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Samarbete och utveckling
är nycklarna till framtiden
ringde telefonen. Jag svarade och fick
då veta detta av denna tidnings huvudredaktör: ”Det är
din tur att skriva ledaren till nästa nummer … vi behöver den senast på lördag”. Smått chockad la jag på och
återgick till datorn för att fortsätta ett Skype-samtal med
myndighetens verksamhetsarkitekt och dess informationssäkerhetssamordnare. Samtalet handlade om att förbättra
styrningen av hur information hanteras på olika typer av
samarbetsytor.
Att jag skulle kunna arbeta hemifrån (vilket jag för
tillfället gjorde) och dessutom tillsammans med andra för
mig då helt okända professioner hade jag inte kunnat tro när
jag blev verksam som arkivarie för närmare 20 år sedan. Att
vi tillsammans skulle försöka styra och ställa med hur folk
jobbar i olika IT-verktyg för att få till en god informationshantering fanns inte heller i min föreställningsvärld.
EN TORSDAG I NOVEMBER

följde en stackars praoelev mig en
vecka. Jag skriver ”stackars” för hon hade verkligen inte
roligt alla gånger. Det hon fick göra mest var att läsa medan jag satt framför dator eller lyssna på obegripliga diskussioner när jag satt i möten. Däremellan fikade vi i alla fall.
Inte kunde jag förställa mig när jag gick arkivutbildningen
för mer än 20 år sedan att en arkivarie kan arbeta utan att
röra papper och knappt ens vistas i en arkivlokal. Men det
går och det är en del av framtiden.
TIDIGARE UNDER HÖSTEN

Vi behöver samarbeta med andra professioner, men vi
behöver också hitta en plattform där vi tillsammans inom
arkivbranschen kan påverka politiken och få andra yrkesgrupper att förstå vad vi gör. Tillsammans är vi oändligt
mycket starkare än som enskilda institutioner, föreningar
eller arkivarier – här är för mig museerna, som för ett
antal år sedan bildade Riksförbundet Sveriges museer, en
förebild. Något liknade borde även finnas för arkivsektorn!
Därför är jag glad att riksarkivarien har tagit initiativ till att
förnya en potentiell plattform. Nämligen SASS (Svenska
Arkiv i Samverkan för Synlighet), som samlar större delen
av branschen.
kommer från FALK. Under våren
startar vi utbildningar på två orter nära dig, Falun och
Linköping. Tanken är att erbjuda professionell och för
arkivarier skräddarsydd utbildning till en låg kostnad. Håll
utkik efter mer information efter nyår!
ETT ANNAT VIKTIGT INITIATIV

under mina knappa 20 år som arkivarie är utan tvekan digitaliseringen. Det är den som
möjliggör för mig att sitta hemma och ändå vara närvarande på arbetsplatsen. Det är den som tvingar mig som
arkivarie att samarbeta med informationssäkerhets- och
IT-specialister. Det är den som gör att arkivariens arbete,
åtminstone på myndigheter, kommuner och regioner, kryper allt närmare skapandet av informationen.
För att möta digitaliseringen måste vi enligt mig göra
två saker – samarbeta mer och ständigt vidareutbilda oss.
DEN STARKASTE TRENDEN
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Tema Museum
I rollen som intendent
och arkivarie på Tekniska museet har Jenny
Attemark-Gillgren varit projekt-koordinator
i det metodutvecklande
forsknings- och digitaliseringsprojektet Digitala
modeller. Teknikhistoriens
samlingar, digital humaniora & industrialismens
berättelser som avslutas
nu i slutet av 2019. För
tidskriften Arkiv berättar
hon om projektet från ett
museiperspektiv med
fokus på de digitaliseringsprocesser och
museiaktiviteter som har
använts inom projektet.
Text: Jenny Attemark-Gillgren
jenny.attemark-gillgren@tekniskamuseet.se

DIGITALA
MODELLER
SOM BIDRAR
TILL NY
KUNSKAP

Under hösten 2016 togs fem av Polhems modeller
till Linköpings universitetssjukhus för att genomgå
skiktröntgen. Detta gjorde det möjligt att urskilja
olika typer av material inuti trämodellerna. Genom
röntgen kunde modellernas rörliga delar också separeras så att det gick att interagera med dem i en
VR-miljö. Bilden kommer från Interspectral.
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Tema Museum
Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora
& industrialismens berättelser har till
stor del inriktat sig på den digitala teknikens möjligheter, snarare än ny kunskap om teknik och industrihistoria.
Syftet med projektet har varit
att från olika kulturarvsperspektiv
undersöka digitaliseringen som sådan
och hur den kan fungera som bro mellan forskning, minnesinstitution och
(musei)besökare. De materialkategorier
ur Tekniska museets samlingar som
har valts ut för att digitaliseras och
beforskas är alla relaterade till industrialismens olika faser och berättelser.
Projektet rör sig inom fältet digital
humaniora. Att begreppet har många
definitioner illustreras av webbplatsen
whatisdigitalhumanities.com som
visar en ny definition varje gång du
besöker den.
Som forskningspraktik innefattar
digital humaniora ofta utveckling av
nya digitala metoder, vilka förutsätter
ett tvärvetenskapligt samarbete. För
Tekniska museets del har tyngdpunkten legat på ett praktiskt utforskande
av själva digitaliseringsprocesserna.
PROJEKTET DIGITALA MODELLER.

samlingar möjliggör spridning av vårt kulturarv och
uppmuntrar till användande och inte
minst medskapande. Detta är viktigt
då förhållandet mellan minnesinstitution och omvärld inte längre kan ses
som enkelriktad kommunikation från
avsändare till mottagare. Dagens
publik förväntar sig delaktighet och
transparens.
DIGITALISERING AV

Tre materialkategorier ur Tekniska
museets samlingar valdes ut: (
• Delar av företagsledaren och industrihistorikern Carl Sahlins omfattande arkivsamling.
• Samtliga årgångar av Tekniska
museets årsbok Daedalus samt
• 30 modeller ur Christopher Polhems så kallade mekaniska alfabet.
Eftersom de tre materialkategorierna
är av skilda slag, har digitaliseringen
utförts på olika sätt.
CARL SAHLINS BERGSHISTORISKA SAMLING

Samlingen består av nära 1 800
arkivkartonger fyllda till brädden
med dokument, fotografer, ritningar,
kartor och föremål. Materialet rör
8
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Sveriges gruvor och bruk. Sahlin
var en mycket engagerad samlare
som ägnade nära 50 år åt insamling.
Sahlin var även delaktig i grundandet
av Tekniska museet och skänkte sin
samling till museet år 1933.
Det digitaliserade materialet ur
Sahlins samling består av sammanlagt
126 arkivkartonger, motsvarande
omkring 46 000 objekt. Materialet
skannades på dåvarande Riksarkivets
Mediakonverteringscentrum (MKC)
i Fränsta, undantaget skört material
som fotograferades på plats i museets
lokaler.
Digitaliseringen av Sahlins samling innebar att materialet gjordes
sökbart genom indexering, katalogisering och inmatning av metadata
i databassystemet Primus. Samtliga
poster finns nu tillgängliga på DigitaltMuseum.
Med hjälp av digital teknik har
projektet försökt hitta nya sökingångar till Sahlins samling för att
nyansera och problematisera bilden av
den svenska industrialismen.
Det visade sig dock vara svårt att
få fram den här typen av information.
Delvis berodde det på att platsen
för publicering egentligen inte är
anpassad för arkivmaterial. Eftersom
samlingen är av så pass skiftande slag
var OCR-tolkning inte möjligt i detta
fall. OCR står för ”Optical Character
Recognition” och innebär kortfattat
att en textsida först skannas till en
digital bild. Sedan utförs en optisk
teckenläsning varefter bildfilerna
omvandlas till textfiler med bokstäver
och siffror som en dator kan läsa av.
Förhoppningsvis dyker nya tekniska
lösningar upp framgent som kan möjliggöra bättre återsökning i materialet.
Det kan tilläggas att Sahlins samling
även har publicerats på plattformen
Internet Archive. Där finns en bättre
bläddringsfunktion än på DigitaltMuseum, även om återsökningen inte
förbättrades nämnbart.

”Karta över Gambleboda säterijes
Råå och Röör”. Handmålad originalkarta skapad av Gabriel Thoring på
1600-talet. Idag återfinns kartan i
Carl Sahlins bergshistoriska samling
på Tekniska museet. Gabriel Thoring
var ordinarie lantmätare i Närke
under 1600-talet. Detta är bara ett
av många exempel på innehållet i
Sahlins omfattande samling.
Arkivkod: CS-F2-1-2.

att OCR-tolka materialet. På så vis
går det att söka efter specifika ämnesord i samtliga årgångar av Daedalus,
precis som i en digitalt född text.
En metod som projektet har använt
sig av när det gäller analys av den
samlade
textmassan i årsboken Daedalus
är så kallad temamodellering eller
samförekomstanalys. Utifrån sam-

ÅRSBOKEN DAEDALUS

Tekniska museets årsbok Daedalus
gavs ut mellan 1931–2017. Här finns
en betydande källa till kunskap om
teknik- och industrihistoria, men den
berättar också mycket om Tekniska
museets snart 100 år långa historia.
Årsbokserien skannades under 2016
av Depona, som även fick i uppdrag

Framsidan till Daedalus, Tekniska
museets årsbok från 1944. Årsboken väckte uppmärksamhet för sitt
moderna typografiska utseende
– bokdesign av Anders Billow. Årsböckerna kom att se ut på samma
sätt ända fram till 1965 då museet
valde att förändra utseendet på
Daedalus.

förekommande ord är det möjligt att
identifiera ämnen och teman, samt
deras utbredning geografiskt.
Det är en mycket användbar
metod för forskning inom digital
humaniora, även om textmängderna
egentligen behöver vara betydligt
större än i Daedalus för att kunna ge
särskilt mycket ny historisk kunskap.
Eftersom Digitala modeller är ett
metodutvecklande projekt, är det
dock metoden i sig, snarare än teknikhistorien som sådan som i det här
fallet var relevant att utforska. Nyttan
med digitaliseringen och tillgängliggörande av årsbokserien har varit stor.
Den ger våra användare nya ingångar
och kunskap kring museets samlingar
och har blivit ett användbart arbetsverktyg för personalen. I skrivande
stund arbetar vi för att flytta över
digitala Daedalus från projektets till
museets webbsajt för en mer långsiktig lösning.
POLHEMS MEKANISKA ALFABET

Syftet med att avbilda det mekaniska
alfabetet var just att testa olika sorters
tredimensionella digitaliseringspraktiker för objekt. Under 2016
samarbetade projektet exempelvis
med animatören Rolf Lindberg. Han

utgick från vanliga fotografier av
Polhems modeller som han använde
för att skapa digitala modeller från
grunden.
Under hösten 2016 togs också fem
av Polhems modeller till Linköpings
universitetssjukhus för att genomgå
skiktröntgen i samarbete med visualiseringsföretaget Interspectral. Detta
gjorde det möjligt att urskilja olika
typer av material inuti trämodellerna
som exempelvis spikar, stift eller
skruvar som inte syns på utsidan.
Genom röntgen kunde modellernas
rörliga delar också separeras så att det
gick att interagera med dem i en VRmiljö, vilket besökare nu själva kan
testa i en utställning om projektet på
Tekniska museet (bild 3).
Ytterligare en metod som användes
för att 3D-avbilda modellerna var så
kallad fotogrammetri. Det innebär att
ett objekt fotograferas från alla håll
och kanter varefter materialet bearbetas i olika typer av programvaror
som Agisoft eller Reality Capture.
3D-modellerna publicerades på plattformen Sketchfab.
Museet har även i samarbete med
KulturIT utvecklat möjligheten för
andra kulturarvsinstitutioner att
publicera och lagra 3D-modeller med

hjälp av inbäddning via plattformar
såsom Sketchfab.
som projektet har
genererat är en utställning på museet
som berättar om projektets arbete.
Syftet med utställningen var att ge
våra besökare en inblick i vad som
pågår bakom kulisserna på museet.
Museets främsta målgrupp är barn
och ungdomar, vilket gjorde att
utställningen behövde anpassas för
yngre. Forskningen behövde därför
visualiseras och visas på ett lättförståeligt sätt. Att skapa en utställning
efter de här kriterierna om ett forskningsprojekt var helt klart en utmaning, om än en rolig sådan.
Det digitala materialet har kunnat
användas i utställningen med hjälp av
olika applikationer för att på så sätt
kunna visas vid interaktiva stationer
för museets besökare.
Ett exempel på hur vi försökte göra
projektets arbete mer lättförståeligt i
utställningen är en film som spelades
in i museets arkiv, där elvaåriga Vera
intervjuar mig om samlingarna och
projektets arbete.
Formgivning av rummet har
arbetats fram tillsammans med Patric
Leo som har skapat ett rum som ger
ETT AV RESULTATEN

