NAD, och många har lagt in sina
arkivförteckningar här. Men detta är
bara början. Vi vill bygga ut NAD till
något mycket större.
– Vi vill göra NAD till en nationell
arkivdatabas på riktigt fortsätter Martin. En förutsättning för det är att vi
erbjuder fler och enklare sätt att leverera arkivinformationen på. Så många
som möjligt av de arkivförvande
kulturinstitutionerna ska bli med. Vi
diskuterar möjligheten att också lägga
in förteckningar över arkivmaterial
som fortfarande förvaras på de offentliga myndigheterna. Vi har föreslagit
det till arkivutredningen - också arkiv
som inte har levererats är ju allmänna
handlingar. På det sättet skulle NAD
bli ett viktigt redskap för landets
informationsförsörjning.
– NAD skulle också kunna få en
viktig roll som förmedlingsplattform
för digitalt och skannat arkivmaterial för alla arkivinstitutioner,
inte bara för Riksarkivet förklarar
Martin. Vi tror att efterfrågan på

1995 NÄR NAD
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en gemensam publiceringskanal för
arkivmaterial kommer att växa. När
alla institutioner ligger inne i NAD
blir det naturligt att man lägger på
ett sökskikt så att NAD också blir
hela Sveriges digitala läsesal. Det ger
många möjligheter för medskapande;
crowdsourcingprojekt för transkribering t ex och enskilda personer skulle
kunna producera databaser och lägga
in. NAD kan bli en mycket stor och
livlig webbplats där engagemang
skapas och tas tillvara, och på så sätt
kan NAD bli en utgångspunkt för
lärande och vidareutnyttjande.
Tänker ni involvera andra arkivinstitutioner i utvecklingen av nya NAD?
– Ja, det blir viktigt. De skulle
kunna vara med i en community och
inte bara leverera data. Vi vet inte hur,
men det finns många möjligheter i
den digitala världen. Andra arkivinstitutioners användare kan ha andra
behov – detta ska tas till vara. De
enskilda institutionerna ska också få
synas mer i nya NAD. I den finska
arkivbasen ”FINNA” kan man profilera institutionerna med loggor etc.
Det ges möjlighet att bre ut sig där,
det har vi inspirerats av.

Det är lite svårt att hitta i NAD idag,
eller hur?
– Ja, vi måste göra NAD mer
användarvänligt, det blir också en
satsning framöver. Vi måste bygga
upp en infrastruktur runt informationen. Vi måste hitta metoder för att
behålla vetenskapligheten samtidigt
som man har ett enkelt tilltal. Vissa
användare måste ledas i handen in och
vi måste hjälpa dem att tolka söksvaren som de får i NAD. Förut var
det huvudsakligen insamling av data
som var NADs uppdrag, men nu ska
vi sätta användarnas behov i centrum
och utveckla bättre tjänster för dem.
Vad ser du för tidsperspektiv för utvecklingen av nya NAD?
– Vi kommer att starta arbetet 2019
och beta av delmål etappvis. Det kan
nog ta upp till tio år innan allt vi vill
göra är realiserat, bl a eftersom det kan
komma att krävas lagregleringar. 

Martin Bjersby
som jobbat med NAD i 15
års tid blickar nu framåt
och vill satsa stort.
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Ny kunskap om
digitala söksystem
Under Riksarkivets jubileumsår arrangerades
många möten, konferenser och workshops
runt om i landet med framtidsfokus. På
en sådan workshop med studenter från
masterprogrammet i digital humaniora
vid Göteborgs universitet föreläste Joseph
Pugh från The National Archives i London.
Han berättade om vilka hinder arkivanvändare upplever då de söker information
i digitala användar-gränssnitt.
Text: Karl-Magnus Johansson karl-magnus.johansson@riksarkivet.se

att se tillbaka på,
riktade Riksarkivet blickarna framåt
under året då 400-årsjubileet firades.
Bland annat arrangerades en turné
bestående av möten, konferenser och
workshops på olika platser i landet,
där riksarkivarie Karin Åström Iko
deltog i diskussioner kring aktuella
frågor med framtidsfokus.
Ett sådant tillfälle handlade om
vad arkivsektorn kan lära av den
kunskap som produceras inom forskningsfältet digital humaniora. Under
en dag i april anordnades en workshop
på Riksarkivets enhet i Göteborg med
studenter från masterprogrammet i
digital humaniora - landets första vid Göteborgs universitet.

TROTS EN LÅNG HISTORIA

fick studenterna
ta del av en inspirerande föreläsning av Joseph Pugh som är Digital
Development Manager vid The
National Archives i London, där han
tidigare var myndighetsdoktorand. I
sin avhandling, Information Journeys
in Digital Archives, undersöker han
vilka hinder arkivanvändare upplever
då de söker information i digitala
användargränssnitt, vilket också var
temat för workshopen med studenterna i Göteborg. Pughs avhandling

VID WORKSHOP-TILLFÄLLET
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bidrar med värdefull ny kunskap och
vi tog därför återigen kontakt med
honom för att ställa några frågor.
Under de senaste decennierna har vi
sett en stor förändring i samhället när
det gäller hur vi tänker kring att söka
efter information. Hur påverkar det
arkivsektorn?
– Jag tror att den största förändringen är allmänhetens förväntningar.
Inom arkivsektorn har vi på ganska
kort tid fått behov av nya kompetenser, till exempel kring digitalt
bevarande och användarupplevelser,
och vi måste acceptera att en del av
vår roll nu handlar om att hantera
förväntningar. Internet har minskat
allmänhetens tolerans mot hinder som

ligger mellan dem och informationen
de söker. Arkivanvändare vill ha
tillgång till allt relevant arkivmaterial
online - så snabbt och enkelt som
möjligt. Och om en källa inte finns
tillgänglig online, börjar de leta
efter andra källor som kan uppfylla
det önskade informationsbehovet.
Självklart kan vi inte digitisera allt,
men vi kan tänka på vad vi gör för att
människor ska förstå vad vi förvarar
och hur det kan nås.
Din avhandling bidrar med ny kunskap
om hur arkivanvändare söker information i arkiv, med empiriska studier som
visar svårigheterna med att navigera
i arkivens digitala gränssnitt. Hur
kommer det sig att det finns relativt lite
kunskap inom området?
– Det har sagts att arkivarier
bryr sig mer om dokument än om
människor. Det skulle vara lättare
att bemöta ett sådant påstående om
det inte vore för att man inom arkivvetenskapen fram till relativt nyligen
visat förvånansvärt lite intresse för
vad våra användare gör och tänker.
Idag kan vi glädjas åt betydelsefulla
studier av pionjärer inom området, till
exempel Wendy Duff och Elizabeth
Yakel. Det måste inledningsvis varit
ganska ensamt för dem, men på
senare år har vi sett alltmer forskning baserad på empiriska studier
av hur arkiv används. Historiskt har

Joseph Pugh från The
National Archives
i London föreläste
på en workshop
med studenter från
masterprogrammet i
digital humaniora vid
Göteborgs universitet. Fotograf: Evelina
Boberg.

