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FRAMTIDENS INTELLIGENTA FÖRVARINGSYSTEM

COMPACTUS® DYNAMIC II
Compactus® Dynamic II är den nya generationen av smarta mobila förvaringslösningar. Det
eldrivna hyllsystemet har ett nytt intuitivt användargränssnitt med tillhörande App, samt
ytterligare säkerhetsfunktioner. Den nya Dynamic II appen är den första av sitt slag inom eldrivna
hyllsystem. Compactus® Dynamic II är banbrytande på alla sätt och vis:
•

Nytt användargränssnitt

•

Dynamic II App

•

Extra säkerhetsfunktioner

•

RFID / NFC-läsare

Vill du veta mer om Compactus® Dynamic II? Besök vår hemsida eller kontakta oss!

www.bruynzeel.se

info@bruynzeel.se

Tel: 031-771 70 00

I väntan på AVEC
det Arkivvecka i Uppsala, en samlingspunkt för hela Arkivsverige. Jag minns när logotypen för
Arkivveckan togs fram inför det planerade arrangemanget
i Stockholm 2011. Pilarna i logotypen skulle illustrera
samling och kanske finns det en tid då vi behöver samlas
och verka inåt, ta del av varandras erfarenheter, bli inspirerade av andras exempel, knyta kontakter med kollegor,
bygga nätverk, få ny kunskap och samla krafter. Men
det finns också en tid då pilarna behöver vändas utåt för
att vara en röst i samhället, synliggöra arkiven, ta plats i
mediabruset och komma upp på agendan i den politiska
debatten och olika maktsfärer. Vid de senaste arkivveckorna har det också funnits en ambition att på olika sätt
verka utåt.
DEN 14–16 MAJ ÄR

nisationer i Sverige valt att tillämpa. Fler exempel finns i
våra nordiska grannländer. FAI kommer att lyfta LVI vid
ett antal tillfällen under 2020 för att inspirera, visa goda
exempel och sprida kunskap. Vi planerar en LVI-kurs
26–27 mars i SIS lokaler och vi planerar även ett arkivcafé
med fokus på benchmark baserat på LVI och LVI som ett
av våra teman på höstkonferensen 13–14 oktober.
Vi syns på AVEC!

betänkande ”Härifrån till
evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och
kulturarv” strax innan jul, drygt 670 sidor som ger en
beskrivning av hur Arkivsverige ser ut. Utredningens
förslag är en avvägning av vad som är politiskt möjligt och
kanske ett resultat av vilken plats arkivfrågor har i media,
den politiska samhällsdebatten och utrymme i agendor för
olika beslutsfora. Många betraktar utredningens förslag
som försiktiga. Jag har i skrivande stund inte hört något
från Kulturdepartementet om remisstiden för utredningens
förslag. Kanske får vi veta remisstiden i februari och sikta
på att ha en uppdaterad arkivlag i början av år 2022.
ARKIVUTREDNINGEN LEVERERADE SITT

förmår att skapa den grundplåt som
verksamma inom arkiv och informationsförvaltning behöver kan standarder vara det ramverk som krävs. Borde inte
alla organisationer ha ett ramverk för sin informationsförvaltning baserat på internationella standarder för informationsförvaltning? Jag tänker på LVI och ISO 30300-serien
som vi får många nyfikna frågor om, men som få orgaDÄR LAGSTIFTNINGEN INTE
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Arkiv granskar
Datainspektionens
granskning av
GDPR