Kevin Karlsson och Fredrik Olsson fotograferar Polhems modeller publikt i utställningen
om Christopher Polhem. Foto: Anna Gerdén,
Tekniska museet.
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Utställningen
Digitala modeller
sedd från trapphallen på plan 3,
Tekniska museet.
Foto:
Anna Gerdén,
Tekniska museet.

våra besökare en känsla av att befinna
sig i ett arkiv. Väggarna är tapetserade
med bilder på material ur Carl Sahlins
bergshistoriska samling och hans
arkivkartonger med grön rygg.
Ytterligare exempel på en interaktiv
station i utställningen är en applikation som Mattis Lindmark (Humlab)
tog fram. Här visualiseras både
sökprocessen och resultatet mycket
förenklat. Vid den här stationen
kan våra besökare välja mellan ett
antal ord såsom ångbåt, rymdteknik,
järnväg eller hushållsmaskiner. När de
har gjort sitt val, visas resultatet på en
större skärm.
Vidare ställdes en av Christopher
Polhems modeller i trä ut tillsammans
med en 3D-printad kopia för att våra
besökare ska kunna jämföra original
och kopia. Christopher Polhems tanke
med det mekaniska alfabetet var just
att studenter skulle kunna lära genom
att göra. Med hjälp av tekniken skapar vi möjligheter för museets publik
att själva undersöka samlingarna på
nya sätt.
Utställningen innehåller även en
VR-upplevelse som ska efterlikna
den så kallade Kungliga modellkammaren. I VR kan besökare veva på
handtagen och få modellerna att röra
på sig. På så vis kan vi komma närmre
en digital kopia med liknande funktion som originalmodellerna.
Med utställningen om vårt projekt, hoppas vi väcka nyfikenhet hos
både barn och vuxna, att fortsätta
att utforska museets samlingar och
10 ARKIV 1/2019

intressera sig för vilka möjligheter
som tekniken skapar för forskningen.
Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet (red. Attemark-Gillgren och
Snickars) gavs ut i samband med att
utställningen öppnade. Projektgruppen skrev boken tillsammans, både
medarbetare från museet och projektets forskare. I boken berättar vi mer
om samlingarna och digitaliseringsprocesserna, forskningen, utmaningar
och om lärdomar vi fått genom åren.
Antologin finns tillgänglig i både
analogt format på Tekniska museet
och i sin helhet på www.mediehistorisktarkiv.se
ANTOLOGIN DIGITALA MODELLER.

var en av de största
utmaningarna att bygga en organisation och för alla projektmedlemmar
att hitta sina roller. Kortfattat blev
upplägget som så att Tekniska museet
skulle ansvara för all samlingshantering samt digitalisering. Umeå universitet skulle ansvara för projektledning
och forskning. Större beslut skulle
tas i en styrgrupp med representanter
från alla inblandade parter.
Under projektets gång har vikten
av kommunikation, struktur och
samordning återkommande bekräftats. Utmaningar har många gånger
funnits i projektmedlemmarnas
geografiska spridning, men även i
att det mellan minnesinstitution och
akademi finns olika arbetskulturer,
värderingar och målbilder.
VID PROJEKTETS START

Sammanfattningsvis kan sägas att
Digitala modeller har varit ett otroligt
givande projekt som har fått ringar
på vattnet. Exempelvis har en arbetsgrupp startats på Tekniska museet
med namnet Digital transformation,
som är en sorts ”spinoff” av projektet.
Gruppen arbetar med att inventera
behov på museet inom digitaliseringsområdet, samordna pågående
digitaliseringsprojekt, skapa strukturer och vägledningar för att förbättra
förutsättningarna och effektiviteten
för framtida digitaliseringsprojekt.
Jag vågar nog påstå att samtliga
projektmedlemmar också har lärt sig
mycket om samarbetet som sådant.
Många gånger har arbetet inneburit
utmaningar, men projektet har också
givit en fantastisk möjlighet till utbyten och kompetensuppbyggnad för
alla parter. 
Om projektet
Forsknings- och digitaliseringsprojektet
Digitala modeller. Teknikhistoriens
samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser är ett samarbete
mellan Tekniska museet i Stockholm,
Humlab vid Umeå universitet och
Centrum för Näringslivshistoria (CfN).
Med utgångspunkt från valda delar
av museets samlingar har projektet
utforskat den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser
om samhälle, människor och miljöer.
Projektet finansieras av Riksbankens
Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien och är en del av satsningen
Samlingarna och forskningen.

Det senaste decenniet har det hänt mycket inom crowdsourcing,
internationellt sett, när det kommer till kulturarvsinstitutioner. Stora
erfarenheter har vunnits inom området och kvaliteten på arbetet är
ofta förvånansvärt god. Arkivarien Martin Ståhl är nyss hemkommen
från en studieresa till USA och frågar sig varför vi inte har kommit
längre i Sverige. De administrativa resurserna som krävs är trots
allt små i förhållande till den vinst som institutionen får tillbaka.
Text Martin Ståhl martin.stahl@edu.stockholm.se

Crowdsourcing som metod
för att tillgängliggöra
kulturarvet
– några intryck från USA
diskussioner om
hur vi kan göra kulturarvet mera känt,
användbart och åtkomligt för fler
människor i samhället. Samtidigt vill
vi få fler att söka sig till kulturarvsinstitutionerna för att göra dessa till
mer naturliga träffpunkter i vardagen.
Av den anledningen har många institutioner lagt energi på att utveckla en
programverksamhet som tilltalar en
bred publik.
När det gäller frågan om tillgängliggörande är det en utmaning att det
finns samlingar hos kulturarvsinstitutionerna som man aldrig når ut till
allmänheten med. ”Om det inte finns
på internet, så finns det inte alls!”,
är ett påstående som vi ibland har
hört. Det saknas ofta resurser. Vad
finns det då för andra möjligheter, än
att använda sig av sin egen personal,
vilket skulle göra att fler människor
kunde få ta del av dessa samlingar?
Svaret är: crowdsourcing.
DET PÅGÅR REGELBUNDNA

att man på
olika sätt tar allmänheten till hjälp för
att bättre tillgängliggöra kulturarvet,
ofta genom att det beskrivs så att det
ska bli lättare att hitta och förstå.
Detta fenomen har slagit igenom med
CROWDSOURCING INNEBÄR

stor framgång i många länder. Bland
annat har det vuxit explosionsartat i
USA, och det var av den anledningen
som jag nyligen sökte mig dit, för att
besöka några viktiga kulturarvsaktörer och höra mera om bakgrunden till
framgångarna.
Jag åkte till Washington, för att
besöka huvudrepresentanterna inom
den amerikanska ABM-sektorn:
nationalarkivet (National Archives
and Records Administration), kongressbiblioteket (Library of Congress)
samt nationalmuseet (Smithsonian).
Jag åkte sedan vidare till Salt Lake
City för att lära känna den enorma
organisation för släktforskning
(Familysearch) som mormonerna
har byggt upp under årtionden. En
förutsättning för detta arbete har varit
de frivilliga insatser som tusentals
människor världen över har lagt ner.
jag fick en inblick
i hur den amerikanska kulturarvssektorn arbetar med crowdsourcing
var på en studieresa 2013. Det är
med förvåning jag konstaterar hur
otroligt mycket som hade hänt sedan
dess. 2013 var allt fortfarande i sin
linda. Crowdsourcing var något som
DEN FÖRSTA GÅNGEN

man prövade hos ett begränsat antal
institutioner. Några år tidigare hade
nationalarkivet lanserat sitt ”Citizen
Archivist Project”. Det var inte säkert
att metoden hade kommit för att
stanna, eftersom man inte visste hur
det hela skulle falla ut. Det skulle
återstå att se när man väl hade fått
möjlighet att utvärdera arbetet. Nu är
prövofasen sedan länge över och det
första intrycket – och resans kanske
mest bestående intryck – var att något
permanent har etablerats.
som något tillfälligt
där vinsterna, av en del personer, uppfattades som tveksamma, har crowdsourcing nu blivit något varaktigt och
en fast integrerad del i många verksamheter, till exempel hos de institutioner som jag besökte denna gång.
Det kom inte minst till uttryck i att
man på vissa ställen till och med hade
börjat reflektera kring och ifrågasätta
valet av vissa ord som hittills har varit
gångbara, till exempel ordet crowdsourcing. Man ställer sig frågan om
det kan finnas ord som bättre speglar
det man håller på med. Smithsonian
väljer exempelvis att kalla sina ”volunteers” för ”volunpeers” istället, för att
FRÅN ATT HA SETTS

11

LEDARE
KRÖNIKA

REP. DEL 1

INNEHÅLL

Crowdsourcing

FYNDAT

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

”Crowdsourcing förekommer
idag över precis hela USA.”

framhäva det värde som dessa tillför.
Peer betyder jämlike.
crowdsourcing har utvecklats till något självklart inom verksamheten var kanske mest uppenbar
på nationalarkivet, där det var en fantastisk upplevelse att få ta del av hur
skickligt man fångade in resultatet
från användarna i sin egen beståndskatalog på nätet. Det gällde inte bara
handlingarnas metadata, utan även
handlingarna själva, som när de hade
skannats in med automatik hamnade i
databasen, sökbara och åtkomliga för
alla. Jag fick till exempel se en egen
beställning som jag hade gjort kort
före min USA-resa. För en artikel
om en svensk officer i sydstatsarmén
hade jag beställt dennes tjänstgöringshandlingar från nationalarkivet.
Det var glädjande att se att just dessa
handlingar, tack vare min beställning,
INSIKTEN ATT
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hade gjorts tillgängliga för andra
intresserade, och att de inte bara hade
hamnat på någon intern server hos
arkivet, om filen överhuvudtaget hade
tagits omhand och inte raderats efter
beställningen vill säga.
från resan var att
crowdsourcing hade spritt sig till
betydligt många fler institutioner
sedan 2013. Att en jättelik organisation som Smithsonian, med sina
tusentals anställda, använder sig av
crowdsourcing kanske inte upplevs
som så främmande. Att kongressbiblioteket (världens största bibliotek) eller
nationalarkivet i ett land som USA gör
det kanske inte heller förvånar. Men
nu är det många fler som gör det; inte
bara medelstora institutioner (såsom
olika universitet) utan även små och
till och med mycket små institutioner.
En anekdot får illustrera detta: när
ETT ANNAT INTRYCK

jag på ett av besöken berättade att jag
efteråt skulle besöka ”Ford´s Theatre”
i centrala Washington (känd för eftervärlden som platsen för mordet på
Abraham Lincoln) fick jag frågan om
anledningen var att jag skulle prata
med dem om crowdsourcing. ”Nej, jag
skulle dit som turist”, sade jag. Även
denna lilla institution hade således sitt
eget crowdsourcing-projekt. Crowdsourcing förekommer idag över precis
hela USA. Internet svämmar bokstavligt talat över med exempel på projekt,
där crowdsourcing har använts. Bara
för Smithsonians 19 olika museer rör
det sig om flera tusen avslutade eller
pågående projekt.
CROWDSOURCING HAR inte bara blivit
något permanent och börjat användas
av väldigt många olika institutioner
och aktörer. Det har också spritt sig i
fler sammanhang och till fler områden

där man kanske först inte hade trott
att crowdsourcing skulle kunna fylla
en funktion. På nationalarkivet och
Smithsonian har man just börjat til�lämpa det på audiovisuella medier
där innehållet i filmer beskrivs. Hos
nationalarkivet är det för tillfället
filmer från NASA som genom denna
metod görs kända för allt fler.
Lite tillspetsat kan man nog
därför säga att vad som helst i en
kulturarvsinstitutions samlingar
kan ”crowdsourcas” och att det bara
är fantasin som sätter gränser. Den
gemensamma nämnaren är ju att
någon form av vittnesbörd från det
förflutna, på någon typ av medium – i
en arkivhandling, i en tryckt publikation eller i form av ett historiskt
föremål – beskrivs, eller skrivs av.
Detta kan sedan ske på olika sätt med
olika metoder.
av att crowdsourcingen
nu har funnits så länge är att den
också har börjat dyka upp i en ledigare kontext. Den har blivit ett inslag
i pedagogiken och i hela mötet med
en kulturarvsinstitution. När man tar
emot barngrupper på nationalarkivet
låter man barnen få beskriva vad de
ser på ett historiskt foto. Resultatet
dokumenteras, eller taggas, av en
vuxen. Ett inspirerande sätt för
barnen att lära känna historien på!
På kongressbiblioteket berättade man
om en kommande utställning om en
kvinnlig medborgarrättskämpe. Som
en del i utställningen ska besökarna
även få möjlighet att själva tagga,
vilket man sedan kan fortsätta med
hemma, om man vill. Även detta en
kreativ idé, som kan stärka engagemanget ytterligare och involvera fler i
crowdsourcingen.
EN ANNAN EFFEKT

som förenade de
besökta institutionerna i synen på
crowdsourcing, men det fanns ett och
annat som också skiljde dem åt. Ett
exempel på det var kvalitetsaspekten
och vilka krav på korrekthet som
ställs. Till skillnad från både kongressbiblioteket och Smithsonian gör
nationalarkivet ingen granskning av
resultatet i projekten, innan det publiceras. Hos Smithsonian är detta emellertid så viktigt att det finns personer
bland volontärerna som bara ägnar sig
åt att kvalitetsgranska andras arbete.
DET FANNS MYCKET