biblioteken visat
större intresse för
användarstudier.
Sådan forskning
Josepf Pugh.
från bibliotekssektorn kan vara högst relevant för
arkivvetenskapen, och även om vissa
forskningsresultat är svåra att tillämpa i
vår sektor vore det dumt att inte försöka
lära sig så mycket som möjligt av dem.
När det gäller min egen forskning
är jag tacksam för det stöd jag fick
från The National Archives under mitt
avhandlingsarbete. Många specialister
var generösa med sin tid och delade
med sig av sin kompetens, och jag fick
bland annat tillstånd att spela in referensgruppsmöten mellan arkivarier och
arkivanvändare som jag sedan kunde
analysera.
Dina forskningsresultat är relevanta för
många av oss. Vilka är dina bästa råd
till arkivinstitutioner som vill få bättre
kunskap om hur arkivanvändare söker
information i arkiven?
– Den överlägset bästa metoden
för att få en bättre förståelse för dina
arkivanvändare är att observera dem.
Om vi aldrig har sett hur exempelvis
en släktforskare eller en historiker utan
hjälp använder våra arkivförteckningar
eller andra söksystem, måste vi inse
att vi saknar kunskap om vilken effekt
våra gränssnitt har. Vi har ett ansvar att
hjälpa människor att hitta vad de letar
efter. Så mitt tips är att jobba tillsammans med arkivanvändarna, eftersom
deras problem är dina problem. Det
kan vara frestande för oss att säga att de
behöver gå tillbaka till skolbänken, men
det är faktiskt vi som måste förbättra de
gränssnitt vi tillhandahåller.
En annan bra metod är att se systematiskt på de frågor du får. Om dina
arkivanvändare kan ställa detaljerade
frågor om hur de ska bära sig åt att
hitta informationen de söker, så borde
faktiskt många av dem klara av att hitta
svaret på egen hand genom att använda
dina system. Om de inte kan det, säger
det mer om arkivinformationssystemen
än om arkivanvändarna. Studenterna
som jag träffade i Göteborg insåg snabbt
detta och föreslog många intressanta
lösningar. 
Jo Pughs avhandling Information
Journeys in Digital Archives finns fritt
tillgänglig som pdf på internet.
23

LEDARE
FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Porträtt av Peder Månsson Utter,
Riksarkivet Marieberg.
Foto: Emre Olgun

Vägen till

1618

1618 var året då det kungliga kansliets arkiv fick så fasta former
att man kan prata om att Riksarkivet kom till. Även om mycket
har förändrats sedan dess finns en kontinuitet fram till dagens
Riksarkiv. Men arkivet uppkom ju inte ur ingenting, även innan
1618 finns en förhistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Text: Marie Lennersand marie.lennersand@riksarkivet.se

RIKSARKIVET ÄR PER DEFINITION rikets arkiv,
vilket betyder att ett rike, alltså en
stat, är en förutsättning för att det
ska kunna finnas. Men det är inte så
enkelt som att Riksarkivet uppstår
så snart det finns en svensk statsbildning – i sådana fall skulle det vara
uppåt tusen år gammalt. Under
medeltiden hade förvaltningen en
begränsad omfattning, och statsledningen var inte koncentrerad till
någon viss plats. Visst finns det brev
och andra handlingar bevarade från
den här tiden, men man kan ändå
inte tala om något samlat arkiv, ännu
mindre ett riksarkiv. Inte förrän på
1500-talet förändrades situationen på
allvar. 1523 gjorde Gustav Vasa sitt
intåg i Stockholm efter att ha krönts
till kung. Nu började förvaltningen
byggas upp och på slottet Tre Kronor
växte högarna med dokument. Men
det blev en skakig start. En brand på
slottet 1525 förstörde en hel del av det
arkiv som förvarades där.
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FÖR DEN SVENSKA förvaltningen var
1500-talet en expansiv period, och
grunden till mycket av det som kommer senare lades under den här tiden.
Inte minst syns denna förändring i
att mängden handlingar som avsätts
ökade kraftigt. Riksregistratur,
traktater, inkomna brev med mera
samlades i allt större mängder och
behovet av ett ordnat arkiv blev allt
mer trängande. Ett problem var dock
att arkivfrågorna inte stod särskilt
högt på dagordningen. Något arkiv i
formell mening kan man egentligen
inte kalla den röra av mer eller mindre
vanvårdade papper och pergament
som förvarades på slottet Tre Kronor.
Arkivet verkar dessutom ha flyttats
runt mycket och det är för vissa
perioder svårt att förstå exakt var det
förvarades. I olika dokument hänvisas
till diverse rum och valv på slottet, till
exempel ska arkivet under Johan III:s
tid ha funnits i ”tre välvda kamrar”,
som dock en dag övergick till att bli

drottningens klädkammare. Dokumenten stuvades då undan i ”övre
kansliet”.
ETT ANNAT PROBLEM var att även om
det under 1500-talet fanns anställd
personal i det kungliga kansliet, hade
ingen av dem formellt ansvar för arkivet. Den som kan sin historiebok vet
också att samhället periodvis var rätt
rörigt under 1500-talet, med politiska
stridigheter, uppror, inbördeskrig och
blodbad. Sett ur ett arkivperspektiv
innebar detta bland annat en bristande kontinuitet bland den personal som
arbetade i kansliet, till exempel när
alla kungatrogna sekreterare i kansliet
fick sparken under de politiska stridigheterna på 1590-talet.

får arkivet först i
början av 1600-talet, när Karl IX
har kommit till makten. En av hans
åtgärder var att befalla att kansliets
arkiv skulle förvaras i ”vissa rum” och

MER FASTA FORMER

Kansliordningen
från 1618.
Kanslikollegium
FI: 1. Riksarkivet
Marieberg.
Foto: Emre Olgun

att ordnings- och förteckningsarbeten
skulle genomföras. Här finns en tydlig
början till det som snart skulle bli
Riksarkivet. Inte minst är det uppenbart att man under åren före 1618 var
medveten om att det behövdes en rejäl
förbättring av arkivets skötsel och
förvaring.

SEDAN ÄR VI FRAMME vid 1618 då den
nya kansliordningen utfärdades. I
den omnämndes Riksarkivet, eller
”Riksens archivum”, för första gången
i ett officiellt dokument. Med kansliordningen fick arkivet för första
gången en organisation och egen
personal, inklusive en ansvarig chef
med titeln arkivsekreterare. Förste

innehavare av detta ämbete blev Peder
Månsson Utter, som dock avled redan
1623. Han tog alltså bara del i början
av det långa arbete som krävdes för att
kansliets oordnade och illa förvarade
arkiv från 1500-talet skulle omvandlas
till ett modernt Riksarkiv. 
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ENSKILDA
– ett mångfacetterat område

De enskilda arkiven är en viktig del av samhällets
information och kulturarv. Utan tillgång till civilsamhällets och företagens information blir
samhällsdokumentationen ofullständig och
dåtid och samtid riskerar att feltolkas.

på informationsinnehållet och inte på vem
som har producerat informationen.
Riksarkivet, som expertmyndighet
med överblick över arkivområdet, bör
utifrån ett helhetsperspektiv avgöra
vilken information som behöver bevaras. För Riksarkivet är det viktigt att
information bevaras och tas om hand
på rätt sätt, oavsett var och av vem.
Arkivsektorn har också en expertis
i att bedöma autenticitet och proveniens, något som är en förutsättning
för källkritik.

KLASSIFICERINGEN MÅSTE BYGGA

hanteringen. Förslaget innebär en ändring av 3 § arkivlagen till att omfatta
även ”enskilda arkivbestånd av särskilt
samhällsviktig eller kulturell betydelse”.