På MSB:s informationssäkerhetskonferens i höstas med cirka 500 deltagare, drygt ett år efter det att GDPR hade börjat gälla, frågade moderatorn
hur det hade gått med implementeringen av den nya lagen. Det vill säga om
myndigheterna var klara. Endast en räckte upp handen – den ansvarige
för detta på Datainspektionen. Det kanske säger något om både komplexiteten och svårigheterna med att få ordning och full kontroll över området.
Text: Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net
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att se vad Datainspektionen har granskat under sina
inspektioner. För 2019 fick jag ut fem
tillsynsärenden. Bara ett av dem berör
en verksamhet inom offentlig sektor
i strikt mening. Föga förvånande var
det Karolinska universitetssjukhuset.
Ytterligare tre har koppling till
hälso- och sjukvården, varav två berör
skandalen kring 1177 och de ljudfiler
som låg okrypterade på en filserver
där. Det sista tillsynsärendet rör Bonnier News och handlar i huvudsak om
lagring av kunduppgifter.
Nu får man väl förmoda att Datainspektionen begär in mer information än vad som noteras i mötesprotokollen, men det är ändå påfallande
hur koncentrerade de är kring ett
specifikt system som av olika skäl kan
anses vara problematiskt utifrån att
det innehåller känslig information.
Det är också ganska intressant att se
hur koncentrerade inspektionerna är
kring GDPR. Något som faller sig
ganska naturligt när privat verksamhet granskas, men som kanske är
knepigare i offentlig sektor, där inte
minst offentlighetsprincipen skapar
andra aspekter och en laglig grund
som gör att frågan ibland måste ses i
ett större perspektiv.
DET ÄR INTRESSANT

”Problemet är förstås
särskilt stort när det
gäller sjukvården. Detta är
dock också en följd av att
Datainspektionen särskilt valt
att granska den sektorn.”
kring detta. Skandalen med de
läckande ljudfilerna kopplat till vårdguiden 1177 är i detta sammanhang
ett typiskt exempel. Ansvarig var
Voice Integrate Nordic AB, ett bolag
med fyra anställda. Att ljudfilerna
låg öppna var i huvudsak ett misstag
i form av den mänskliga faktorn.
Sådant händer, men det är just i dessa
fall det är så viktigt att ha rutiner och
en organisation som klarar av att hantera detta. Jag kan ju bara påminna
om den artikel jag skrev för några år
sedan i Arkiv som förutsåg denna typ
av händelser med 1177. Händelser

som givetvis kommer att äga rum när
verksamheter läggs ut på bolag utan
att det ställs grundläggande krav på
att de ska kunna hantera säkerheten.
Det kommer alltid att göras motsvarande missar. I alla fall så länge
relativt små bolag används utan att
det ställs krav på en mer fullständig
hantering av informationssäkerheten.
Det ska påpekas att Medhelp (som
sköter 1177) samarbetade med
Medicall som i sin tur anlitat Voice
Intregrate Nordic AB, enligt uppgift
från Medhelp utan deras vetskap.
Däremot hade Medicall i uppdrag av

verkar den
kring Bonniers minst problematisk.
Vad som annars anses vara av stor vikt
är vem som har tillgång till informationen och på vilket sätt känslig information begränsas till de användare
som ska kunna ha tillgång till den.
Problemet är förstås särskilt stort när
det gäller sjukvården. Detta är dock
också en följd av att Datainspektionen
särskilt har valt att granska den
sektorn. Troligtvis kommer det även i
framtiden vara en utmaning med personuppgiftsbehandling inom hälsooch sjukvård i och med att det både
finns en önskan om att kunna nyttja it
både för att underlätta kontakten med
patienter inom vården och för att få
bättre möjlighet att hjälpa patienterna
på olika sätt.
UTIFRÅN GRANSKNINGARNA

inom offentlig
sektor är alla små bolag som skapat itsystem utan att egentligen förstå och
kunna hantera alla säkerhetsaspekter
ETT GENERELLT PROBLEM
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Medhelp att lagra de telefonsamtal
som Medhelps sjuksköterskor i Thailand besvarat vilket ju kan ju uppfattas
som lite rörigt.
Karolinska sjukhuset gäller egentligen bara deras
huvudsakliga journalsystem. Nu är
inte det så ”bara” kanske, med tanke
på hur komplext det är. Men det är
samtidigt intressant att man endast
är intresserad av rutiner för tillgång
och begränsningar av information i
systemet. Det kanske mest uppseendeväckande är också den numerärt
svaga uppställning som sjukhuset
uppvisade vid mötet där några
nyckelpersoner endast deltog under
en kortare tid, medan Datainspektionen närvarade med åtta personer.
Men kanske hade man valt en dålig
tid för sitt besök. Mer allvarligt är
kanske att man från sjukhusets sida
inte riktigt verkar kunna svara på
vilka rutiner som finns eller andra
GRANSKNINGEN AV
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riktlinjer som gäller. Men det kan
förstås också bero på den dåliga
uppslutningen.
granskning gäller ett nytt
spännande område, också det inom
sjukvårdssektorn. Företaget som
har granskats heter Digital Medical
Supply Sweden AB och får väl ses som
ett exempel på hur modern teknik kan
användas inom sjukvården. Företaget
har en app som heter Kry som även är
den tekniska plattformen där patienter
kan få tillgång till vård via en ”digital
vårdcentral”. Personalen, som sitter
utspridd i hela landet, jobbar i ett
gemensamt journalsystem. Och det
är egentligen behörighetsstyrningen i
detta och tillhörande loggar som tilldrar sig Datainspektionens intresse.
EN ANNAN