Det kanske har lite med ens läggning
att göra, men det positiva är ändå att
det finns utrymme för olika typer av
individer, med olika intressen och
kompetenser.
finnas olika faktorer som
förklarar varför institutionerna ställer
olika krav på kvalitén, och det varierar
nog mellan olika projekt. Det kanske
förvånar att så pass mycket resurser
går åt till denna kvalitetsgranskning, när tiden istället skulle kunna
användas till att registrera ännu mera
material. Men visst kan det vara så att
det är mer motiverat att ställa högre
kvalitetskrav i ett projekt som handlar
om att transkribera Lincolns brev, än
i ett projekt som av någon anledning
tillmäts lägre dignitet. Kulturarvssektorn är också stor. Vi har med olika
typer av institutioner och discipliner
att göra, som säkert präglas av olika
kulturer och tänkesätt.
DET KAN SÄKERT

unika människor, som
avsätter så mycket av sin tid för att
göra kulturarvet mer tillgängligt? Vi
har redan berört frågan ovan, men
man kan nog säga att det rör sig om
hela spannet av personlighetstyper.
Det som verkar förena dem alla är
känslan att de bidrar och att det som
de bidrar med mottas tacksamt. Det
upplevs som trevligt att ingå i en
”community” och att få dela med sig
av sin tid och sina kunskaper.
Några underhållande exempel
på flitiga volontärer, som på något
sätt stack ut, nämndes vid besöken,
bland annat den pensionerade mannen som började varje dag med att
”crowdsourca” en stund, för att på så
sätt ”få igång hjärnan”, innan dagens
plikter tog vid. En annan person hade
för sina förtjänster nyligen tilldelats
ett fint pris av nationalarkivet. Det är
viktigt att institutionerna tar sig tid
att lyfta fram och uppmärksamma
VILKA ÄR DÅ DESSA

Använd processbaserad
informationskartläggning
för att:
redovisa verksamhetens information
säkerhetsklassa informationen
arbeta med personuppgifter enligt GDPR
skapa en struktur för e-arkivet

VisAlfa

För utveckling av din verksamhet

www.visalfa.se
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”Det som verkar förena dem
alla är känslan att de bidrar
och att det som de bidrar
med mottas tacksamt.”
denna ofta anonyma skara, så att de
därigenom synliggör de osynliga.
sig åt crowdsourcing?
För de institutioner som förekommer här rör det sig om tusentals.
Den exakta siffran per institution är
avhängig av om man ställer krav på
att varje person som deltar ska ha ett
registrerat användarkonto eller inte,
och detta varierar mellan dessa institutioner. I vissa fall vet man alltså inte
exakt hur många volontärerna är. En
ännu svårare (men kanske ännu mer
intressant) fråga att försöka besvara är
hur många människor som drar nytta
av volontärernas idoga arbete. De är
givetvis många gånger fler.
Blotta antalet crowdsourcingprojekt, som antingen har ägt rum
eller som fortfarande gör det, och
antalet deltagare i alla dessa, skulle
kunna få en att tro att hela detta
arbete kräver mycket resurser från
institutionernas sida. Men så är
det inte. Det förhåller sig faktiskt
tvärtom. Hos Smithsonian arbetar
till exempel två personer med att
koordinera arbetet. Den tid som det
trots allt tar får ställas mot det som
man får tillbaka. Visst är det så att en
del tid ändå går åt till att underhålla
kontakten med vissa volontärer, men
dessa personer representerar bara en
liten del av alla dem som medverkar i
projekten. Den stora majoriteten är i
själva verket självgående. Smithsonian
har utvecklat en hel del självförklarande användarinformation, i form
av instruktionsvideor med mera som
besvarar de flestas frågor.
HUR MÅNGA ÄGNAR

sak i sammanhanget är att merparten av alla som
deltar i Smithsonians olika projekt är
yngre människor, mellan 25 och 35 år,
vilket kanske kommer som en överraskning för dem som hade trott att
motsatsen var fallet. Det rör sig alltså
om personer som generellt sett redan
har en god IT-vana. Även om åldersEN ANNAN INTRESSANT
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fördelningen kanske skiljer sig
åt mellan olika institutioner,
är intrycket ändå överallt detsamma: volontärerna klarar
sig mestadels på egen hand.
redogörelse, som
förhoppningsvis har visat på
crowdsourcingens fördelar,
skulle jag vilja avsluta med
att ställa en fråga: Hur kommer det sig att crowdsourcing
fortfarande inte har slagit igenom
i vår egen kulturarvssektor? Att det
inte har gjor det förvånar eftersom
intresset att medverka i sådana
projekt rimligen borde vara lika stort
här som det har varit i andra länder.
Vi vet hur många ideella insatser
som pågår lokalt, i till exempel hembygdsföreningars regi. Men resultatet
måste fångas upp någonstans och
långtidsbevaras. Här har större
kulturarvsinstitutioner givetvis bättre
förutsättningar att göra detta än små
föreningar eller privatpersoner.
Svenska Riksarkivet öppnar visserligen upp för crowdsourcing, inom
ramen för den Nationella arkivdatabasen, men när detta ska ske förefaller
ännu högst oklart. På Stockholms
universitet har ett forskningsprojekt
just inletts som ska pågå i fyra år. Här
ska man utreda förutsättningarna för
crowdsourcing närmare. Samtidigt
undrar jag efter min USA-resa hur
mycket mer teoretiskt underlag som
behövs. Vi har tillräckligt mycket
praktisk kunskap för att kunna
börja med crowdsourcing på en gång.
Helst hade vi redan gjort det. Det
finns redan tekniska lösningar och
plattformar färdiga att använda. Det
finns mängder av nyttiga erfarenheter
att dra lärdom av från länder världen
över, inte bara från USA. Till saken
hör nämligen att crowdsourcing
används i många europeiska länder.
Ett exempel på det är vårt grannland
Danmark, som har kommit långt.
EFTER DENNA

som har hänt och alla
de erfarenheter som har vunnits det
senaste decenniet borde det inte vara
särskilt svårt för en kulturarvsinstitution, om den nu ville det, att initiera
ett crowdsourcing-projekt. Resonemanget ovan har tydliggjort att de
administrativa resurser som krävs är
ganska försumbara, och att de inte
alls står i proportion till den vinst som
institutionen får tillbaka. När det gäller registreringskvalitén får resultatet
från alla de projekt som hittills har
hållits tala för sig självt. Det kanske
inte alltid blir perfekt, men något är
ändå alltid bättre än inget. Det får
ställas mot eventualiteten att inget av
detta material hade tillgängliggjorts
överhuvudtaget, eller att det hade
skett för en betydligt dyrare peng, om
institutionen hade betalat för arbetet.
Detta oavsett om arbetet hade utförts
internt, av anställda, eller om man
hade lagt ut det externt.
En förhoppning är därför att fler
personer i beslutsfattande ställning på
våra kulturarvsinstitutioner – arkiv,
bibliotek och museer – överväger
möjligheten till crowdsourcing på sina
institutioner, för att se om det trots
allt kan vara något för den egna verksamheten. Crowdsourcing har internationellt sett kommit för att stanna.
Vill vi i Sverige stå utanför eller vill vi
också hänga med i den trenden? 
EFTER ALLT DET

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
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Vi är specialiserade på långsiktig
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Inspiration för
museibranschen
De allra flesta som föreställer sig ett museum ser en
imponerande byggnad som innehåller utställningar framför sig.
Det stämmer ofta – men ett museum kan vara så mycket mer.
”Museion” betyder ”tempel för muserna” och muserna var i grekisk
mytologi bland annat sångens, dansens, diktens, tragedins,
komedins och historieskrivningens gudinnor. Museer som innehåller
många olika delar och aktiviteter är fantastiska platser att besöka och
att arbeta på. Det skriver Eva Hult, ordförande i Museernas arkiv-,
biblioteks- och bildarkivanställdas sammanslutning, Mabbas.
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Tema Museum

Text: Eva Hult eva.hult@smtm.se

grundats och påbörjat
sin verksamhet har det oftast handlat
om att det redan finns samlingar av
olika slag som behöver ett ställe där
de kan förvaras och visas upp. Museer
kan ju till exempel ha etnografisk,
etnologisk, historisk, konstnärlig,
lokalhistorisk inriktning eller ha ett
visst tema. Järnväg, sjöfart, naturhistoria, en författare, teknik, kvinnohistoria, idrott, leksaker och mycket
annat. Ägarskapet kan se ut på en
mängd olika vis.
De samlingar som finns kan förstås
också de vara upplagda och definierade på olika vis men ofta delas de in i
NÄR MUSEER HAR
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föremål, arkiv, fotoarkiv och bibliotek.
På större museer hanteras delarna av
helt olika personer. Föremålsintendenter/antikvarier har hand om föremålssamlingarna. Arkivarier om arkiv
och fotoarkivarier/intendenter om
fotoarkiv. Bibliotekarier har givetvis
hand om biblioteket på museet. Dessutom finns det assistenter och ibland
finns enbart assistenter anställda.
Det är bakgrunden till att det 1985
bildades en förening vid namn Mabbas, Museernas arkiv-, biblioteks- och
bildarkivanställdas sammanslutning,
som vänder sig till ovanstående yrkesområden förutom föremålsområdet

som ansågs vara så annorlunda än de
övriga. Andra så kallade museiföreningar som har några år på nacken
är Fuism, föreningen för pedagogisk
utveckling i svenska museer, föreningen Forum för utställare och
föreningen Genus i museer. Föreningarna har styrelse, stadgar, protokoll
på sedvanligt vis och ofta är museer
institutionella medlemmar eller ibland
även individuella medlemmar. Inom
museivärlden finns dessutom många
olika slags nätverk som till exempel
Doss, dokumentation av samtida Sverige, en efterföljare till Samdok som
en gång fanns i Nordiska museets regi.

drygt trettio av
landets museer institutionella medlemmar. Flera av de stora museerna är
med. Föreningen drivs helt ideellt och
är till för att ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling och
inspiration i sina yrken när det gäller
arkiv- och biblioteksfrågor. Samt för
att underlätta erfarenhets- och yrkeskontakter och för att bevaka befintlig
forskning och utveckling inom
föreningens intresseområden. Det
sker genom olika insatser, antingen
i föreningens egen regi eller i olika
former av samarbeten.
I MABBAS ÄR JUST NU

Mabbas vill erbjuda sådant som:
– kurser, utbildning, fortbildning,
seminarier
– föreläsningar, debatter och diskussioner
– studieresor och studiebesök
– yrkeskontakter
– information
samarbetade Mabbas
med Doss om ett tvådagarsseminarium kallat Att bevara samtiden
– bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer. Arkiveringen
av samtidsdokumentationer är inte
en enkel fråga. Seminariet hölls på
Sjöhistoriska museet i Stockholm och
innehöll tolv olika föredrag med föredragshållare från museer och arkiv
runt om i landet. Intresset var stort
och lockade många deltagare, drygt
80 personer kunde beredas plats.
Samma år inbjöds föreningens
medlemmar till ett heldagsbesök
på Jönköpings länsmuseum som
innehöll visningar av arkiv, fotoarkiv
och bibliotek samt presentationer av
verksamheten och projektet Digital
storytelling.
I NOVEMBER 2018

om året anordnas
”Måndag med Mabbas” som innebär
studiebesök på intressanta ställen. 2018 anordnades studiebesök
på Östasiatiska museets arkiv och
bibliotek i Stockholm, Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala samt
Musikverkets arkivdepå i Gäddviken i
Nacka nära Stockholm.
Det senaste besöket gjordes i våras
till Stockholms stadsarkivs nya filial
vid Liljeholmskajen i Stockholm. Där
har delar av Vin & Spritcentralens
gamla bergrum omvandlats till

”En av de saker som är
tydlig i dagens museiväsende
är trenden att den gamla
museibyggnaden mest
innehåller utställningar.”
arkivlokaler som förvarar stadens två
miljoner äldre byggnadsritningar. I
höst är ett besök inplanerat hos arkivarie Anna Meister på Prins Eugens
Waldemarsudde.
framgått är det inte
ämbetsarkiven eller verksamhetsarkiven som diskuteras i Mabbas regi utan
arkiv- och fotosamlingarna – ämbetsarkivsfrågor diskuteras av arkivarier
på statliga museer i Stockholm i ett
eget nätverk. Museisamlingar har ofta
vuxit fram under lång tid och består
framförallt av gåvor inom museets
ämnesområden. Insamling sker
fortfarande men de äldre samlingarna
behöver genomgång, uppordning och
tillgängliggörande.
SOM NOG HAR

tid försiggått många
digitaliseringsprojekt av fotografier
runt om på Sveriges museer. Digitalisering och samlingarnas kontext
är två uttryck som används flitigt i
diskussioner. Ibland vet vi lite om våra
DET HAR UNDER LÅNG

äldre samlingar eftersom informationen om stora delar av dem inte ansågs
värda att notera förr. Digitaliseringen
har dock bidragit till att gränserna
mellan föremåls-, arkiv- och fotoarkivsamlingar till viss del i dag luckras
upp och att gemensamma diskussioner sker.
artikelns första
rader om ett museum som innehåller många olika verksamheter. En
av de saker som är tydlig i dagens
museiväsende är trenden att den
gamla museibyggnaden mest innehåller utställningar. Samlingar och
större delen av personalen finns någon
annan stans. Magasin kan finnas
mycket långt bort. Orsaken anges ofta
vara jakten på billigare hyror. Och
förstås platsbrist. Det här är något
som Mabbas numera märker tydligt
numera studiebesök ska anordnas hos
museers arkiv, fotoarkiv och bibliotek.
De har många gånger flyttat ut från
själva museet. 
TILLBAKA TILL DEN HÄR

NÅGRA MÅNDAGAR

Mabbas på besök hos Landsarkivet i Uppsala.
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Rösträttsfanornas
budskap
En rösträttsdemonstration i Kiruna. Foto: Borg Mesch/Järnvägsmuseet.