VÄRDERINGEN AV ARKI-

måste bygga på
informationsinnehållet
och inte på vem som har
producerat informationen.
Den offentliga informationen kan
inte ensam tillgodose allmänhetens
behov av insyn och behoven från
rättskipningen och forskningen.
Lagskyddet för enskilda arkiv är
generellt sett svagt och det saknas
reglering för information som skapas
av samhällsviktiga verksamheter
inom privat sektor. Skyddet för enskilda
arkivbestånd av särskilt samhällsviktig
eller kulturell betydelse behöver stärkas.
VEN

Riksarkivet föreslår att man infogar
vissa av de enskilda arkivbestånden i
arkivlagen så att vissa baskrav ställs för
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I förslaget ligger även tillsyn och
föreskriftsrätt för de enskilda arkivbestånd som är tänkta att omfattas, men
inte för enskilda arkivinstitutioner.
Förslaget att infoga vissa av de
enskilda arkivbestånden i arkivlagen
förutsätter att informationen kan
klassificeras så att det går att avgöra
vilka enskilda arkivbestånd som ska
omfattas. Begreppet ”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig
eller kulturell betydelse” är tänkt att i
huvudsak omfatta aspekter som
• information om samhällsviktiga
funktioner,
• information som kan ha avgörande
betydelse för den enskilde individen,
• information som tillkommer inom
offentligt finansierad verksamhet i
privat regi,
• information som utgör en viktig del
av kulturarvet och
• information av särskild betydelse
för forskningen.

Riksarkivet vill att arkivutredningen
föreslår att Riksarkivet får i uppdrag
att ta fram en nationell grund i form av
riktlinjer för hur man värderar arkiv,
för att få en gemensam utgångspunkt
för hela sektorn. Uppdraget bör utföras
i samråd med enskilda arkivsektorn och
andra relevanta aktörer.
Riksarkivet lämnar dessutom två
olika förslag om möjligheten att
kopiera enskilda arkivbestånd: dels
en bestämmelse som ger Riksarkivet
möjlighet att kopiera ”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig
eller kulturell betydelse”, om det
finns en uppenbar risk att arkivet till
exempel förstörs. Dels en möjlighet
att kopiera deponerade arkivbestånd
innan ägaren återtar dem.

ARKIV
BEGREPPET ENSKILDA ARKIV…

Arkiv som uppkommer i verksamheter
som inte omfattas av tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) bestämmelser om allmänna handlingar kallas
enskilda arkiv. Enskilda arkiv är,
enkelt uttryckt, sådana arkiv som inte
omfattas av principen om allmänna
handlingars offentlighet. I juridiskt
språkbruk syftar begreppet ”enskild”
på en fysisk eller juridisk person,
det vill säga någon som varken är
en myndighet eller annat offentligt
organ, särskilt när man rör sig på det
offentligrättsliga området. Begreppet
”enskilda” ska alltså, i sammanhanget,
förstås som ”privaträttsliga” i motsats
till ”offentligrättsliga”.
Begreppet enskilda arkiv kan
ibland missförstås eftersom ”enskilda”
har många andra betydelser i svenskan, till exempel individuella, enstaka
eller avskilda. Det leder ibland till
missförstånd och begreppsförvirring.
I många andra länder, bland annat
våra grannländer, används istället
begreppet privata arkiv.
Riksarkivet vill därför att arkivutredningen överväger om det är lämpligt att
ändra det svenska begreppet enskilda
arkiv till privata arkiv i likhet med
många andra länders terminologi.
ICKE-OFFENTLIGA HANDLINGAR

Förutom de handlingar som är
allmänna därför att de har inkommit
eller upprättats i en myndighets verksamhet finns det flera regelverk som
gör att handlingar som förvaras hos
enskilda (privaträttsliga, det vill säga
icke-offentliga) organ omfattas av
bestämmelserna om allmänna hand-

”Det är inte ovanligt att företag
och föreningar inte ser sig
själva som arkivbildare eller
tänker på att de bildar arkiv.”
lingars offentlighet. Exempelvis har
vissa bolag fått ”ha kvar” bolagiserade
statliga eller kommunala myndigheters allmänna handlingar vid ombildningen från myndighet till bolag eller
att vissa verksamheter på statens uppdrag handhar förvaltningsuppgifter
som innefattar myndighetsutövning
eller liknande med stöd av 2 kap. 4
§ offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) (OSL).
Eftersom gränsen mellan den
offentliga och enskilda sektorn har
skiftat över tid finns det också verksamheter som tidigare har bedrivits
av aktörer i den enskilda sektorn,
som senare har övergått att hanteras
av myndigheter. Ibland finns handlingarna från dessa ”föregångare”
hos myndigheter i form av enskilda
arkivbestånd.
Handlingar som är offentliga är
sådana handlingar som envar får ta del
av. Motsatsen, alltså handlingar som
är ”icke-offentliga”, är alltså sådana
handlingar som inte vem som helst får
ta del av. För allmänna handlingar är
det OSL som styr vilka uppgifter som
är offentliga och vilka som är hemliga.
För enskilda handlingar och arkiv kan
arkivbildaren, eller någon annan som
äger handlingarna, själv bestämma
vem som får ta del av dem.

Det är inte ovanligt att företag
och föreningar inte ser sig själva som
arkivbildare eller tänker på att de
bildar arkiv. Att avgränsa ett arkiv
eller att särskilja vad som är arkiv och
vad som är annan dokumentation
har blivit än mera komplicerat i det
digitaliserade samhället. Tidigare
bedrevs olika ideella verksamheter
ofta i föreningsform, det vill säga
som juridiska personer. Nu blir det
allt vanligare med löst sammansatta
nätgemenskaper som knappast skulle
uppfatta att de genom sina aktiviteter
samtidigt bildar enskilda arkiv, och i
än högre grad kan ha svårt att se att
de skulle utgöra arkivbildare. Missing
People och #metoo är några exempel
som, åtminstone initialt, inte utgjorde
vad man brukar kalla arkivbildare
i traditionell mening. Detta är en
komplex fråga och nya metoder och
begrepp kan behöva utvecklas för att
arkivbildning ska anses omfatta även
mera löst sammansatta grupperingar.
MINORITETSARKIVEN

Riksarkivet framhäver även minoritetsarkivens betydelse för Sveriges
kulturarv. Riksarkivarierna i Norge,
Sverige och Finland träffades nyligen
på Samisk arkiv i Norge för att
diskutera möjligheterna för ett utökat
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nordiskt samarbete. Ett gemensamt
initiativ har nu tagits för att arbeta
vidare. Det ska ske i nära samarbete
med Sametingen, Samiskt Parlamentariskt Råd och andra relevanta
aktörer.
Arkivens betydelse för enskilda
personers eller gruppers identitetsskapande kan vara viktig. Att ta del
av autentiskt källmaterial kan vidga
synen på den egna bakgrunden och
de sammansatta och mångfacetterade
samhörigheter vi alla bär på.
HERRELÖSA ARKIV