Dataskyddsförordningen
varit igång mer än ett par år.
Datainspektionen kommer givetvis
att bredda sin granskning, men
NU HAR INTE

det är ändå påfallande hur mycket
inspektionerna hitintills inriktat
sig på specifika processer hos de
verksamheter som har granskats,
samtidigt som det också är väldigt
stort fokus på styrning snarare än på
de tekniska lösningar som valts och
om de uppfyller kraven på it-säkerhet.
Det finns också en tung övervikt av
jurister vid Datainspektionens tillsyn,
när man kanske hade förväntat sig en
större närvaro av it-specialister. Inte
minst i det sist nämnda tillsynsfallet
väcks ju onekligen en viss nyfikenhet
på hur väl man klarar säkerheten,
både från app till läkare, men också
läkarens tillgång till journalsystem.
Förvisso nämns det att BankID krävs
för att logga in på Kry. Men det finns
ju andra säkerhetsaspekter också
och risken är att mindre bra saker
kommer att upptäckas med tiden.
Kanske inte just i detta företag, men
hos något annat som erbjuder webbaserade tjänster.

också – trots att det är
en praktisk teknisk lösning – en del
tveksamheter kring hur säkert BankID egentligen är, förutom risken för
nätfiske etcetera. Det är intressant att
en så stor del av säkerheten i Sverige
läggs på ett privat företag. Det må
vara ägt av de största bankerna i landet, men ändå.
DET FINNS VÄL

verkar alltså Datainspektionens tillsyn främst vara inriktad på
processer där det finns känslig information och i dessa fall främst titta
på hur tillgången till informationen
ser ut. För offentlig sektor är det väl
den aspekten som också kommer att
vara avgörande i den konflikt som kan
förekomma gentemot Datainspektionens lagtolkning. Önskemål om att på
olika sätt bevara kunddatabaser, som
kommersiella företag har, är sällan
något problem för offentlig sektor.
Det är också troligt att hanteringen av
känsliga personuppgifter kommer att
ÄN SÅ LÄNGE

Dokument

INFO

”Förvisso nämns det att
BankID krävs för att logga
in på Kry. Men det finns ju
andra säkerhetsaspekter
också och risken är att
mindre bra saker kommer
att upptäckas med tiden.”
stå i särskilt fokus överlag.
Till tröst för alla som ännu inte är
klara med GDPR, verkar man alltså
bry sig mindre om ifall det finns
några gamla mejl i inkorgen och den
typen av frågor. I alla fall så länge det
bara är Datainspektionen själva som
lyckats implementera den nya lagstiftningen. Frågor som arkivsektorn

skulle behöva ha svar på lär vänta på
sig. Oavsett lär nog det viktigaste
vara att tillse att det finns lagstöd
för den behandling som görs och att
tillgången till känslig information
begränsas till de som har behov av
den i sitt arbete. Så länge det görs på
rätt sätt lär man i alla fall klara sig
rätt långt. 

www.dokumentinfo.se

1-dagskurs i arkivering

23 mars 2020

Arkivering
- en introduktion

Du har väl sett att vi
har utökat ﬂera av
våra kurser till
två dagar

www.dokumentinfo.se
Dokumenthanteringsplan.se

Intensivkursen där vi går igenom
det allra viktigaste
Information finns på vår hemsida

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

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

Oslo

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

AVEC 2020
Arkivveckan 12–14 maj 2020
Var: Uppsala Konsert och Kongress (UKK).
Lokala värdar för evenemanget är Riksarkivet – Landsarkivet i Uppsala, Regionarkivet Region Uppsala, Uppsala
Stadsarkiv och Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan
för synlighet. SASS består av de olika arkivföreningarna
och Riksarkivet.
Anmälan: Ordinarie anmälan till och med 10 april.
Program: www.arkivveckan.se