Under rösträttskampens decennier från det
sena 1880-talet till rösträttssegern 1919
framfördes krav på rösträtt genom fanor,
flaggor och banderoller. De var avsedda att
bäras, till exempel i demonstrationer, och för
att kommunicera ett långsiktigt budskap.
Den här artikeln om fanor med budskap
om allmän rösträtt är sedan tidigare
publicerad på Demokrati100.se.
Text: Margareta Ståhl

är fanor och standar unika föreningstecken till skillnad
från flaggor som alla är likadana.
Fanorna var broderade eller målade.
Rösträttsrörelsen använde sig ofta
också av demonstrationsbanderoller
med ett enda budskap.
INOM ARBETARRÖRELSEN

runt om i Sverige
finns sällan dessa gamla rösträttsfanor
bevarade. Men även fotografier och
teckningar från olika manifestationer
och demonstrationer ger oss inforPÅ ARKIV OCH MUSEER
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mation om fanornas utseende och
användning.
fanorna kan man se att
de politiska skillnaderna är tydliga.
De tidigaste rösträttsfanorna fanns
inom arbetarrörelsen och färgen var
röd. Arbetarrörelsens fanor invigdes
under rituella former för att understryka att de var kollektivt ägda och
stod för föreningens budskap. Även
invigda föreningsfanor och standar
kunde ha rösträttsparoller på sina
NÄR MAN JÄMFÖR

röda dukar, främst kvinnornas. Rösträttskravet samsades då med arbetarrörelsens bildspråk och de användes i
agitatoriskt syfte vid demonstrationer.
De initierades av medlemmar i den
lokala organisationen.
var gult och vitt
men dessa fanor användes inte i första
majdemonstrationer. De liberala
föreningsbaneren var standarformade
och användes i hög grad som samlingstecken för att stärka den egna
organisationen.
LIBERALERNAS FÄRGER

markanta genusskillnader. De socialdemokratiska
kvinnornas rösträttsfanor var invigda
föreningsfanor eftersom rösträttskampen huvudsakligen fördes genom
de politiska kvinnoföreningarna men
kombinerades ofta med tillfälliga
rösträttsfanor eller standar.
MAN KAN ÄVEN SE

skaffade sitt första
samlingstecken 1911 – det internationella standaret – i samband med den
internationella rösträttskonferensen
LIBERALERNAS KVINNOR

Fanor
På demokrati100.se/rostrattsfanornas-budskap/ visas bildspel med fanor från dels den
socialdemokratiska rösträttsrörelsen, dels fanor
från den liberala rösträttsrörelsen.

Läs mer om arbetarrörelsens fanor och
budskap i:
Vår fana röd till färgen. Fanor som medium för
visuell kommunikation under arbetarrörelsens
genombrottstid i Sverige fram till 1890, diss,
Linköpings universitet (1999)
Vår enighets fana – ett sekel fackliga fanor,
Landsorganisationen i Sverige och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm (1998).

som hölls i Stockholm i juni det
året. De lokala standaren kom flera
år senare. De var alla vita med gul
text och tillverkade efter en centralt
förmedlad mall från 1916. Parallellt
fanns en gulvit rösträttsflagga. Vanligen användes standaren vid utflykter
och möten. De liberala kvinnornas
första rösträtts-demonstration ägde
rum först den 2 juni 1918 i Göteborg.
var alltså olika
för socialister och liberaler, både till
färg, form och funktion. De tillkom
på olika sätt och deras budskap var
olika. När de liberala kvinnorna nöjde
sig med allmän rösträtt på samma
villkor som männen, alltså med bibehållande av det ekonomiska rösträttsstrecket och den 40-gradiga skalan,
kämpade de socialdemokratiska
kvinnorna för allmän, lika och direkt
rösträtt utan ekonomiska begränsningar. Ändå lyckades man i viss mån
samarbeta och nådde efter trettio års
kamp till slut målet om allmän, lika
och direkt rösträtt för både män och
kvinnor. 
FANORNA OCH STANDAREN
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”Historieintresset
ledde mig till
arkiven”
Ingen har haft så stor påverkan på tidskriften Arkiv som Karin
Englund. Efter tio år som redaktör för Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) hoppade hon av rollen i våras för att ”det var dags”.
Text och foto Mats Janson mats@birdh.se

med arkivarier
– de är kunniga, roliga och generösa.
Det säger Karin Englund när vi
ses över ett glas vin på Gondolen, ett
stenkast från Urvädersgränd där hon
har bott under många år. Där brukade
också Folkrörelsernas Arkivförbunds
styrelse äta sin julmiddag efter årets
sista möte.
– MAN HAR ALDRIG TRÅKIGT

i arkivvärlden var en
ren slump på hennes ”vingliga väg
genom yrkeslivet”.
Efter att ha jobbat för SIDA i
ATT HON HAMNADE
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Tanzania hamnade hon på Utbildningsdepartementet och jobbade,
som man gör på departementet, med
en rad olika områden som nordiskt
samarbete, samefrågor, barnkultur och
internationella satelitsamarbeten. Till
slut fastnade hon för kulturarvssektorn
och fick jobb som avdelningschef för
Riksantikvarieämbetet på den avdelning där bland annat arkivfrågorna låg.
Arbetarrörelsens arkiv
(ARAB) sökte chef några år senare
sökte hon sig dit.
NÄR SEDAN

– Jag tänkte att det kunde vara en
lagom nedtrappning innan jag går i
pension. Men om jobbet på Riksantikvarieämbetet var som att driva en
butik ombord på en oceanångare så
var ARAB en liten skuta där man som
kapten också fick ta hand om ekonomi, personalfrågor, lokaler… Särskilt
lokalbehovet blev akut, för arkiv växer
ju ständigt och när det var svårt att
hitta något vettigt i Stockholm var det
bara att söka sig lite längre bort.
– Jag satte passaren på kartan och
måttade ett avstånd från Stockholm

Karin Englund
Karin Englund fick hon upp ögonen för arkiv genom sin
släktforskande pappa och det lokalhistoriska intresset i
hembygden i Horndal ett par mil norr om Avesta.
Läs mer om Karin Englund i hennes blogg: karinenglund.
com, där också ”Arga akvarellisten” gästspelar ibland.

dit man skulle hinna ta sig fram och
tillbaka på dagen. Så ringde jag runt
till de olika kommuner och frågade
vad de kunde erbjuda. Grängesberg
hade fina lokaler som de renoverade
åt oss. Vi fick en välfungerande depå
under många år, tills Arbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek flyttade till Flemingsberg, med alla sina arkiv.
Arkiv var
kontaktintensivt och väldigt roligt.
Och där fanns så mycket kunskap
inom den institutionen – medarbetare
som uppslagsverk på två ben.
JOBBET PÅ ARBETARRÖRELSENS

hon har några goda råd
till dagens arkivarier tvekar hon.
– Kanske inte till dagens arkivarier,
de är så proffsiga, men till morgondagens. Även om alla arkiv är intressanta
PÅ FRÅGAN OM

på sitt sätt tror jag att det som arkivarie
lönar sig att söka sig till ett område
man gillar. Många varnar för att man
kan bli för engagerad i materialet men
jag tror att fördelarna överväger: intresset blir en motor som bidrar till att man
förnyar sig själv och sina metoder.
är att söka samarbete,
överallt.
– Det finns alltid fler att samarbete
med än man tror. Scanna av omgivningen och var det går att få tips och
hjälp. Alla älskar arkiv! Ta vara på det.
Det här vet ju framförallt de lokala
och regionala arkiven, för dem är det
naturligt att ständigt söka bundsförvanter precis överallt.
ETT ANNAT RÅD

är att hålla hög kaxfaktor.
– Arkiven är viktiga, värdefulla

ETT TREDJE RÅD

och spännande. De arkivarier som
kommer ihåg att ofta dela med sig av
sin förtjusning över intressant material
har goda chanser att lyckas även i
lägen då det mer handlar om bekymmersamma frågor som lokalbrist och
knapp ekonomi.
av fritiden åt till att
måla akvarell.
– Det är som att spela schack. Man
måste vara blixtsnabb och tänka fem
drag framåt. Eller som den moderna
svenska akvarellkonstens fader, Arne
Isacsson, brukade säga: ”Att måla olja
är som att ha hund. Att måla akvarell
är som att ha katt.” Med oljefärg
bestämmer man själv rätt mycket, men
akvarellfärgerna har en egen vilja.. 
NUMERA GÅR MYCKET
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PAPPRETS
BAKGRUND
OCH FRAMTID
det säkraste sättet
att bevara information över tid. Under
idealiska förhållanden, som de som
råder i en bra arkivlokal, kan papper
förväntas hålla i flera tusen år. Pappret kan därför verka tidlöst, men även
om det har en flertusenårig historia så
skiljer sig äldre tiders papper mycket
från det som vi använder idag. Vad vet
vi egentligen om det papper som vi
dagligen arbetar med?
TILLSVIDARE ÄR PAPPER

informationsbärare är lika
gammalt som skriftspråket.
Sumererna, som levde i södra
Mesopotamien (dagens Irak), använde
strån av vass för att rista in sin
kilskrift i fuktig lera för ungefär sex
tusen år sedan. Leran som sedan fick
torka i solen hade många fördelar som
natursten saknade. Den behövde inte
huggas ur berget, den var enkel att
rista i, den vägde mindre och kunde
brännas för att bli beständig. Men den
var inte utan brister: den riskerade att
förgås i regnet eller i eldsvådor och
den krossades lätt om den tappades i
marken.
BEHOVET AV

22 ARKIV 1/2019

Ett mer framgångsrikt medium
blev egyptiernas papyrus. Det tillverkades av stjälkarna från papyrusgräset
som klövs och skars i tunna remsor.
Remsorna lades tvärs över varandra
för att bilda ett ark som, sedan det
pressats samman och torkats, gick att
skriva på. Papyrusen gjorde det möjligt att skriva längre texter eftersom
arken kunde fogas samman i rullar.
Den var tunn och lätt att hantera men
därför också skör. Den nöttes av läsning och gick inte att vika ihop utan
att brytas sönder; dessutom riskerade
den att mögla eller ruttna.
Gradvis blev papyrusgräset, som
bara växte i Egypten, utrotningshotat och några hundra år före vår
tideräkning övergick grekerna till att
använda pergament.
Pergament tillverkas av skinn,
i synnerhet av får- eller getskinn,
som torkas, skrapas och glättas med
pimpsten eller krita för att få en slät
yta. Egentligen hade pergament
uppfunnits av egyptierna flera tusen
år tidigare men det var grekerna som
utvecklade och populariserade mediet.