”Herrelösa arkiv” är arkivhandlingar som ingen äger eller vill ta
ekonomiskt ansvar för. Detta är en
stor utmaning för arkivsektorn som
helhet. Exemplen är många: Lokalhistoriska arkivföreningar runt om i
Sverige som drivs av frivilliga krafter
på ideell basis, många gånger av äldre
personer med personligt engagemang
men utan ekonomiska resurser; en
stor affärskoncern, som förvarar
sina arkivhandlingar från 1600- och
1700-talen hos en enskild arkivinstitution, där en ny huvudman inte
ser det som sitt ansvar att betala för
bevarandet; en nedlagd kärnteknisk
verksamhet eller en gruvverksamhet
där tillsynsmyndigheten, till exempel
Strålsäkerhetsmyndigheten, har tagit
hand de dokument man behöver,
men där ingen tar ansvar för resten av
arkivbeståndet. Kvar kan det finnas

flera tusen hyllmeter oordnade handlingar som ingen egentligen vet vad
de innehåller.
Enskilda arkivinstitutioner är
beroende av inkomster för sin fortlevnad och även Riksarkivet måste
ha kostnadstäckning för att kunna ta
emot enskilt arkivmaterial. Hur kan
samhället ta ansvar för kulturarvet
som ingen äger eller betalar för, till
exempel arkivet efter ett företag som
har upphört. Det kan vara arkiv som
har betydelse för vår demokrati, vår
välfärd och vårt lärande, och i värsta
fall till och med för vår rättssäkerhet och miljö. Vad händer när den
juridiska personen inte längre vill eller
har råd att betala den årliga avgiften
till en arkivinstitution eller när en
deponent upphör eller inte längre
finns?
Viljan att ta emot så kallade herrelösa arkiv kan finnas, både hos
Riksarkivet och hos andra arkivinstitutioner, men kostnaderna för detta
måste lösas.
BIDRAGSGIVNING TILL ENSKILDA ARKIV

Samarbetsrådet för enskilda arkiv
hos Riksarkivet är ett nationellt
samverkans- och samrådsorgan som
inrättades 2013. Samarbetsrådet
ska främja utvecklingen av enskild
arkivverksamhet och bevarande av för
kulturarvet betydelsefulla enskilda
arkiv i landet. Rådet består av riksarkivarien, som är ordförande, och
högst åtta andra ledamöter. Samarbetsrådet fungerar som samrådsorgan
när Riksarkivets fördelar statsbidraget
till enskilda arkivinstitutioner. Det
övergripande syftet med Riksarkivets

bidragsgivning är att främja bevarandet och användandet av det dokumentära kulturarvet samt de enskilda
arkivens utveckling. Idag upplevs
bidragsfördelningen som ojämn mellan olika arkivinstitutioner, då vissa
får mer och andra mindre.
Om Riksarkivet ska kunna dela ut större
bidrag till fler aktörer, i syfte att främja
utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet
betydelsefulla enskilda arkiv, så behövs
det en annan finansieringsmodell för
exempelvis Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (ARAB) eller ett större anslag
för bidragsgivning.
NATIONELL INFRASTRUKTUR FÖR
ARKIVINFORMATION

En effektiv informationsförsörjning
förutsätter att det går att få en överblick över vilka informationsresurser
som finns i samhället oavsett om
dessa har skapats av en offentlig eller
en privat aktör. För att man ska kunna
hitta arkiven behövs ett verktyg där
information om alla arkiv finns. Det
mest effektiva sättet att synliggöra
såväl offentliga som enskilda arkivbestånd är genom att redovisa dem i
den nationella arkivdatabasen (NAD),
så att alla potentiella användare har
möjlighet att hitta information om
arkivbeståndet.
Riksarkivet vill få resurser till ett uppdrag att genomföra ett nationellt projekt
för att skapa bättre möjligheter för
enskilda aktörer att ansluta sig till den
nationella arkivdatabasen NAD.
ANSVARSFÖRDELNING

Som tidigare nämnts får Riksarkivet
ta emot arkivhandlingar från enskilda
om de är av särskild betydelse för
forskning och kulturarv. Riksarkivet
får, inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter för att ta emot,
bevara, vårda och tillhandahålla dessa
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arkiv. Om den som vill lämna sina
arkivhandlingar till Riksarkivet saknar medel för att finansiera Riksarkivets kostnader så kan Riksarkivet göra
bedömningen att arkivet är så pass
betydelsefullt att Riksarkivet väljer att
ta emot det ändå, även utan kostnadstäckning. Det finns inget krav på att
Riksarkivets mottagande av enskilda
arkiv inte får snedvrida konkurrensen
på marknaden.
Riksarkivet har inte i uppdrag att
värdera enskilt arkivmaterial på något
annat sätt än om det är av betydelse
för forskning och kulturarv. Det
hindrar förstås inte att det har hänt
att det har uppstått konkurrenssituationer om specifika privata arkiv
mellan olika aktörer. Det kan handla
om arkivbestånd som är särskilt uppmärksammade, arkivhandlingar som
är ekonomiskt värdefulla eller arkiv
som av andra anledningar kan uppfattas som att de har ”hög status”. Det
kan vara både till exempel Kungl. biblioteket, andra kulturarvsmyndigheter
eller olika aktörer inom den enskilda
arkivsektorn som argumenterar för att
ett specifikt arkivbestånd har sådan
anknytning till deras övriga arkiv eller
till deras verksamhet att arkivet borde
förvaras hos just dem.
Riksarkivets hållning är att det är
viktigt att information bevaras och tas
om hand på rätt sätt, oavsett var och
av vem. Riksarkivet vill också att de
ska finnas redovisade i den nationella
arkivdatabasen så att alla har möjlighet att hitta dem.
Den kanske viktigaste aspekten när
det gäller arkivmaterial från enskilda
arkivbildare är att det alltid är ägaren
som själv väljer till vilken arkivinstitution man vill lämna arkivet.
RIKSARKIVETS INSPEL till arkivutredningen
om enskilda arkiv omfattar flera
aspekter än de som tas upp i denna
artikel. Läs gärna hela texten på
www.riksarkivet.se 

Krönikan
Alla Namnen får vi en inblick i en vardag på
Allmänna civilregistret. Jag fascinerades av boken när den kom ut
just för beskrivningen av den noggranne man som dag för dag förde
in personuppgifter på registerkort. Det är en av få litterära beskrivningar av arkiv eller i alla fall ”arkivarbete” där de som arbetar med
information varken befinner sig i en källare eller är bortglömd av
alla. Ja, ni har alla läst olika varianter eller sett det skildrat på film.
Och plötsligt får vi i boken veta att señor José faktiskt rubbar ordningen i det register som han är satt att sköta. Arkiven är ju något
man ska kunna lita på, de ska vara autentiska, tillförlitliga och den
information som arkiven bevarar ska varken ha rubbats eller på något
sätt förvanskats.

I JOSÉ SARAMAGOS BOK

lockar till upplevelse och fascination. Att det där
dokumentet faktiskt har undertecknats av kung x eller politiker y,
att dokumentet är på riktigt, i
original. Lumppapperet med sin
särskilda textur där vi kan känna
papperets tjocklek och se pappersytans struktur, de olika handstilarna, variationen av pennor. Och
så doften, den där speciella doften i
ett arkiv. I samband med visningar
för allmänheten är det ju just detta
som lockar; ordningen, mängden
handlingar i rader, berättelserna,
händelserna och upplevelsen där

DE ANALOGA ARKIVEN

”Hur känns och doftar ett e-arkiv?
Kommer det i framtiden att uppfattas
som ett kulturarv på samma sätt som
de analoga arkiven gör?”
man kan se, dofta och känna arkiven rent fysiskt. Det både imponerar och väcker frågor, och arkiven – både institutionen och bestånden
– uppfattas som trovärdiga och pålitliga.
är att allmänheten ska fortsätta att
uppfatta arkiven som trovärdiga. Att den digitala informationen,
trots att den med största sannolikhet har konverterats många gånger,
ännu är intakt och autentisk. Att inte ordningen har blivit rubbad, innehållet förändrat eller att någon del har försvunnit vid den
senaste uppdateringen. Och hur gör vi när vi ska förmedla, och inte
bara tillhandahålla, de digitala arkiven där informationen kanske
kan läsas och förstås men inte upplevas rent fysiskt? Hur känns och
doftar ett e-arkiv? Kommer det i framtiden att uppfattas som ett
kulturarv på samma sätt som de analoga arkiven gör? Vilka tankar,
upplevelser och känslor för det förflutna kommer den digitalt skapade informationen att väcka?