Rusta för framtiden
Arkivveckan arrangeras i Uppsala
12–14 maj och blir den sjätte sedan
starten 2002. Det har blivit en etablerad tradition att samla landets
arkivverksamma vart tredje år för
kompetensutveckling, nätverkande
och stärkande av arkivsektorn.
Både deltagare och inbjudna föreläsare kommer från alla olika sektorer i Sverige. Även utländska föreläsare bidrar med sina perspektiv.

stor spännvidd mellan programpunkterna med allt från
digitalt bevarande med dess utmaningar till frågor rörande demokrati
och kulturarv.
PROGRAMMET HAR EN

den 11 maj
finns det möjlighet att bekanta sig
med staden Uppsala genom ordnade
REDAN UNDER EFTERMIDDAGEN

kringaktiviteter: Följ med på en guidad
visning av Uppsala domkyrka eller
gör ett arkivbesök. Senare på kvällen
arrangeras en stadsvandring i spåren av
bland andra Carl von Linné, Ingmar
Bergman och Pelle Svanslös. Om du
inte har möjlighet till arkivbesök eller
visning av domkyrkan under måndagen
ges tillfälle också på torsdag eftermiddag efter avslutad konferens.
paneldebatter, parallella seminarier och
workshops där alla tänkbara aspekter
av arkivtemat täcks in. Programmet
består av över 50 punkter som finns
presenterade på hemsidan.
Lyssna på föreläsningar om klimathot och skadedjur, paneldiskussioner
HELSALSFÖRELÄSNINGAR VARVAS MED

om arkivens roll i demokratin och samarbetsprojekt kopplat till den digitala
tidsåldern. Liksom tidigare arkivveckor
finns det också många rent kompetensutvecklande föreläsningar för den arkivverksamma. Arkivutredningen kommer
naturligtvis också att diskuteras.
att presentera
sina pågående arbeten för att få till
stånd en dialog mellan arkivutbildningen och de arkivverksamma.
Arkivföreningarna kommer att
förlägga sina årsmöten i samband med
evenemanget. Utställare, middagar,
fika och kringaktiviteter ger goda
möjligheter att umgås med kollegor,
men också att lära känna de Uppsalabaserade arkiven lite extra. 
ARKIVSTUDENTER ÄR INBJUDNA
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Arkivutredningen

Arkivutredning
utan skarpa förslag
Strax före jul kunde arkivutredningen presentera sitt förslag för kulturministern. Utredningen är omfångsrik och tar upp många av de
problem som arkivsektorn upplever. På förslagssidan är det däremot osedvanligt tunt. Det är som om utredningen har tagit in många
av de synpunkter som framförts från arkivsektorn, men sedan inte
haft modet att våga föreslå några av de åtgärder som krävs.
Text: Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net
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Foto: Wikipedia

på närmare 700 sidor,
känns det som att de flesta frågor inte
har utretts på det sätt som skulle ha
behövts och att de flesta idéer och tankar som skulle kunna leda till att frågorna tas på allvar avslås. Några av de
förslag som ändå finns med står närmast i konflikt med vad som borde ha
varit resultatet av utredningen om man
läser den problematisering som ändå
görs och som branschen står ganska
enig kring. Extra allvarlig är den kritik
som Anna Karin Hermodsson ger i
sitt särskilda expertuttalande om att
de fått för lite tid att läsa utredningens
slutförslag och att deras synpunkter
därmed inte helt kunnat beaktats.
Det enda man verkar kunna klara
av att hantera är några smärre interna
frågor rörande förhållandet mellan
Riksarkivet och de statliga myndigheterna, såsom förslag på en överlämnandeplan. Tanken med en sådan är att
Riksarkivet ska få en bättre bild av vad
som finns bevarat på myndigheterna
och när det kan tänkas levereras till
arkivmyndigheten. En ganska klok
tanke och knappast särskilt kontroversiell. I övrigt är det mest en del
förtydliganden som föreslås av saker
som man från professionen redan har
sett som ganska självklara.
TROTS ETT OMFÅNG