Som för många andra yrken är arkivarieyrket
behäftat med fördomar. Arkivarien, hör man ofta,
är inte bara ”pappersvändare” som andra kontorsarbetare utan ”sitter med dammiga gamla papper
i en skumt upplyst källare”. Men säg den fördom
som inte också rymmer ett korn av sanning.
Arkivdepåer ligger ofta under jord och papper är,
även i vår digitala tidsålder, den huvudsakliga
informationsbärare som arkivarier arbetar med.
Text Henrik Sundholm henrik.sundholm@vasteras.se

Därför fick det sitt namn från den
grekiska handelsstaden Pergamon.
Jämfört med papyrus var pergament
mycket hållbart. Det var mindre
känsligt för vädrets nycker och kunde
vikas utan att gå sönder; bland annat
därför, trots att det var dyrt att tillverka, blev det omkring 500 f.Kr. det
dominerande skrivmediet.
uppfanns pappret av kinesen Ts’ai Lun år 105 e.Kr. Lun var
anställd under handynastins kejsare
Liu Zhao och ansvarade för husgerådsdetaljen. Inför sin kejsare beskrev
han hur papper kunde tillverkas med
hjälp av trädbark, hampa, tyg och
fisknät och detta blev, åtminstone
enligt sägen, startpunkten för papprets kommande genombrott.
Tack vare arkeologiska fynd vet vi
idag att pappret uppfanns flera hundra
år tidigare. Ts’ai Lun kan ändå antas
ha spelat en viktig roll för att öka
papprets spridning i Kina och senare
till resten av världen.
I slutet av 400-talet, när européerna ännu främst skrev på pergament,
ENLIGT SÄGEN

blev papper det vanligaste skrivmaterialet i Kina. Från Kina spreds det till
Korea och från Korea till Japan. Till
västvärlden kom det först via Tibet
och Samarkand som började exportera
papper till Bagdad på 700-talet och
senare, på 900-talet, till Damaskus,
Egypten och Marocko.
Först på 1100-talet, alltså mer än
tusen år efter att det uppfanns, nådde
pappret Europa. Mottagandet var
svalt. På grund av dess färdväg över
arabvärlden antog de kristna européerna att pappret var muslimskt, och
därför möttes det med misstro. Till
exempel bannlyste den tysk-romerske
kejsaren Fredrik II år 1221 alla på
papper skrivna officiella dokument.
Successivt föll ändå motståndet.
Från det moriska Spanien, där den
europeiska papperstillverkningen tog
sin början, spreds pappret norrut över
kontinenten.
pappret på 1300-talet
och på 1500-talet fick landet sina
första pappersbruk. Ett tidigt exempel
är det bruk som biskop Hans Brask
TILL SVERIGE KOM
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grundade i Söderköping år 1523
och som några år senare stängdes av
Gustav Vasa. Biskopen hade använt
bruket för att trycka antilutherska
skrifter, och det var inte tillåtet efter
reformationsriksdagen i Västerås
1527.
I början användes det svensktillverkade pappret främst av kungen och
kyrkan; av den världsliga respektive
gudomliga makten. En mindre andel
såldes till lokala boktryckare och bland
de större bruken fanns några som samarbetade med handelshus i Stockholm.
Idag är Sverige en av världens största
pappersproducenter, men ända inpå
1800-talet importerades det mesta
pappret från länder som Holland och
Frankrike. Det utländska pappret
var billigare och generellt av högre
kvalitet, och med detta kunde bara de
stora bruken, som 1700-talets bruk i
Lessebo och Tumba, konkurrera.
Än så länge skilde sig pappret
mycket från det papper som vi använder idag. Det tillverkades arkvis för
hand av fibrer från lump och saknade
både den blekhet och släta yta som vi
är vana vid.
det handgjorda papprets
mödor kan man som exempel ta den
danske astronomen Tycho Brahe.
Under 1500-talets slut avsåg han att
publicera sina vetenskapliga brev, och
för att behålla kontrollen över tryckningen var han tvungen att tillverka
sitt eget tryckpapper.
Till en början lät Brahe fälla en ek
som skulle användas till tråget i hans
blivande stampverk. Eken stod på
Herrevadsklosters ägor där hans morbror Sten Bille en gång hade grundat
ett pappersbruk. Många år tidigare
hade Bille flyttat bruket till Klippan
ett par mil från Helsingborg, och
där ligger det än idag och är Sveriges
äldsta fortfarande aktiva pappersbruk.
Brahe uppförde sitt eget bruk vid
Möllebäcken på ön Ven som en gång
hade förlänats honom av den danske
kungen. Möllebäcken var för liten
för att driva stampverkets vattenhjul
och han tvingades till omfattande
FÖR ATT FÖRSTÅ
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åtgärder med fördämningsvallar och
vattenreservoarer för att öka fallhöjden. Först år 1591 stod pappersbruket
klart.
Om Brahe varit ovillig att importera sitt papper så var han desto
villigare att importera sin arbetskraft.
Kunniga bruksarbetare hämtades
från Tyskland, men det kunde inte
hjälpas att papperstillverkning var ett
tidsödande arbete. Först efter fem år
hade bruket tillverkat så mycket papper att Brahe kunde trycka en första
upplaga, om 1 500 exemplar, av sina
vetenskapliga brev.
vid 1700-talets
slut, hade det blivit omöjligt för
bruket i Esonne strax norr om Paris
att möta alla beställningar på nytillverkat papper. Orsakerna var flera
men bottnade i att jakobinerna hade
tagit makten och infört det så kallade
skräckväldet i Frankrike. De statliga
sedelpressarna gick varma för att
finansiera regimen, men tillgången på
sedelpapper var begränsad. Bruket i
Esonne kunde inte leverera det efterfrågade pappret, vilket också hade att
göra med dålig arbetsdisciplin. De
revolutionära arbetarnas revolt mot
kungaväldet hade övergått i revolt
mot bruksledningen.
Situationen fick bruksansvarige
Louis-Nicolas Robert att fundera.
Vore det inte möjligt att utveckla en
mer effektiv mekaniserad process för
papperstillverkning? Bruksägaren
Saint-Léger Didot gav Robert fria
händer att arbeta vidare på sin idé
som fem år senare gav resultat.
År 1799 kunde Robert presentera
en fungerande modell av en pappersmaskin som han tog patent på.
Dessutom tillerkändes han femton års
privilegium och en summa av 3 000
francs (cirka 140 000 kronor i dagens
penningvärde).
Bruksägaren Didot köpte Roberts
patent för 27 400 francs (i dag ca 1,3
miljoner kronor) och exporterade idén
till den engelska staden Frogmore
norr om London. Där togs den första
pappersmaskinen i bruk år 1805
TVÅ HUNDRA ÅR SENARE,

”Med datorernas framväxt skulle vi sluta att
använda papper och all kommunikation skulle
bli digital. Fyra decennier senare används
uttrycket nästan enbart sarkastiskt.”

under ledning av bröderna Henry och
Sealy Fourdrinier men utan att skörda
större framgång. Maskinen led svåra
brister; den tillverkade endast lösa
ark och det krävdes ännu handtorkning och manuell efterbehandling av
pappret.
Det stora genombrottet för pappersmaskinen kom några decennier
senare, bland andra tack vare ingenjören Bryan Donkin. Donkin hade
byggt den ursprungliga maskinen i
Frogmore och fortsatt att förbättra
designen. Steg för steg uppfanns nya
metoder som gjorde att efterfrågan
på maskinerna ökade. På 1820-talet
ersatte ånguppvärmda cylindrar
behovet av handtorkning och det
blev möjligt att tillverka ”oändliga”
pappersrullar istället för enskilda
ark. Med rotationspressen, som
uppfanns 1843, blev det möjligt att
trycka i stora upplagor vilket ledde
till att dagstidningen snart blev var
mans egendom. Bryan Donkin blev
omsider världsledande tillverkare av
pappersmaskiner. Han levererade även
Sveriges första maskin som kom till
Klippans bruk 1832.
har varit lång, från det
handtillverkade kinesiska pappret vid
vår tideräknings början till det maskinellt massproducerade pappret under
1800-talets första hälft. Det arkivbeständiga pappret, som vi använder för
att bevara information ”för all tid”, är
förstås en betydligt yngre 1900-talsuppfinning.
Med den romerske guden Janus
som ledstjärna skall arkivarien inte
endast blicka bakåt utan också framåt
i tiden. Har pappret en framtid som
arkivbeständig informationsbärare?
Idén om ”det papperslösa samPAPPRETS RESA

hället” föddes på 1970-talet. Med
datorernas framväxt skulle vi sluta
att använda papper och all kommunikation skulle bli digital. Fyra
decennier senare används uttrycket
nästan enbart sarkastiskt som exempel
på hur svårt det kan vara att sia om
framtiden. I Sverige konsumerar vi
årligen 1,5 miljoner ton papper, alltså
nära 150 kilo per person, och ungefär
hälften av det är svensktillverkat. Men
trots detta är det möjligt att förutspå
en papperslös framtid.
Faktum är att konsumtionen av
papper har minskat stadigt de senaste
tio åren och att vi är nere på det tidiga
1990-talets nivåer. Framförallt använder vi mindre grafiskt papper som bara
utgör ca 26 % av den totala användningen. För hela 58 % står istället
förpackningspapper som kartong och
wellpapp. Våra datorer har alltså i hög
utsträckning ersatt skrivpapper och
tidningspapper, men med e-handel
följer istället ökad förfrågan på förpackningsmaterial. Även om samhället inte blir papperslöst så är faktiskt
kontoren på god väg att bli det.
Med fördröjd effekt speglas den
utvecklingen på landets arkivinstitutioner som i de flesta fall har infört
e-arkiv eller står i begrepp att göra
det. En allt större andel leveranser
till arkivinstitutioner är digitala och
snart kommer materialet på de fysiska
hyllorna praktiskt taget sluta att växa.
Trots att kontinuerlig migrering
ännu är nödvändig för att säkerställa
bevarandet av digital information är
alltså övergången från papper redan i
vardande. Kanske kan framtidens arkivarier slutleda: ”Om det är på papper
så är det inte yngre än 2020-tal.” 
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Några axplock ur KB:s ämbetsarkiv, del 3: 1800–2000-talen:
digitala handlingar, film, bild och ljud, utställningshandlingar
samt bygghandlingar med mera

En lång och
brokig historia
Nya tider innebär nya medier och nya typer av handlingar som
ska bevaras på KB. Förutom grammofonskivor, ljudupptagningar,
fotografier och byggnadsritningar återfinns även, digitala filer i form
av intranät och webbplatser. KB har också driftansvaret för Libris,
de svenska biblioteksdatabasernas databas, och därmed även
ansvaret för dess arkiv.
Text: Anders Hedman anders.hedman@yahoo.se

statsmakterna insett
vikten av att inte bara tryckt material
bevaras i KB. Redan 1958 inrättades
en särskild avdelning för insamling av
främst grammofonskivor, Nationalfonoteket. Vid ingången av 1980talet
utökades uppdraget till att även samla
in radio, tv och film. Nationalfonoteket bröts då ut och bildade en egen
myndighet: Arkivet för ljud och bild
(ALB). Från 2009 blev Statens ljud
och bildarkiv (SLBA), som det då
hade bytt namn till, åter en avdelning inom KB. Oavsett organisation så genererar naturligtvis även
denna verksamhet arkivhandlingar,
och dessa förvaras i ämbetsarkivet.
Nationalfonotekets arkiv är förtecknat
separat, liksom ALB/SLBA:s. De
handlingar som har uppkommit
efter att hanteringen av så kallade
audiovisuella medier åter har blivit en
del av KB har dock förtecknats med
övriga handlingar i det huvudsakliga
ämbetsarkivets förteckning.
Nationalfonotekets arkiv omfattar
ungefär en hyllmeter handlingar och
rymmer serier med korrespondens,
diskografier, besöksliggare med mera.
Arkivet efter ALB/SLBA är betydSEDAN LÄNGE HAR
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ligt större och innehåller protokoll,
ämnesordnade (diarieförda) ärenden,
diskografier och kataloger, accessionslistor, personalakter, ekonomihandlingar, korrespondens om förvärv
med mera.

alltså en hel
del handlingar som har uppkommit
i verksamhetens hantering av bild,
ljud och film, men det innehåller
ÄMBETSARKIVET INNEHÅLLER

även handlingar som i sig själva
bärs av dessa medier. Men andelen
handlingar bestående av audiovisuella
medier är inte så omfattande som man
kanske kunde tro, och deras ursprung
sträcker sig inte så långt tillbaka i
tiden. Det fotografiska materialet i
ämbetsarkivet exempelvis, har sin
bakre tidsgräns omkring 1950. Den
fotografiska dokumentationen av KB
som tidigare har gjorts, förvaras hos
avdelningen för handskrifter, kartor
och bilder och på andra håll, utom
biblioteket. I ämbetsarkivet söks foton
i olika format främst i serien F24a
Dokumentation av verksamheten,
jubileer, utställningar med mera.
ÄNDA SEDAN biblioteket första gången
slog upp portarna i Humlegården,
har där bedrivits utställningsverksamhet. Under de första 75 åren
bestod den främst av en permanent
utställning i en sal som låg parallellt
med läsesalen. Enstaka tillfälliga
utställningar förekom dock. Under
Uno Willers ledning (1952–1977)
revs den permanenta utställningen,
och en livlig verksamhet med tillfälliga utställningar drogs igång. Dessa

dokumenterades fotografiskt och i
utställningskataloger.
Bilder från ungefär 30 års utställningsverksamhet levererades nyligen
till arkivet. Fotografen till dessa
bilder är oftast inte angiven, men
troligen är KB:s fotograf, Kjell Edendahl, upphovsman till många bilder,
liksom dåvarande handskriftschefen
Harry Järv. Fotona förvaras dels i
ovan nämnda serie F24a, dels i serien
F13 Handlingar rörande utställningar och arrangemang. I den senare
serien finns även stora mängder
utställningsmaterial bevarat, liksom
förteckningar över vilka utställningar
som har hållits. Utställningarna
uppmärksammade ofta jubilerande
författare eller bokkonst från skilda
länder. Men även andra ämnen förekom, såsom exempelvis 1500talets
kartografi, olika konstnärskap eller
rariteter ur en specifik boksamling.
Biblioteket försummade inte heller att uppmärksamma sig självt
med en utställning i samband med
300å rsjubileet 1961 och Klemming
firades med en utställning då det var
150 år sedan hans födelse. På vernissagebilderna syns ofta kända ansikten
såsom kung Gustaf VI Adolf, Olof
Palme och andra.
serie i arkivet är F20
Handlingar rörande KB:s byggnader.
Denna utgörs av 71 volymer. Seriens
äldsta handlingar är från 1860talet
och här kan man studera hur planeringen av den nya biblioteksbyggnaden i Humlegården fortskred, och
se alternativa planer och förkastade
förslag. I volymen med de äldsta
handlingarna finns också brev och
meddelanden som rör överflyttningen
av de stora boksamlingarna från slottet till Humlegården, ofta skrivna
av flyttledaren Elof Tegnér eller av
förkortningen L.B.B. (säkerligen
Lars B. Bagge). Bland alla de seriösa
meddelandena och förteckningar
över vilka böcker och inventarier som
skulle flyttas vid vilka tillfällen, finns
även följande ‘Vinlista’:
EN OMFATTANDE

Godt humör – serveras i ölglas
Tålamod – i do. [dito]
Kif, nit, vrede, tvedrägt, parti
– i fingerborg. Helso och frid vid
hvarje kuvert!