EN AV FRAMTIDENS UTMANINGAR

Maria Larsson Östergren
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Arkiven som alternativ
lärandearena för skolan
Arkivpedagogik och skolverksamhet har funnits vid svenska arkiv
i över 20 år och tillsammans tar arkiven varje år emot tusentals
besök som ett direkt resultat av ett aktivt arbete riktat mot skolan. Nu har regeringen för första gången tillsatt en utredning som
bland annat ska belysa arkivens arbete med skolan utifrån målsättningen att utveckla och förbättra samarbetet för framtiden.

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

Text och foto: Sara Grut sara.grut@riksarkivet.se

DEN PÅGÅENDE UTREDNINGEN pekar på att
efterfrågan från skolan är stor men
arkivpedagogiken är trots detta inget
stort satsningsområde inom arkiven
och få personer utanför sektorn känner till att arkivpedagogik finns. Vad
beror detta på?
LÅT OSS GÖRA ETT tankeexperiment.
Föreställ dig för ett ögonblick en
företagsledare som håller ett anförande inför personalen i sitt bolag, ett
företag som vi för jämförelsens skull
kan säga motsvarar storleken av den
svenska arkivsektorn. Företagsledaren
berättar engagerat om en produkt
som man inom företaget under mer
än 25 års tid har utvecklat som ett
slags sidoprojekt och som kunderna
nu tycker är så bra att den säljer utan
marknadsföringsinsatser. Produkten
har dessutom inspirerat liknande
företag i grannländerna att utveckla
lokalt anpassade produkter som även
där inneburit stor succé. Personalens
jubel och applåder – företaget har fått
en storsäljare som marknaden förstår
och efterfrågar. Ett muntert sorl hörs
bland publiken.
TÄNK DIG NU att företagsledaren harklar
sig, sänker blicken och säger:
– Ja, det är ju förvisso väldigt bra
och roligt att så många är intresserade
av att köpa just den här produkten
men nu får vi besinna oss. Vetskapen
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om produkten måste stanna inom
den snäva krets som redan upptäckt
den. Om detta sprids vidare skulle
vi kunna få för många kunder. Våra
ordinarie produkter och de delar av
vår verksamhet som är nödvändig
måste till varje pris prioriteras.
Låter det här troligt? Nej, förmodligen har de flesta ganska svårt
att föreställa sig ett företag som inte
skulle satsa på en vinnande produkt.
Så vilken bäring har detta scenario på
arkivpedagogik och arkivinstitutioner
som lyckligtvis inte helt arbetar utifrån marknadens premisser?
för att visa på
hur svenska arkiv, likt företagsledaren
med den populära produkten, medvetet begränsar informationen om vad
de kan erbjuda skolan. Detta visar den
enkätundersökning som nyligen gjorts
där över 200 arkiv ingick.
Undersökningen ingår i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att
kartlägga kulturarvsinstitutionernas
samverkan med skolväsendet där
Riksarkivet utför ett deluppdrag som
rör arkiven och skolan. En enkätundersökning sändes ut till cirka 370
arkiv från statlig, regional, kommunal
och enskild sektor. Enkäten besvarades av över 200 arkiv och en fjärdedel
uppgav att de samverkar pedagogiskt
med skolan. Skolsamverkande arkiv
har därtill besvarat frågor om alltifrån

JÄMFÖRELSEN ÄR TILLSPETSAD

verksamhetens innehåll, sin utvärderingspraxis och personalens utbildningsbakgrund till hur erbjudanden
mot skolan marknadsförs. Utifrån
enkäten som helhet, men i synnerhet
när det gäller den senare frågan om
marknadsföring, kan en del intressanta iakttagelser göras.
AV SVAREN FRAMGÅR nämligen att arkiv
med väletablerad skolverksamhet
inte marknadsför sina erbjudanden
mot skolan särskilt aktivt utan att de
tvärtom är försiktiga med att nå ut till
för många. Arkiven vill nå ut till fler
lärare, problemet är bara att tiden och
resurserna för detta inte finns och att
andra delar av verksamhet beskrivs
som mer ”prioriterade”, ”ordinarie”
och ”nödvändiga”. Utifrån den här
undersökningen framstår arkivens
erbjudande till skolan som efterfrågat
i en utsträckning som är långt större
än vad arkiven kan tillgodose. Det
är kanske här man bör börja leta
efter delar av svaret till varför många
människor inte har en aning om att
det finns något som heter arkivpedagogik eller att arkiven kan vara en
resurs för skolan.
Utan bred och tydlig kommunikation kring arkivens värde och relevans
för skolan, förnyas den grupp lärare
som är i kontakt med arkiven mycket
långsamt. Det som inte efterfrågas
har svårt att få del av allmänna

Bara en fjärdedel av
arkiven som svarade på
enkäten uppgav att de
samverkar pedagogiskt
med skolan.

”Det som inte
efterfrågas har
svårt att få del av
allmänna resurser.”
resurser och kommer också ha svårare
att stå sig i konkurrensen om extern
finansiering. Arkivpedagogiken och
skolverksamheten hamnar i ett slags
moment 22.
och andra frågor som rör
arkivens samverkan med skolan finns i
den rapport som Riksarkivet nu sammanställer inom ramen för det pågående regeringsuppdraget. Uppdraget
ska identifiera eventuella hinder för
samarbetet mellan arkiv och skola och
redogöra för hur dessa kan överbryggas. Resultaten ska kunna användas i
planering och genomförande av verksamhet som stärker det ömsesidiga
samarbetet mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet.
Riksarkivets del avrapporteras till
Riksantikvarieämbetet under våren
2019 och hela regeringsuppdraget ska
vara avrapporterat till Kulturdepartementet senast den 30 oktober 2020. 

MER OM DENNA

Arkiven vill nå ut till fler
lärare, problemet är
bara att tiden och resurserna för detta inte finns
och att andra delar av
verksamhet beskrivs
som mer prioriterade.

Arkivpedagogiken
kan vara en ovärderlig resurs för skolundervisningen.
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Arkivens framtid
– utmaningar och
förväntningar
Med detta nummer av Arkiv avslutar Riksarkivet firandet av de
senaste 400 åren och tar sikte på framtiden. I ett försök att sia
om framtiden har vi bett respektive ordförande för landets arkivföreningar att ge sin vision om framtiden inom arkivsektorn. Vilken
framtidsfråga anser de vara den mest angelägna att lösa och vilken roll tycker de att Riksarkivet kan eller ska spela i framtiden?
Text: Maria Larsson Östergren maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

BÅDE UNDER HÖSTEN och efter årsskiftet
har Riksarkivet gjort flera inspel till
Arkivutredningen, en utredning som
förhoppningsvis kan lösa dagens
utmaningar för sektorn. Flera av
inspelen presenteras också på annan
plats i tidningen. Men hur tänker
respektive ordförande för landets
arkivföreningar om framtiden inom
arkivsektorn? De har alla gjort en
personlig framtidsspaning och deras
röster är samstämmiga när det gäller
flera av de utmaningar som finns. Ett
tecken i tiden är i alla fall att vi just
nu inte bara har en kvinnlig riksarkivarie, samtliga föreningar har också
kvinnliga ordförande.
FRÅGORNA VI STÄLLDE VAR:

1. Vilken tycker du personligen är
den viktigaste framtidsfrågan för
arkiven/arkivsektorn?
2. Vilken roll ska Riksarkivet spela om
tio år?
Anastasia Pettersson,
ordförande NLA
1. Sedan 2002 har digitaliseringen
fortsatt och fördjupats. Sociala medier
som ett sätt för informationsförmedling är ett av de mest påtagliga. Det
används för personlig kommunikation
och för att sprida information till
större grupper. Även myndigheter för
ut information via dessa. Här finns
en utmaning att fånga och bevara
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information som
sprids på detta
sätt, information
som tidigare
och i många fall
materialerades
i traditionella
arkivhandlingar.
Anastasia
Pettersson
Även många andra
typer av IT-system
behandlar informationen på ett
komplext sätt och handlingsaspekten
blir allt svårare att upprätthålla.
System kan också sammanställa och
presentera information som en helhet
som egentligen hämtas från olika
arkivbildare vilket bland annat kan
komplicera proveniensen. Denna
komplexitet i IT-systemens informationshantering kan bara förväntas öka
och ge problem i arkivhanteringen.
2. Ny informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort
medborgarna att ha tillgång till
offentliga tjänster dygnet runt. Teknikorienteringen hos de offentliga organisationerna får många konsekvenser
på olika sätt. De fysiska mötena och
brevväxling har redan genomgått
kraftig minskning i samhället. Från
det fysiska till det digitala - så går
utvecklingen i samhället. Riksarkivet/
arkivsektorn kommer med tiden att
bli alltmer inbegripen i denna utveckling. Stora ekonomiska investeringar i

ny teknik kommer att behövas. Yrkesverksamma inom arkivbranschen
kommer att behöva mycket fortbildning inom digital teknik.
Anneli Brattgård,
ordförande FALK
1. Den viktigaste frågan är hur vi ska
få arkiven att bli "lika viktiga" oavsett
var de har uppstått och hos vem. Idag
ser vi stora skillnader mellan stat,
kommuner (i plural), landsting och
enskilda sektorn. Men hur ska arkiven
värderas, om de över huvud taget ska
värderas? Ska ekonomin få styra om
det blir ett bevarande eller inte av
information? Ett tydligt exempel på
detta ser vi i de kommunala myndigheterna och i e-arkivfrågan. Det finns
kommuner som har mycket resurser
och därför har både kunnat upphandla och implementera e-arkiv, och
det finns kommuner där den typen av
projekt inte kan finansieras därför att
de är små och saknar ekonomi (och
kompetens) för detta. Är det rimligt
att bevarandet av medborgarnas samlade information
ska vara beroende
av i vilken kommun man bor?
Och samma
förhållande gäller
för den enskilda
sektorn.
Anneli Brattgård

2. Jag tillhör de som tycker att Riksarkivet ska få ett större och tydligare
mandat när det gäller att lösa nationellt gemensamma arkivfrågor.
Eva Sjögren Zipsane,
ordförande Svenska
Arkivförbundet
1. Att arkiven blir lika självklara och
kända kulturarvsinstitutioner som
museer och bibliotek, både bland
medborgarna och i den nationella
kulturpolitiken.
Arkiven är en
betydelsefull del i
samhällets långsiktiga informationsförsörjning, i
det demokratiska
samhällets infraEva Sjögren
struktur och som
Zipsane
kulturarvsinstitutioner. I ett demokratiskt samhälle är
det grundläggande att alla har en fri
och jämlik tillgång till information
som rör dem själva och vårt samhälle.
Den är nödvändig för insyn och
demokratisk kontroll av makthavare
och för rättssäkerhet, det handlar
om insyn och utblick, om nutid och
dåtid, om upplevelse och inlevelse,
och om nytta och nöje. I en allt mer
digitaliserad värld är det avgörande
att det finns information som man
kan lita på. Och då måste man veta
var den finns. Därför ska vi fortsätta
att utveckla arkiven som analoga och
digitala mötesplatser, och oförtrutet
arbeta vidare med att på olika sätt,
och med arkivpedagogiska metoder,
öka kunskapen om arkiven och synliggöra arkiven i samhället. Arkiven
måste också bli mer angelägna och
relevanta som kulturarvsinstitutioner.
De måste arbeta i partnerskap med
andra institutioner, organisationer,
skola och forskning, och engagera och
involvera användarna i verksamheten.

Arkiven, liksom andra kulturarvsinstitutioner, måste arbeta i linje med
kulturpolitiska mål på regional, nationell och EU-nivå och inse kulturarvets värde inom andra politikområden
som bildning, lärande, hälsa och
välbefinnande, för social- och ekonomisk utveckling och så vidare. Inte
minst måste man på arkiven förstå att
vi lever i en tid när våra besökare inte
bara vill ha tillgång till kulturarvet,
utan förväntar sig att delta aktivt och
vara medskapande.
2. Riksarkivet kommer fortsättningsvis att ha två huvudroller i vårt
demokratiska samhälle – dels genom
att säkra autentisk och rättssäker
information i en digital och ständigt
föränderlig värld, dels genom att vara
en av huvudaktörerna inom kulturarvsområdet.
2029 ställer statsförvaltningens
digitalisering, systembyten, och
omstruktureringar stora krav på
Riksarkivet. Med svällande informationsmängder och minskad personal
är det en ständig kamp att i överlappande och gemensamma statliga ITsystemen säkra, i dubbel bemärkelse,
den information som är nödvändig
för demokrati och rättssäkerhet idag,
och som historisk information för
framtiden. Uppdraget är så stort och
komplext att ansvaret delas mellan
flera myndigheter.
Samtidigt har Riksarkivets analoga
arkivmaterial, hyllmil efter hyllmil,
kommit i ropet, just för att det är analogt. Det är ett kulturarv att känna
på, lukta på, att fascineras och inspireras av. I Riksarkivets kulturarvsavdelning och ute på landsarkiven möts
studiegrupper, skolklasser, volontärer,
forskare, antikvarier, pedagoger,
konsulter och många fler för att ta del
av, och bidra till arkivens innehåll, för
egen och samhällets nytta.

Katarina Ekelöf,
ordförande FAI
1. De senaste 20–30 årens offentliga
information riskerar att gå förlorad
om inte bevarandeaspekten vävs in i
den alltmer ökade digitaliseringen av
offentlig sektor. Det är allvarligt att
fokus alltför ofta sätts på systemstöd
och teknik istället för informationens
innehåll och sammanhang. Det heter
att informationen (eller data) är det
nya guldet. Men då måste också
informationen sättas i centrum och
arkivarier som yrkeskår ta aktiv del i
att styra och utveckla förvaltningen
av information i verksamhet och arkiv.
Nya yrkesroller och nya myndigheter
kommer att skapas om vi inte förmår
att ta plats och vara relevanta i digitaliseringen. Arkiv får inte förskjutas
till kuriosasamling av historiska
artefakter.
2. Riksarkivets föreskrivande verksamhet behöver bli mer proaktiv så
att den stöder och leder arkivarierna
i detta och informationsförvaltning
i stort. Samspelet med exempelvis
Statens Servicecenter och den nya
digitaliseringsmyndigheten DIGG
behöver bli tydligare. Om tio år
finansieras inte samhällets minne av
bevarandeavgifter i efterskott utan
medel sätts av i förskott som en del
av samhällets fortsatta digitalisering.
Arkivutredningen har presenterat en
ny lagstiftning på området eftersom
det är naturligt att verksamheter gör
informationsbokslut på samma sätt
som man idag gör
miljö och hållbarhetsredovisningar.
Flera aktörer
samverkar kring
inspektioner av
informationsförvaltningen. 
Katarina Ekelöf
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– en dörröppnare
till arkivet
Den idag så hajpade artificiella intelligensen
(AI) är inte ett nytt fenomen utan en inte
grerad del av den informationstekniska
utvecklingen det senaste seklet. På
samma sätt som professionerna inom
arkiv- och informationshantering
tidigare har behövt förhålla sig till
IT-utvecklingen i stort behöver vi nu
följa framväxandet av AI och smarta
system. Här visar sig dessutom AI
vara ett bra verktyg som visar potential att kunna öppna dörrarna till arkivet
för fler användare och skapa nya möjligheter att använda och återsöka information.
Text: Catharina Grönqvist catarina.gronqvist@riksarkivet.se

för flera grenar
inom datavetenskapen som studerar
och tar fram system som uppvisar
intelligenta beteenden. Intelligens i
sin tur är ett komplext begrepp, men
i det här sammanhanget handlar det
till stor del om förmågor som är förknippade med tolkning, självlärande
och i förlängningen även resonerande.