som man föreslår ska
ändras står också närmast i konflikt
med statens politik på andra områden.
Det gäller förslaget att ta bort landsarkivens ställning från instruktionerna
till Riksarkivet. Resultatet av detta lär
på sikt bli att landsarkiven kommer att
försvinna. Det går att se på flera sätt.
På ett plan handlar det om detaljstyrning, å andra sidan gör ju staten det
när det gäller andra statliga myndigheter. En sådan här viktig fråga behöver
också hanteras på en högre nivå än hos
en myndighetsledning. Den fysiska
placeringen av arkiv är och måste
vara en fråga för Sveriges riksdag
att hantera och den har också andra
digniteter än den egna organisationens
effektivitet.
Däremot måste givetvis kostnaden
för att bevara landsarkiven tas från
statens sida och vara budgeterad för.
Indragningar av landsarkiv får inte
vara en följd av att Riksarkivet ges för
lite pengar för att klara sitt uppdrag.
EN AV DE FÅ SAKER

En bättre lösning vore i sådana fall
att de fick öronmärkta pengar för
den merkostnad organiseringen med
landsarkiv innebär. Förvisso framhävs
det att Riksarkivet ska finnas representerat ute i landet. Men de landsarkiv
som finns idag är hopkopplade med
annan verksamhet på orterna och det
har också skapats lokala arkivnav där
Riksarkivets närvaro är en del. Det
är alltså en större fråga än för bara
Riksarkivet.
betraktas som fegt att man
inte kommer med något förslag när
det gäller tillsyn över kommunernas
arkivhantering. Med detta inte sagt
att det är självklart att kommuner och
regioner ska stå under Riksarkivets
tillsyn, tvärtom. Det är inte heller rimligt att en sådan tillsyn skulle vara lika
detaljerad, eller att man därmed skulle
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
frånta kommunerna deras roll som
tog emot arkivutredningens betänkande som
tillsynsmyndighet. Men att inte göra
fokuserar mycket på bristande resurser.
något åt frågan och att därtill hänvisa
Foto: Kristian Pohl
till det kommunala självstyret är bara
märkligt och verkar snarare handla
om att lyssna på kommundirektörer
uppenbart att de sanktionsmöjligheter
som är rädda för extra kostnader än på som GDPR möjliggör har haft stor
professionen.
betydelse för detta.
DET FÅR OCKSÅ

inte heller ställning i
frågor som är av central betydelse för
offentlighetsprincipens framtid. Här
ser vi kanske den största risken med
att utredningen har hamnat under
Kulturdepartementet. Man tar helt
enkelt inte den helhetssyn på frågan
som krävs för att efterleva de grundlagar vi har.
DÄRMED TAR MAN

sammanhängande
frågan om sanktioner behandlas den
allt för knapphändigt. Detta är ändå
den kanske mest väsentliga frågan om
man menar att offentlighetsprincipen
är av betydelse. Trots alla inspel verkar
inte arkivutredningen förstå hur illa
situationen håller på att bli i landet.
Även om det finns ställen där det görs
bra saker, är de i minoritet och risken
är alltid att sämre ekonomiska tider
får katastrofala resultat, om det inte
finns en gedigen lagstiftning som
stöttar. Det har kunnat konstateras
att GDPR ändå har gjort mycket för
att få upp medvetandet kring frågor
rörande informationssäkerhet. Det är
NÄR DET GÄLLER DEN

bara bli att det behövs
en ny arkivutredning. En utredning
som kommer med reella förslag och
de åtgärder som krävs för att offentlighetsprincipen och vårt kollektiva
minne ska bevaras för framtiden.
Den enda förhoppningen är att en
kommande proposition vågar gå längre
än utredningen. Det här duger inte
och motsvarar inte de krav på åtgärder
SLUTSATSEN KAN

”GDPR har gjort
mycket för
att få upp
medvetandet
kring frågor
rörande
informationssäkerhet.”
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”Trots de stora utmaningar
som finns väljer utredningen
att lyfta fram idéer om
massdigitalisering.”