”Godt humör – serveras i ölglas.” Så inleds en "Vinlista" som flyttades från
slottet till Humlegården på 1800-talet.

även handlingar från senare ombyggnadsarbeten
exempelvis tillkomsten av KB:s flyglar
på 1920talet. Främst kan man dock
genom denna serie följa det stora
projekt som började planeras i slutet
av 1980talet och som genomfördes
under 1990talet: sprängningen av
underjordiska magasin i bergrum,
ner till 40 meter under jord. Här
finns handlingstyper som ritningar,
tidningsurklipp, PM, rapporter och
utredningar. Men även fotografier,
DVD-skivor och diabilder. Under
ombyggnaden låg biblioteket delvis i
baracker i Humlegården och i lokaler
på Biblioteksgatan. Utanför lokalerna
på Biblioteksgatan fäste man en
tillfällig portik av tyg, vilken finns
bevarad i en volym i denna serie.
NATURLIGTVIS FINNS HÄR

färdiga startade
ombyggnationerna av huvudbyggnaden 1995. Det tidigare underjordiska
magasinet fick nu en glasöverbyggnad
och blev ett annex med hörsal, arbetsrum och mikrofilmsläsesal. Från dessa
ombyggnationer kan man i arkivet
studera olika stilprover och möbelförslag. Bland annat finns en färgbild
på riksbibliotekariens skrivbord som
följde med i flytten från slottet över
hundra år tidigare och som användes
av varje riksbibliotekarie fram tills
Gunnar Sahlin bytte ut det mot ett
modernare på 2010talet.
DÅ MAGASINEN VAR

PÅ SENARE ÅR har KB uppmärksammats då först Astrid Lindgrens arkiv
(2005) och sedan Dag Hammarskjölds samling (2017), utnämndes till
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världsminnen av FNorganet Unesco.
Dessa hör till KB:s samlingar och inte
till ämbetsarkivet men processen som
ledde fram till världsminnesutmärkelserna kan följas i de diarieförda handlingar som förvaras i ämbetsarkivet.
Diariet i sig självt är digitalt sedan
länge, men de diarieförda handlingarna arkiveras fortfarande på papper.
är idag digitalt.
Utvecklingen i KB liksom överallt
annars under de senaste decennierna
har gått mot att kataloger på papper
och administrativa handlingar byts
mot databaser och webbaserade hjälpmedel. Databasernas innehåll har som
regel kunnat migreras utan informationsförluster när de har ersatts av
nyare system. Och arkivet har därmed
besparats de utrymmeskrävande och
svårsökbara utskrifterna på papper av
databaser, som många arkiv dras med.
Men faktum är att ämbetsarkivet i
skrivande stund ännu inte har något
earkiv i egentlig bemärkelse, utan
digitala filer som ska arkiveras melINTE BARA DIARIET
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lanlagras på en låst serverplats eller i
aktiva verksamhetssystem.
varit tidigt ute i den
digitala utvecklingen, och man har
sedan länge earkivslösningar för samlingarna. Det gäller både eget inskannat material, de webbsidor som har
samlats in genom Kulturaw3projektet
och det pliktmaterial som har levererats digitalt. Som exempel på att biblioteket tidigt använde digitala vägar
att nå ut, kan nämnas att man har
haft en extern webbplats sedan 1996.
Denna har dock inte arkiverats på
något systematiskt sätt, vare sig digitalt eller på papper. Arkivfunktionen
vid biblioteket förefaller ha ansett att
insamlingen av svenska webbplatser
som görs genom projektet Kulturarw3
har varit tillräcklig – eller kanske
bättre än inget i alla fall. Men detta
och andra initiativ för webbplatslagring, som det amerikanska Internet
archive, kan givetvis inte ersätta en
regelstyrd arkivering av webbplatsen
med undersidor och länkade filer.
KB HAR ANNARS

”På senare år har
KB uppmärksammats
då först Astrid
Lindgrens arkiv
(2005) och sedan
Dag Hammarskjölds
samling (2017),
utnämndes till
världsminnen av
FNorganet Unesco.”

Utan en styrd arkivering är risken stor
att viktigt material aldrig arkiveras
och att det som sparas blir svårt att
eftersöka.
Delar av KB:s gamla webbplatser
kan därför ha gått förlorade inklusive en del av de länkade filer som
låg där. En del information kan ha
försvunnit eftersom vissa enheter vid
biblioteket har betraktat webbplatsen
som ett arkiv i sig och där lagt ut
mötesanteckningar som sedan har
raderats från andra lagringsytor. När
webbplatsen har bytts ut eller delar
har städats bort har också de utlagda
handlingarna försvunnit. I samband
med slutförtecknandet av ämbetsarki-

vet laddades de bloggar ner som fanns
på webbplatsen, samt de rapporter
och annat material som inte tidigare
hade arkiverats. Av allt att döma har
därmed de viktigaste handlingarna
bevarats och kommer att vara tillgängliga för framtida forskare.
intranät för
personalen, togs i drift 1998. Det är
delvis arkiverat på papper och delar
av det finns sparat digitalt, tack vare
att en tjänsteman som arbetade med
det sparade delar av det på en hårddisk. KB har även ett intranät för
besökarna, ett ”gränssnitt” där de kan
läsa om KB och söka i kataloger med
mera. KB:s första intranät av denna
typ är från åren 1997–1998. Det hette
Webbhumlan, med en syftning på
Humlegården. Det togs fram genom
en tävling bland avgångselever vid
Grafiska institutet, och är ett utmärkt
exempel på tidig htmlformgivning.
Även det har tack vare samme tjänsteman bevarats.
SPINDELN, KB:S FÖRSTA

att ersätta såväl accessionskataloger,
som suecanakataloger, och Svensk
kartförteckning, desideratalistor med
mera, och därtill innehåller det ett
antal deldatabaser och bibliografier.
Sist men sannerligen inte minst
innehåller Libris Nationalbibliografin
– förteckningen över samtliga (kända)
böcker som givits ut i Sverige från
tryckkonstens födelse till idag.
Ursprungligen var Libris från
tidigt 1970tal ett nätverk mellan ett
antal bibliotek, men kom senare att
bli sökbart via internet, och man kan
nu även söka i det direkt i externa
sökmotorer på webben. Eftersom
KB idag har driftansvaret för
Libris ansvarar biblioteket också för
förvaringen av dess arkiv. Arkivet
är omfattande och rymmer främst
en stor serie diarieförda handlingar
sorterade ämnesvis. Därtill finns
nyhetsbrev, systemoch programbeskrivningar med mera. Arkivet lär

ha stort värde för framtida forskning
om utvecklingen av biblioteksdatabassystem i allmänhet och Libris i
synnerhet.
vid slutet på denna
exposé över KB:s ämbetsarkiv. Jag
inledde med att skriva att KB:s historia är lång och brokig. Jag har velat
visa att många av källorna till denna
historia, skriven och oskriven, förvaras i bibliotekets ämbetsarkiv.
DÄRMED ÄR VI FRAMME

verksarkivarie Jenny
Bäckström, historikern Jonas Nordin,
och min k. hustru journalisten Helena
Nordenberg, som alla läst min artikel
och kommit med relevanta påpekanden. Tack också till personalen
i KB som på alla sätt var behjälplig
och generöst delade med sig av sin
kunskap när jag arbetade med arkivet.
För eventuella felaktigheter i artikeln
ansvarar jag naturligtvis själv. 
TACK TILL KB:S

att komma runt Libris när
man talar om databaser som drivs
av KB. Libris är de svenska biblioteksdatabasernas databas, databasen
som under årens lopp har kommit
DET GÅR INTE

”Webbhumlan togs
fram genom en
tävling bland
avgångselever
vidGrafiska
institutet, och
är ett utmärkt
exempel på
tidig htmlformgivning.”
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Att tämja en
Riksarkivets heraldiska vapen är janusansiktet, ett ansikte som
blickar framåt och ett som blickar bakåt. Det är en symbol för arkivarien som både arbetar med historien och framtiden, ofta samtidigt.
I en artikel baserad på sitt examensarbete – Att
tämja en hydra – arkivariekompetensernas
mångfald och hur de kan förstås i samhället – beskriver Anna Nilsson arkivarien som
en informationsexpert som få har koll på.
Text: Anna Nilsson annanoreanilsson@gmail.com

hydra
mycket mer än
vad janusansiktet talar om för oss.
Arkivarien är väktaren av demokratins
råvarulager, en expert på data och en
konservator. Arkivarien läser medeltida handskrifter, registrerar handlingar
och svarar på frågor från handläggare.
Dessutom kravställer arkivarien nya
verksamhetssystem och, viktigast av
allt, arkiverar allmänna handlingar
oberoende om de är analoga eller digitala. Arkivarier kan arbeta var som
helst och med vem som helst.
För mig vore det mer logiskt att
arkivarieyrket skulle symboliseras av
hydran, ett monster med minst åtta
huvuden – när ett huggs av växer
två nya ut. Ju mer jag pratar med
yrkesverksamma arkivarier, desto fler
kompetenser har jag upptäckt.
ARKIVARIEYRKET OMFATTAR

uppdraget för en
arkivarie formulerades redan på Axel
Oxenstiernas tid. Även om yrket har
gamla anor är det få som vet vad arkivarierna är eller gör. Detta trots att de
arbetar och kan arbeta nästan var som
helst. Det finns drygt 3300 arkivarier
i Sverige i dag. Arkivariens uppdrag är
att ordna, vårda, bevara, tillgängliggöra och värdera arkiv för allmänheten
och för framtiden. Deras uppgift är att
hantera information, gammal som ny.
Utöver det faktum att alla arkivarier
bär kofta jämt vet allmänheten inte
särskilt mycket om dem.
Arkivarien beskrivs också som
ljusskygg, egendomlig, snuvig och
kanske till och med lite vresig. Men
ingen av de arkivarier som jag pratade
med inför mitt examensarbete stämde
in på den bilden. Inte heller någon på
den masterutbildning som jag nu har
avklarat stämde in på den bilden.
Ny forskning på området kan vara
till hjälp för att anpassa yrkeslivet
och utbildningen för arkivarier i
framtiden. Arkivariers professionalitet
måste bejakas av övriga samhället för
att de ska kunna utöva sin profession
och därför behövs ökad kunskap om
vad det är arkivarier faktiskt kan.
DET TRADITIONELLA

”Min konstanta känsla är att jag skulle
kunna komma dit och göra vad som
helst, det är ingen som har någon aning
om vad jag ska utföra under en dag.”
På sikt påverkas hela samhället av det
arbete som arkivarier utför och deras
tillgång till sin egen auktoritet och
professionalitet.