AI ÄR ETT SAMLINGSBEGREPP

inom AI är att
”data är den nya oljan” då stora mängder data är en förutsättning för att
kunna utveckla och använda system
med maskininlärning, en AI-teknik

ETT POPULÄRT TALESÄTT
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som närmast exploderat i användning
de senaste åren. Till skillnad från
traditionell programmering där en
utvecklare skriver algoritmen för hur
en input ska beräknas av systemet för
att resultera i en korrekt output så
vänder maskininlärning på steken: här
skriver istället systemet algoritmen
som beräknar hur en input blir rätt
output. För att systemet ska kunna
tränas till detta det krävs stora mängder annoterad data där en output listas
för varje input. För att till exempel
träna en maskininlärningsmodell att
tolka objekt i fotografier behövs mil-

jontals bilder som är uppmärkta med
vad de föreställer och för att översätta
text från ett språk till ett annat behövs
miljontals sidor med översatta texter,
och så vidare. Efter att modellen
har tränats på träningsdatamängden
testas den för att se om den ger tillräckligt bra resultat och när modellen
är tillräckligt smart kan den börja
användas för att beräkna outputs
till nya, oannoterade inputs. Det är
viktigt att ha i åtanke att AI:n inte
förstår beräkningen den utför, på det
viset är den inte ”verkligt” intelligent.
En bildigenkännings-AI ser inte en
bild som en människa gör, det den lär
sig är att när ettorna och nollorna står
efter varandra efter ett visst mönster
är rätt output ”katt”, men den har
ingen kontextuell förståelse för vad
en katt är, vad de kan göra, hur stora
katter är eller hur de skiljer sig från,
säg, lejon, hundar eller flygplan.
AI HAR STORA BEGRÄNSNINGAR och en sorts
”intelligens” som skiljer sig mycket
från människans. Som de senaste
årens fadäser har visat – till exempel
rekryteringsalgoritmer som inte visar
annonser med högt betalade jobb för
kvinnor, chatbottar som börjar sprida
rasistiska inlägg på sociala medier
eller bildigenkänningsalgoritmer
som systematiskt feltolkar bilder på
icke-vita – finns risker med en övertro
på artificiell intelligens och maskininlärning. En AI-modell kan inte bli
bättre än den data den tränas på och
skev, dålig eller otillräcklig data kommer att resultera i dåliga system med
bias. Som AI-forskarna säger ”garbage
in, garbage out”.

som
beskrivits ovan kallas för övervakad
maskininlärning eftersom man vid
träningen kan övervaka att AI:n når
rätt resultat då input-outputparen
fungerar som ett facit. Tekniken
kan ge väldigt bra resultat för vissa
användningsområden, men eftersom
träningen av AI:n kräver tillgång till
stora mängder annoterad, högkvalitativ data lämpar den sig inte för alla
typer av tillämpningar. För andra
typer av analyser kan en teknik som
kallas oövervakad maskininlärning
därför vara ett alternativ. Detta är i
mångt och mycket en vidareutveckling av statistiska och matematiska
DEN TYP AV MASKININLÄRNING

modeller för big data-analyser som
medger att AI:n själv kan upptäcka
samband mellan datapunkter. Dessa
kan sedan grupperas i tematiska kluster och/eller visualiseras på olika sätt.
De två teknikerna kan även komplettera varandra för vissa användningsområden eftersom de kan besvara
delvis olika frågeställningar.
av algoritmer
genom övervakad maskininlärning är beroende av stora mängder
träningsdata har denna börjat kallas
för den ”nya” nya oljan. Tillgången till
träningsdata har identifierats som en
av de största flaskhalsarna för forskning och utveckling inom AI. Den
data som redan finns kommer därför
att bli mer värdefull att förvalta och
förädla eftersom den kan komma till
användning för nya datakrävande
utvecklingsområden. Inom informationsprofessionerna kommer det
därför sannolikt att tillkomma nya
arbetsuppgifter de närmaste åren. För
arkiverad information finns ingen
yrkesgrupp som förstår informationens förutsättningar, begränsningar
och möjligheter lika väl som arkivarier. Om arkiverad information ska
användas för att träna maskininlärningsmodeller har arkivarien därför
en viktig roll i att motverka att bias
byggs in i systemen. Det är även
viktigt att informationsspecialisten
och arkivarien har en förståelse för
hur verksamheten kan tänkas vilja
använda den information som skapas
idag så att den förvaltas på sätt som
främjar framtida maskininlärning.
EFTERSOM UTVECKLING

FÖR DIGITISERADE arkivmaterial medför
AI intressanta möjligheter att lämna
volymen som den minsta sökbara
enheten. AI-tekniker kan användas
i verktyg som automatiskt extraherar
metadata ur arkivhandlingarna, till
exempel nyckelord som person- eller
platsnamn, vilka i sin tur kan återsökas i smartare söktjänster. Dessutom
öppnas dörrarna för sökningar som
inte baseras på metadata: AI möjliggör exempelvis dels att tolka vilka
objekt som finns i bilder och tagga
dessa i skriven metadata, samtidigt
som tekniker som så kallad omvänd
bildsökning medger sökningar där en
bild kan användas för att söka efter
andra bilder innehållande liknande

objekt, komposition och så vidare.
För historiska bildsamlingar kan en
kombination av de två teknikerna vara
fördelaktig då vissa typer av objekt
kan ha ändrat utseende över tid och
andra objekt kanske inte har kunnat
identifieras eftersom de inte förekommer idag.
AI FÖR HANDSKRIFTSIGENKÄNNING (Handwritten text recognition, HTR) är
ett hett forskningsområde just nu
med flera nationella och internationella projekt igång som syftar
till att utveckla algoritmer för att
transkribera handskriven text. Att nå
framgång har visat sig väldigt svårt
då människors handstil varierar i hög
grad och fortfarande behövs tusentals
transkriberade och annoterade ord per
text för att träna en HTR-modell med
hög träffsäkerhet. När HTR-tekniken
har mognat kommer den dock att
möjliggöra automatiserad metadataextraktion ur handskrivna, digitaliserade källor, samt i framtiden kanske
även fritextsökningar i otranskriberade, digitiserade arkivhandlingar.