som krävs för att bevara historien för
framtiden.
Det finns också många nya frågor
som skulle behöva behandlas, men som
lämnas åt sidan. Exempelvis hur molntjänster, AI och Internet of Things
påverkar hanteringen av information.
Här finns många frågor som behöver
nya juridiska lösningar som skulle
behöva tas upp och analyseras på ett
djupare plan och där det behövs ändrad
lagstiftning inom en rad områden för
att harmoniera gällande rätt med de
möjligheter, men också utmaningar
som ny teknik ställer på offentlighetsprincipen och arkivering.
Trots de stora utmaningar som
finns väljer utredningen att lyfta fram
idéer om massdigitalisering. Det är
väl en kul tanke i och för sig. Men
med den alarmerande situation vi
befinner oss i för att överhuvudtaget
mäkta med att bevara vår historia för
framtiden, känns det som en ganska
konstig inriktning. Arkiv är inte som
böcker. Betydligt viktigare vore att de
arkivmaterial som bevaras på arkivinstitutioner blev ordentligt ordnade och
förtecknade. Men den viktiga frågan
hanteras inte alls.
Det är förvisso glädjande att
man föreslår lite mer pengar till den
enskilda sektorn. Men man vill ändå
inte ta på sig något fullt ansvar. Man
tycks samtidigt tro att medlemsavgifter ska betala för herrelösa arkiv.
Tyvärr visar det bara att man inte har
förstått någonting. Det är som att säga
att KB ska finansieras av bokförlagen.
14 ARKIV 1/2020

Samtidigt försöker man lösa GDPRfrågan genom att inte lösa den. Man
säger att enskilda arkiv som får statliga
bidrag delvis ska lyda under arkivlagen
(avser tillgängliggörande av arkiv och
rapportering till nationell arkivdatabas)
och därmed menar man sig ha löst
problemet. De som inte får statliga
bidrag ska då begära dispens från
Riksarkivet för att ha arkiv av allmänt
intresse. Men i själva verket har man
löst lika lite som Riksarkivets förslag
eftersom i princip allt material som
innehåller personuppgifter och förvaras på en enskild arkivinstitution är
deponerat material och därmed ligger
personuppgiftsansvaret kvar hos den
som äger informationen som då måste
ha dispens från Riksarkivet.
att en organisation
skulle överlämna handlingar som innehåller personuppgifter till en arkivinstitution och därmed överlämna äganderätten till materialet. Det enda rimliga
sättet att se på frågan om GDPR och
av ”allmänt intresse” är därför att utgå
från hur tillgången till informationen
begränsas och hur den förvaras, men
inte var, eller vad man bevarar. Däremot
är det förstås bättre att professionen gör
en informationsbedömning av materialet än att man hittar på konstruktioner
där man försöker bedöma vad som ska
räknas som kulturarv. I själva verket
borde inte ett begrepp som kulturarv
användas i arkivsammanhang eftersom
vad professionen gör och ska göra är att
värdera information. Inte att uttala sig
DET ÄR HELT OTÄNKBART

om vad kulturarv är, som om det vore
möjligt.
koppla statliga bidrag
till GDPR och enskilda arkiv är att
en institution som inte vill ha statliga
bidrag då måste ha dispens från Riksarkivet. Samtidigt kommer en sådan
institution troligtvis endast till mycket
liten del äga några arkiv med personuppgifter. De kommer alltså ändå att
kunna ha arkiven, eftersom de löser
det med personuppgiftsbiträdesavtal.
Det blir samtidigt lite konstigt om
exempelvis en institution som inte vill
ha statliga bidrag för att kunna välja en
lite annan modell än vad som föreslås
ska ingå enligt arkivlagen, samtidigt
måste be Riksarkivet om dispens.
RESULTATET AV ATT

som borde förtydligas
i propositionen avseende denna fråga
är vad som avses med bidrag från staten till enskilda arkiv. I många fall ges
bidrag från staten indirekt och utan
att explicit avse organisationens arkivfunktion. Detta kan skapa knepigare
gränsfall än man kan tro. Särskilt om
man menar att det ska ha en viss betydelse i andra sammanhang – det vill
säga till viss del kopplas till arkivlagen.
En del bidrag kan också vara av tillfällig natur, eller förändras med tiden.
Det finns alltså många olösta frågor
i arkivutredningen som måste få ett
svar. En ny arkivutredning känns
därför som angeläget om vi ska ha kvar
några arkiv i en framtida digital värld.