menas dels de begrepp som används
i branschen dels definitioner av vad
det är yrkesutövaren förväntas kunna
göra). Definitionerna måste även vara
kända och erkända av allmänheten.
I MITT EXAMENSARBETE utgick jag från ett
Här ligger en stor del av utmaningen
professionsteoretiskt perspektiv. Profes- inom arkivarieyrket. Om vi återigen
sionsteori är en sociologisk teori som
tar läkaren som exempel så är de allra
söker förklara olika yrken och deras
flesta medvetna om att det finns ett
specialområden. Ett exempel på en
fackspråk som läkare använder baserat
typisk profession är läkare eller jurist.
på sin expertkunskap. Det kan handla
Grundtanken är att yrkeskåren består
om att ställa en diagnos eller skriva
av personer som utbildats på högre nivå ut något specifikt läkemedel. Även
inom olika expertområden. Genom att om alla inte vet vad orden betyder så
äga en specifik kunskap inom området kan läkaren förstå innebörden. Vi,
har personen rätt att fatta beslut baserat allmänheten, har inte tillgång till
på sin kunskap. Det görs avvägningar
samma kunskap. Men vi litar på att
som innebär olika risker, det är upp till läkaren har det och kan hjälpa oss att
den sakkunnige att ta ansvar. Personer förstå.
som arbetar inom professionsyrken
har på så vis auktoritet, förutsatt att
SOM NÄMNT TALAR professionsforskare
allmänheten accepterar och litar på
om det allmänna som en av de arenor
att de är experter. Läkare gör riskdär det är viktigt att ”vinna mark”. En
bedömningar där stora konsekvenser
av de frågor som jag diskuterade under
föreligger, och de allra flesta vet vad de intervjuerna var hur arkivarierna uppär experter på. De allra flesta litar på en lever att andra ser på deras yrke.
läkares kunskap.
”Min konstanta känsla är att jag
skulle kunna komma dit och göra vad
ARKIVARIEYRKET BENÄMNS ibland i facklitsom helst, det är ingen som har någon
teraturen som en profession. Trots
aning om vad jag ska utföra under en
att yrket funnits länge är det inte
dag” svarade en av informanterna som
länge sedan det började ställdas krav
arbetar på en kommunal förvaltning.
på utbildning vid anställning som
Utsagan har stöd i alla informanters
arkivarie. Yrket uppfyller många av de
berättelser om hur arbetsplatsen uppdefinitionskrav som forskare sätter upp fattar dem. I vissa fall kan det vara så
för professionsyrken, men ett viktigt
illa att arkivarien blir ifrågasatt. Kunkriterium saknas – allmänhetens förstå- skapen om arkivariers kompetenser är i
else för yrket.
mångt och mycket begränsad. Samma
informant berättade om när hen fick
DET FINNS EN viktig aspekt som är
frågan om inte någon med ”högre
betydande för att professioner ska få
befogenhet” skulle sköta en rekomtillgång till sin auktoritet och profesmenderad gallring. Det är lätt att sätta
sionsstatus. De yrkesverksamma måste kaffet i halsen när du vet att det är en
äga sina definitioner (med definitioner
av grundkunskaperna hos arkivarier.
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”Vid intervjun fick personen förklara att det
var en arkivarietjänst som de hade utlyst och
att det var viktigt att få igenom det som titel
vid anställning, inte enbart för lönens skull.”
väggar får vi
arkivarier och registratorer gång på
gång förklara vad vi sysslar med.
Om det finns någon uppfattning om
arkivarier så involverar den ganska
ofta en kofta. En av informanterna
beskrev bilden som ”någon lite snuvig,
lite ämlig person med kofta” som
kan hitta skatter i olika katakomber.
Vidare beskrevs bilden av arkivarien
på film som någon som råkat ut för
en straffkommendering och blivit
bannlyst till arkiven.
De flesta arkivarier möter pedagogiska utmaningar i att förmedla nyttan
med att hålla ordning och reda. För
oss finns det tusen anledningar, men
för en medarbetare som är trött på att
kolla på floskelfyllda powerpoint-slides
eller någon som arbetar i näringslivet är det ovanligt att slå på stora
trumman när det exempelvis gäller
kulturarv eller demokratiska principer.
Det gäller att vara kreativ när man ska
förmedla nyttan med arkivfrågor.

REP. DEL 2

PORTRÄTTET

KRÖNIKA

REP. DEL 1

UTANFÖR ARBETSPLATSENS

specifik uppdelning
mellan arkivariernas uppdrag, till
skillnad från hur det ser ut i England
eller USA, så blir arkivarier kunniga
inom både samtida informationsförvaltning och äldre historiska källor.
Det kan ses som en fördel; arkivarier
i Sverige har grepp om informationen
i hela cykeln, från skapande till bevarande. Ibland arbetar arkivarien tillsammans med en registrator, ibland är
arkivarien registrator eller både och.
Registratorsrollen är en verklighet för
många i yrkeslivet, men få lär sig det
genom utbildningen.
Många arkivarier har erfarenheter
av det som på engelska kallas records
management genom sitt arbete.
Informanterna i studien vittnade alla
om att kunskapen var nyttig för dem,
eftersom det ger ett helhetsperspektiv
på informationscykeln. Det unika för
den svenska kontexten, tillsammans
med offentlighetsprincipen, är ju
just det, att det inte görs skillnad på

FYNDAT

EFTERSOM DET SAKNAS
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records och archives på samma sätt.
Informanterna beskrev det som en
fördel. Variationen i yrket beskrivs
som något positivt, det är en bransch
med stor rörlighet. Genom att arbeta
med information i olika verksamheter
blir man också otroligt allmänbildad.
sätta fingret på
några av arkivariers kompetenser
är ledarskapsteori. Det finns ett
begrepp inom ledarskap som kallas
kompetensförtroende, self-efficacy,
på engelska. Egenskapen är en av de
som i fallstudier har visat sig vara
gemensam för bra ledare och chefer.
Kompetensförtroende är en god självkännedom om den egna förmågan att
utföra uppgifter. Egenskapen förekom
hos alla mina informanter.
I ett fall berättade en arkivarie för
mig att hen hade sökt ett jobb som
hade utannonserats som ”nämndsekreterare”. Men kraven och arbetsuppgifterna var precis det som stämmer in på
en arkivarie. Vid intervjun fick personen förklara att det var en arkivarietjänst som de hade utlyst och att det
var viktigt att få igenom det som titel
vid anställning, inte enbart för lönens
skull. Det är en märklig situation att
tala om för någon som tänkt anställa
en vad den egentligen behöver.
En annan informant berättade om
ett anställningstillfälle där platsannonsen var väldigt oklar. Titeln
arkivarie stod med, men innehållet
var vagt och innehöll ”inga särskilda
krav”. Hen minns att det stod något
om ”god kunskap i tal och skrift”,
vilket känns som en standardformulering i nästan alla platsannonser.
Andra egenskaper som beskrevs
hos goda ledare var analysförmåga,
problemlösningsförmåga och källkritisk förmåga, vilka också passar in på
många arkivarier.
NÅGOT SOM KAN

kriterier som ställs för att
ett yrke ska få kallas för profession
uppfylls redan inom arkivarieyrket.

MÅNGA AV DE

Det finns specifika utbildningar och
nivån av expertis är tillräckligt hög.
Förutom de allmänna kunskaperna
som yrket kräver arbetar arkivarier
med juridiska krav, vilket innebär ett
stort ansvar. Konkurrensen om att
äga frågorna och definitionerna inom
arkivområdet är inte särskilt omfattande. Arkivarier har goda chanser att
bli en erkänd profession.
En av de största utmaningarna i
yrket är det pedagogiska uppdraget.
Pedagogik ska inte här förstås som
den arkivväska med gamla dokument
och foton på sura skolbarn som valsar
runt i lågstadieklasser. Det handlar
om det allmänna förmedlandet,
på arbetsplatser, till besökare och i
samhället i stort. Utbildningarna kan
bli bättre anpassade för de faktiska
utmaningar som vi står inför i yrkeslivet. Ledarskapsteori eller renodlad
pedagogisk teori skulle kunna vara
exempel på nya inslag.

”Arkivarierna som
jag intervjuade vet
mycket väl vilka deras
kompetenser är – de
har tämjt hydran.”
allt inte snuviga,
krumryggade, koftbärande kufar som
håller till under jorden. De flesta är
sociala, kompetenta, engagerande,
framtidsintresserade och allmänbildade. Arkivarierna som jag intervjuade
vet mycket väl vilka deras kompetenser är – de har tämjt hydran. Nu
kvarstår för omgivningen – cheferna,
kollegorna och media – att göra detsamma. God kännedom om arkivarier
och deras kompetenser bidrar inte
bara till ökad status för arkivarier utan
till en bättre arbetsmiljö, vilket på sikt
kan säkra demokratins råvarulager. 
ARKIVARIER ÄR TROTS

Tidigare e-arkivchef blev
årets vinnare av FAI-priset
För tredje året i rad delades priset till minne av Torbjörn Hörnfeldt
ut av FAI i samband med den årliga konferensen i slutet av oktober
2019. Vinnaren blev Enes Ramovic, Uppsala kommun.

Bildtext...

en person som enligt
kriterierna bidrar till det långsiktiga
perspektiv som FAI vill verka för –
nämligen att främja ett långsiktigt
bevarande, tillgängliggörande och
vidareutnyttjande av information,
hjälpa andra i branschen på ett generöst och prestigelöst sätt och bidra
till kunskapsförmedling, nyskapande,
innovation och synliggörande av arkiv
och informationsförvaltning både till
kollegor och allmänheten.
Under konferensen spekulerades
det mycket kring vem vinnaren var.
Och den som slutligen fick komma
upp och motta priset från FAI:s
ordförande Katarina Ekelöf, var Enes
Ramovic från Uppsala kommun.
Motiveringen löd:
”Tidigare e-arkivchef på Landstingsarkivet (numera Regionarkivet
PRISET GÅR TILL

reds. anm.) i Stockholm, tilldelas
priset för sitt innovativa och utvecklande arbete med ett helhetsgrepp
kring informationsförsörjning. Han
har med sitt arbete generöst delat
med sig av sina kunskaper och skapat
en levande samarbetskultur, med
aktiva och framgångsrika samarbetsprojekt.”
När Enes Ramovic tog emot priset
uttryckte han sin glädje och sa att han
kände sig hedrad över att ha mottagit
utmärkelsen.
Bland de som har varit med i branschen, och kanske främst för de som
har arbetat inom SLL, var det många
som ansåg att det var rätt person som
fick priset i år, inte minst med tanke
på vilka föregångare på området som
just Landstingsarkivet i Stockholm
har varit.

Precis som tidigare år delades det i
år ut ett hedersomnämnande och i år
gick det till upphovskvinnorna bakom
Arkivsveriges främsta Youtube-influencers: Susanne Ullstad och Suzanne
Sandberg på Malmö stadsarkiv. De
tyckte att det var trevligt och roligt
att få priset och uttryckte att det är
smickrande att uppmärksammas för
något som arkivarier och registratorer
över hela landet kan ha nytta av. De
tyckte även att det var extra kul att
under konferensen få höra att flera
har använt sig av deras filmer inför
något arbete med arkivet, vilket var
själva anledningen till att de la upp
dem på just Youtube. Och oroa er
inte, det kommer att komma fler
filmer, men vad det blir är än så länge
sekretessbelagt. 
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Kåseri

Porträtt, porträtt, porträtt
att jag gick i pension.
Vad i helskotta skulle jag göra nu
då? En arbetsnarkoman som dessutom
har DHDA, det vill säga en som
måste koncentrera sig på minst fem
saker samtidigt för att må bra.
Jag började släktforska. Göörtråkigt! Födde, dödde, gifte sig, fick
barn, flyttade. Snart hade jag 4 011
uppgifter i mitt träd. Men... vilka var
dom? På riktigt?
Syrran hade omhändertagit föregående generations familjealbum.
Flera hundra fotografier på miljöer
och personer, de flesta tagna av min
farfars kusin som råkade vara den
första privatpersonen i Sandviken
som skaffade sig en kamera. Kul, men
...vilka var dom då? På riktigt?
Ingen fanns kvar som mindes.
DET BÖRJADE MED

att farfar var en stor man
i den lilla bruksorten, utan att ha
någonting med järnverket att göra.
Han var handlande, och enligt en
artikel i Sandvikens Tidning 1912 var
han den 14:e rikaste personen i Sandviken. Den rikaste, om man sorterade
bort alla storheter på Järnverket. Och
i fotoalbumen märktes det. Han hade
umgänge. Engagerad i politik och
välgörenhet. Befäl i Borgarbrandkåren. Framstående i Segelsällskapet.
Kalas-prisse. Och så vidare. Alltså
förmodligen lite av DHDA där också.
Men alla dessa gubbar. Med höga
hattar eller glas i handen.
Så en dag hittade jag en bok med
porträtt från Gästrikland, utgiven på
1920-talet. Bläddrade lite och ...men
vänta ...honom känner jag igen! Och
honom också!
Nyårsafton 1918 på Nygård. Glada
gubbar med lustiga hattar och glas i
näven. En del liggande på golvet, en
del hållande varandra om axlarna.
Man kunde nästan höra skrålandet.
Där var dom ju!
Småpamparna, affärsmännen,
kommunpolitikerna, rektorerna,
badmästaren. Plötsligt hade hälften
av figurerna ett namn, en titel och ett
födelsedatum.
Jag var såld. Finns det fler sådana
böcker?
TILL SAKEN HÖR
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Det fanns det. Snart hade nästan
alla gubbar på alla foton ett namn.
(Fruntimrena var det värre med.)
det här var
ju kul. Jag började samla på gubbar
från Sandviken och Högbo. Gävle
och Storvik fick också vara med på
ett hörn. Och miljöerna började jag
också känna igen. Där var Zeidlitz
hus. Och där var Svensk Rakklingas
första fabrik nere på Hyttgatan. Och
brukskåkarna. Smederna. Förmännen. Snart hade jag över 10 000 bilder
inscannade. Jag hade roligt, men vad
skulle jag göra med allt?
Jag hittade en “Du vet att Du
är från ...”-grupp på Facebook där
jag började lägga upp en del bilder.
Reaktionen var trevande, minst sagt.
Dom flesta var bara intresserade av
1950-talet och senare, det vlll säga
tiden då de själva hade vuxit upp. Att
Sellberg byggde ett storslaget hus på
Storgatan 1909 var totalt ointressant,
för det revs ju på 1960-talet.
Men så började det dyka upp några
som också hade bilder. Då blev det en
egen grupp för dom som var intresserade.
SKIT I SLÄKTFORSKNINGEN,