att synen på, och behovet
av, kontextuell metadata för återsökning kommer att förändras eftersom
den inte kommer att vara det enda
sättet att återfinna information. Detta
ligger dock ett antal år fram i tiden
eftersom både AI-teknikerna och
hårdvaran behöver utvecklas för att
den här typen av återsökningar ska
kunna användas storskaligt utan att
ta för mycket resurser i anspråk. Det
kan också visa sig att detta aldrig blir
ett bra alternativ till sökningar som
baseras på kontextuell metadata utan
endast kommer att användas som ett
komplement för vissa arkivbestånd.
Oavsett om man ser objekt- eller
fritextsökningar i digitiserade arkivhandlingar som en naturlig följd av
utvecklingen eller inte så är det värt
att utveckla verktyg för automatiserad
metadataextraktion. Inte bara för
att metadata är det som i dagsläget
möjliggör sökningar inom volymerna,
utan också för att det kan användas för
att skapa träningsdatamängder för att
träna upp andra AI-tillämpningar på,
till exempel smartare söktjänster, ärendehanteringssystem och beslutsstöd.
Metadataextraktion är även gynnsamt
för sökapplikationer med oövervakad
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maskininlärning eftersom det medger
verktyg där digitala objekt och deras
metadata kan analyseras och grupperas
enligt olika valbara principer beroende
på vilken aspekt hos det digitala
objektet som studeras. Exempelvis
skulle sökträffar kunna grupperas
tematiskt kopplat till tidsperiod,
geografi, proveniens, ämnesord, etc.
baserat på användarens frågeställning.
Även här har arkivarien vid utvecklandet av systemet en nyckelkompetens
för att kunna tolka om sökresultaten
som presenteras för arkiverad information är rimliga, eller om metadatan
måste förbättras för att motverka bias.
FÖR ATT BÖRJA UTNYTTJA AI som verktyg
i arkivarbetet driver Riksarkivet ett
forsknings- och utvecklingsprojekt
under 2019 inriktat på automatiserad
metadataextraktion. Projektet, kallat
AIRA (Artificiell Intelligens inom
Riksarkivet), syftar till att utvärdera
om och hur maskininlärningstekniker
kan användas på text och bild, samt

utveckla verktyg och metoder för
ett antal tillämpningar där tekniken
visar sig mogen. Målet är att kunna
integrera dessa verktyg i produktionslinjen på DIT/MKC. Eftersom
HTR-tekniken ännu inte är mogen
används maskinskrivet digitiserat
arkivmaterial som kan tolkas med
OCR (Optical Character Recognition) inom projektet. Föresatsen är att
utveckla ett modulbaserat ramverk
som i framtiden även är applicerbart
på handskriven text.
ATT ANVÄNDA AI för automatiserad metadataextraktion bör ses som ett första
steg för att skapa en förtrogenhet med
tekniken och undersöka dess förutsättningar för arkivmaterial. Samma
språkteknologiska tekniker som
används för identifiering av nyckelord
för metadataextraktion kommer att
kunna användas vid datakurering inför
big data-analyser samt för att skapa
smarta söktjänster. AI kan således
både bredda informationsprofessioner-

Long-Term Archive
by Formpipe

nas ansvarsområden, men också öppna
för nya möjligheter och målgrupper att
använda arkivmaterial. Tematiserade
och proveniensöverskridande sökingångar som inte förutsätter kunskap
om arkivens uppbyggnad eller den
eftersökta informationens proveniens
sänker tröskeln till arkivet för nya
användare. Dessutom ger det möjlighet att ställa nya forskningsfrågor
till materialet och besvara dessa på
nya sätt. Fler och fler utlysningar för
forskningsmedel inom samhällsvetenskap och humaniora innehåller
krav på att använda och utveckla
digitala arbetsmetoder vilket riskerar
att tränga undan traditionell manuell
forskning, samtidigt som det gör att
arkivens användare kommer att ha nya
förväntningar och krav på tillgängliggörandet av den data som förvaras i
arkiv. Förtrogenhet med att använda
AI-modeller för att storskaligt och
automatiserat göra data digitalt bearbetningsbar kommer att behövas för
att kunna tillgodose dessa behov. 

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.
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- 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.
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Mariebergs Arkivbyrå är ett företag
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Orgnr: 556111-9099
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Riksarkivet,
kommunerna
och landstingen
EN GENOMGÅENDE TANKE i Riksarkivets
olika inspel till den pågående arkivutredningen har varit att samhällets
informationsförsörjning i högre
grad behöver bör ses ur ett helhetsperspektiv. Riksarkivets svarar idag
för en nationell överblick av hela
arkivområdet i landet men har sitt
primära ansvarsområde som statlig
arkivmyndighet med ansvar för
reglering, tillsyn, bevarande och
tillhandahållande av information
inom statsförvaltningen. Uppdraget
behöver förtydligas och stärkas vad
gäller privat sektor och den offentlig
verksamhet utanför staten.
I DAGSLÄGET ger Riksarkivet råd till
kommuner/landsting och verkar för
ökad samordning mellan statlig och
kommunal verksamhet. Samordningen sker i dag i stor utsträckning
genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA), en verksamhet som med små medel fungerar väl.
Samtidigt finns det ett stort antal

kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige i landet, alla med
föreskriftsrätt för arkivhanteringen
inom sina kommuner respektive
landsting. Det medför en risk för en
splittrad reglering där olika regelverk
gäller i olika kommuner och landsting.
TILL ARKIVUTREDNINGEN föreslås därför att
Riksarkivet ges möjlighet att meddela
föreskrifter för hela den offentliga
förvaltningen. Reglerna inom den
offentliga förvaltningen blir mer
enhetliga genom att Riksarkivet får
ett tydligare mandat när det gäller
regelgivning, tillsyn, klassificering
av information och bevarande- och
gallringsfrågor. För att säkerställa
inflytande från den kommunala och
landstingskommunala sektorn föreslår
Riksarkivet att föreskrifter som ska
gälla för kommuner och landsting
får meddelas först efter samråd med
SKL. Tillsynen ska, enligt Riksarkivets förslag, liksom nu utföras av

respektive arkivmyndighet. Gemensamma strategier och metoder för
tillsynen av regelefterlevnaden inom
den offentliga sektorn bör tas fram.
ÖKADE KRAV på arkivverksamheten
inom kommunal sektor, bland annat
på grund av digitaliseringen, gör att
behovet av samarbete kommuner (och
landsting) emellan ökar. Riksarkivet
menar att tätare samarbete mellan
kommuner är positivt för arkivverksamheten i sektorn, däremot kan
en del av de organisationsformer som
har skapats komma i konflikt med
det ansvar som en arkivmyndighet
har enligt arkivlagen. Riksarkivet
anser att frågan om vilka kommunala
organisationer som ska kunna utses
till arkivmyndighet bör utredas.
RIKSARKIVETS INSPEL Riksarkivet, kommunerna och landstingen. Ett
helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning i sin helhet hittar
du Riksarkivets webbplats. 

Inte bara en låda...
...utan en för skydd och förvaring av dokument,
foton och föremål i under lång tid.
Här hittar du produkter för att:
- emballera
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Utan att skada det du vill bevara.
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www.museiservice.se

Bild: Nordiska museet, NM.0048624

39

Posttidning B
Svensk Arkivtidskrift
Birdh Publishing
Industrigatan 1
112 46 Stockholm

Papper eller filer?
Dina dokument är vår vardag. Fysiska och digitala arkivlösningar
som är säkra, sparar tid och frigör utrymme.
Trygghet och säkerhet

Geografisk närhet

Lätt och snabb åtkomst

08-534 608 88 johan.litens@depona.se

Våra arkivcenter:
Vilhelmina, Falun, Stockholm, Göteborg, Katrineholm och Malmö

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

www.depona.se