växte Jan T Laghén upp.
Och eftersom jag vid denna tid fortfarande bodde i Motala, vad tusan
kunde jag veta om Sandviken? Komma här å komma. Jag var minsann inte
förmer än JTL.
I vilket fall; bokhögen växte,
scannern slets ut, och sista ungarna
flyttade hemifrån. Då kunde jag lika
gärna flytta “hem”.
Dagen efter hemkomsten startade
jag den lokalhistoriska föreningen
“Sandvikens Vänner”. Två år senare
orkade man inte med mej och mitt
driv längre. Då hade jag 40 000 miljöbilder och porträtt från Sandviken
som jag lagt ut på nätet. Ganska
futtigt, så jag blev rikstäckande och
startade en ny grupp, kallad Svenskt
Porträttarkiv. Vid ungefär 400 000
porträtt kom jag i kontakt med ett par
damer med intresse och egen scanner.
Och inom ett år var summan uppe
i 500 000. Började bli lite tungrott,
I SANDVIKEN

både för mig och arkivbesökarna, men
då - Halleluja - dök det upp några
herrar som kunde programmera. Och
vips fanns det en porträtt-Wiki där
man kunde stoppa in sitt släktträd
och få ut porträtt på dom som fanns
med i trädet. Eller peta in ett foto på
någon totalt okänd, och få ut förslag
på vem det kunde tänkas vara. Bland
annat.
Inom ett år hade arkivet vuxit med
ytterligare 200 000 porträtt.
ingen brist på,
men dom började bli alltmer jobbiga.
Typ foto och biografi på helt olika
sidor. Klipp o klistra, men takten
sjönk och det började bli jobbigt. Så
vid 750 000 porträtt dök det upp en
idé. Alla dom här gubbarna och tanterna hade ju bott någonstans. Varför
har jag inte tänkt på det?
Så i juni startade jag “Svensk
FastighetsArkiv”. Som idag har fler
än 66 400 foton på slott och kojor.
Och ingen brist på böcker, tvärtom.
Böcker med ytterligare 100 000 foton
väntande på scanning.
Tja, och nu sitter jag här och skriver min story för andra RIKTIGA
arkivarier. Utan att veta någonting om
öppettider, kompledigt, personalmöte
eller kulturnämnder. Eller budget.
Släktforskningsbranchen är ju
ganska lukrativ verkar det som. Allt
kostar pengar.
Så även Svenskt PorträttArkiv.
Men bara om du vill.
För 120:- blir du medlem i “Föreningen SPA”, vilket drygt 400 är av
de 5 862 som nyttjar arkivet. Ingen
tjänar pengar, men böcker och webbutrymme kostar ju en slant. Hittills
har det gått runt.
Det kostnadsfria alternativet är inte
populärt överallt. Om man säger så.
Folk kan ju få idéer. 
PORTRÄTTBÖCKER VAR DET

Omar Henriksson

Tillsammans med andra entusiaster har Omar Henriksson samlat drygt 830 000 porträtt i Svenskt Porträttarkiv.

Long-Term Archive
by Formpipe

Finns att avropa på
flera ramavtal

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

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

Kontakta oss
+46 8 555 290 60 , info.se@formpipe.com
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Gallring efter skanning
Riksarkivet har tagit fram ett förslag på föreskrifter som innehåller
generella bestämmelser om gallring av pappershandlingar som har
skannats. De ingår i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd
om gallring av administrativa handlingar (RA-FS-förslag på
remiss hösten 2019).
bestämmelserna
minskar behovet för statliga myndigheter att framställa om gallring hos
Riksarkivet. Meningen är att de ska
underlätta för såväl myndigheterna
som för Riksarkivet, som över åren
har tagit emot cirka hundra framställningar om gallring efter skanning.
För att underlätta efterlevnaden av
föreskrifterna har Riksarkivet tagit
fram ett utkast till vägledning om
gallring efter skanning. Vägledningen
GENOM DE GENERELLA
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är tänkt att bidra till en effektiv och
rättssäker e-förvaltning.
”Gallringen syftar till att arkiven inte
ska tyngas av handlingar som saknar
påtagligt informationsvärde, som bara
utgör en dubblering av information”
Om arkiv m.m. Prop. 1989/90:72, s. 43
Riksarkivet myndigheterna att styra arkivbildningen så
att handlingar i första hand kommer
I VÄGLEDNINGEN RÅDER

in digitalt. När de behöver komma in
på pappersblanketter kan myndigheterna utforma dem så att det underlättar skanningen.
Myndigheterna bör planera och
styra verksamheten med att skanna
handlingar. I det ingår att beskriva
vilka handlingar som skannas och hur
skanningsprocessen ser ut. Processbeskrivningen kan visa hur myndigheten
förbereder skanningen, preparerar
handlingar inför skanningen samt hur

handlingarna hanteras och förvaras
säkert. När en myndighet överlåter
skanningen till någon annan bör den
ställa samma krav som om myndigheten själv skannade.
med de generella föreskrifterna och vägledningen underlätta för myndigheter att arbeta digitalt.
Det ska vara möjligt att hålla ihop
handlingar i elektroniska ärendeakter
och ha en elektronisk arkivbildning i
stället för en på papper. Riksarkivet
vill bidra till att myndigheter i större
utsträckning kan gå över från att
skanna för att ”endast” underlätta en
spridning och en digitaliserad handläggning till att den skannade kopian
även kan ersätta pappersoriginalet.
RIKSARKIVET VILL

för att få gallra
pappershandlingarna är att de
elektroniska kopiorna avbildar dem
så att all information kommer med.
En annan förutsättning är att pappershandlingarna inte behövs för
att fastställa autenticiteten. De elektroniska handlingar som skapas vid
skanningen ska tillgodose möjligheten
att utöva rätten att ta del av allmänna
handlingar, behovet av information
för rättskipningen och förvaltningen
samt forskningens behov i enlighet
med 3 § arkivlagen (1990:782).
Myndigheterna behöver beakta
lagkrav och andra aspekter som kan
utgöra hinder för gallring. Pappersoriginalet kan innehålla ett
bevisvärde som inte enkelt kan
föras över och bevaras på den
elektroniska handlingen. Det
går till exempel inte att gallra
urkunder som har skannats.
Det är inte heller lämpligt
att gallra pappershandlingar som redan har använts
i verksamheten och som har
arkivlagts. Att i detta skede
gallra efter skanning kan leda
till hål i arkivbildningen. De
elektroniska handlingarna ingår
inte i samma sammanhang, inte
i samma kontext. Det finns en
risk för att handlingar som utgör ett
bevis på, eller har utgjort ett underlag
i, myndighetens handlande blir
gallrade.
Vissa handlingar kan i sin
ursprungliga form på papper vara en
EN FÖRUTSÄTTNING

del av det nationella kulturarvet, vilket ibland uttrycks som att de har ett
kulturhistoriskt värde som artefakter.
De kan då inte gallras efter att de har
skannats.
skapas elektroniska
kopior av pappersoriginal. Myndigheten bör då välja ett format som
främjar att kopiorna finns kvar under
hela bevarandetiden och som uppfyller myndighetens egna kvalitetskrav.
Även om de elektroniska handlingarna är framställda i ett format
som främjar ett bevarande behöver
myndigheten med tiden vidta fler
bevarandeåtgärder. Sådana åtgärder är
till exempel att fortlöpande kontrollera att handlingarna inte har ändrats.
Kopior som är validerade kan med
tiden behöva valideras på nytt. På så
sätt säkras handlingarnas användbarhet, integritet och autenticitet.
Om det finns en elektronisk
stämpel eller underskrift som intygar
att den elektroniska kopian stämmer överens med pappersoriginalet
är det troligt att möjligheten att
VID SKANNINGEN

validera stämpeln eller underskriften
är beroende av att certifikatet som
har använts fortfarande är giltigt och
av att valideringstjänsten finns kvar.
Myndigheten behöver ta ställning till
om handlingen ska stämplas eller intygas på nytt när denna möjlighet försvinner. Ett alternativ är att på andra
sätt säkerställa handlingens integritet,
till exempel genom att räkna fram och
kontrollera så kallade checksummor.
Myndigheten kan med tiden behöva konvertera kopiorna till ett nytt
format som är mer nutida. I samband
med det behövs ett nytt ställningstagande till vilket format som är mest
användbart och samtidigt främjar ett
bevarande. Statliga myndigheter ska
välja ett format som uppfyller kraven i
Riksarkivets föreskrifter.
Myndigheten behöver som en del
av arkivvården upprepa aktiviteter
med att konvertera, kontrollera och
stämpla om handlingarna så ofta som
det krävs under bevarandetiden. 
Monika Jansson
Utredare, Riksarkivet

Så här kan aktiviteter
i skanningsprocessen se ut
Förbered skanningen
Testa utrustning
och system

Preparera
pappersoriginalen

Genomför skanningen
Välj format
Tillför metadata

Kvalitetgranska
och kontrollera

Ta hand om resultatet
För över kopian och
genomför kontroller
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”Jag tog med mig modet
att våga göra nytt”
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Registrator 2019

Vissa tillfällen i livet gör du saker som du efteråt ångrar. För mig var
ett sådant tillfälle när jag var moderator på en konferens för några
år sedan där jag totalt bombade. Efter det har jag dragit mig för att
ställa mig på en scen inför en publik med okända personer. Men in
kom en ny chans att få göra om och göra rätt. I år fick jag äran att
vara moderator för Registrator 2019 på Bygget i Stockholm. Det här
är min sammanfattning av två spännande och innehållsrika dagar.
Text: Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com

är så stark som dess
talare och den inspiration man får av
dem. Det jag tog med mig och som
jag ser verkar vara trenden allmänt
inom den här yrkeskåren är att man
börjar gå från att prata handlingar och
INGEN KONFERENS
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dokument till att prata information.
Detta var något som togs upp av flera
av talarna, från Caspar Almalander,
SKL och Brittis Lannerfors, Botkyrka kommun till Maja Jägerlöv
och Thorleif Persson på Stockholm

Vatten och Avfall. Genom att prata
om information väver du in allt, inte
bara det som hör till arkivet utan allt
som skapas inom din organisation,
vilket jag tror tydliggör vilken resurs
du är. Du är inte bara registratorn som

sitter med papper utan du har koll
på all information som flödar inom
organisationen.
kom också upp flertalet
gånger, bland annat när Malmö stads
Marie Bonny pratade om hur du lyfter
registratorns roll inom organisationen,
hur rollen tydliggörs och visas upp
tack vare den kompetens du har. Men
det krävs också samarbete både inom
den egna yrkesgruppen och med
andra yrkeskategorier. Detta tydliggjordes under de föredrag som hölls
av Therése Jernberg på Länsstyrelsen
samt Annika Hallgren på Arbetsförmedlingen. De två sistnämnda pratade
även om effektivisering och arbetet
med att skapa en mer strömlinjeformad registratur som både jobbar mot
ett gemensamt mål och som även blir
tidseffektiv och omväxlande.
ORDET EXPERT

tog upp vikten av
information och att nå ut till verksamheten både med vad en registrator
FLERTALET AV TALARNA

gör men även hur man gör det
och vilken resurs man är. Ofta
upplever jag att handläggarna ser registratorer
som en relativt homogen
grupp som bara knappar in information i
ett system. Våga visa
upp kompetensen du
besitter, våga vara
den expert du vet att
du är, men framför
allt – var inte rädd för
förändringar eller att
hitta nya arbetssätt och
verktyg för att förenkla
och förnya din verksamhet. Var inte heller rädd att,
som Miika Vilenius, föreslå
och leda arbetet med att upphandla
ett nytt verksamhetssystem.

Bildtext Ro omnihit veleniate doluptatur?
Git antis aborepres volupta solor re volupta speriatintis volorum et eatur autem

var just modet att
våga göra nytt, att våga sticka ut
hakan i organisationen och våga göra
om. Om du inte lyckas har du fått
DET JAG TOG MED MIG

med dig en lärdom som gör att du kan
lyckas nästa gång. 
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