YTTERLIGARE EN SAK

En
förankringsturné
i de svenska
regionerna
Den 1 januari 2019 inleddes verksamheten i Svenska Arkivförbundet. Genom samverkan, kunskaps- och informationsutbyte samt genom kvalitativ kurs- och konferensverksamhet,
ska Arkivförbundet inspirera och kompetensutveckla arkivverksamma, såväl arkivpersonal som styrelsepersoner.
Text: Per Lundin
per.lundin@blekingearkivet.se

målsättning att
utgöra en nationell intresseförening
för enskilda arkiv. Med drygt 140
medlemsorganisationer representerar vi större delen av det ”enskilda
arkivsverige”. Arkivförbundet ska
främja nätverkande och kunskapsutbyte inom kulturarvsområdet och
sträva efter att upprätthålla goda
kontakter med de nordiska systerorganisationerna. Vidare ska verksamheten
finnas som en resurs för medlemmarna med fokus på att skapa goda
förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet. En öppen dialog
och fokus på medlemsnytta är viktigt.
Den statliga Arkivutredningen
(SOU 2019:58) genomförde ett antal
”Förankringsmöten” innan betänkandet presenterades den 18 december
– detta arbetssätt har även Svenska
Arkivförbundet anammat, då vi har
genomfört två träffar (och planerar för
flera) med landets samtliga regioner
och deras nämnder och tjänstepersoner som hanterar regional enskild
arkivverksamhet – för att förankra
ARKIVFÖRBUNDET HAR SOM

Arkivförbundets roll och arbete.
I september träffade undertecknad
Regionsamverkan Syd vid ett möte i
Halmstad. Den 17 december träffade
Erik Åström och undertecknad regionerna i Mellansverige och ett möte med
regionerna i norra Sverige är inplanerat
att genomföras under Folk & Kultur
i Eskilstuna. Nu återstår att boka upp
möten med region Västra Götaland och
med Stockholm, vilket vi hoppas få på
plats under våren 2020.
möten är dels att öppna
upp för en naturlig dialog mellan
Svenska Arkivförbundet och de svenska regionerna, dels att ge regionerna
gedigen information om de skiftande
förutsättningar som gäller mellan de
regionala arkivverksamheterna. Dessa
möten genomförs som öppna samtal
med fyra till sex regioner vid respektive tillfälle. Arkivförbundet presenterar en kort historik kring uppkomsten
av de enskilda arkiven samt redogör
kort för de utmaningar som verksamheterna står inför i dagsläget. Sedan
SYFTET MED DESSA

följer en presentation av de regionala
arkivverksamheterna i respektive län
som är närvarande vid mötet.
dessa
”Förankringsmöten” är att regionerna
ser positivt på initiativet från Svenska
Arkivförbundet och på möjligheten
till en direktdialog i de frågor som
berör kulturarvsområdet inom kultursamverkansmodellen. Inte minst
när det kommer till en kommande
remissrunda för Arkivutredningen,
men även för särskilda frågor när de
regionala kulturplanerna är aktuella
för revideringsarbete. De representanter för regionerna som vi har träffat
har visat på god kännedom om arkivverksamheterna i respektive län, men
det är tydligt att de inte har samma
kunskap beträffande verksamheterna
i grannlänen. Det har varit en nyttig
ögonöppnare som även har hjälpt till
att skapa en ny förståelse samtidigt
som det ”förankrar” Svenska Arkivförbundet som en värdefull samtalspart. 
DEN SAMLADE ERFARENHETEN FRÅN
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– Mot en gemensam grund
för e-arkivering inom EU
Janet och David Anderson medverkar i ett EU-projekt för att underlätta
standardisering inom bland annat e-arkivering inom Europas gränser.
Under FAI-konferensen berättade de hur allt startade och hur arbetet
fortsätter.
Text: Alexandra
alexandrameija@hotmail.com

är att försöka få till
gemensamma delar såsom metadatauppsättningar och mjukvara med
mera, vilket byggstenen (building
block) e-arkivering inom EU baseras
på. Vilka delar du väljer är valbart
och efter behov, men tanken är att
förenkla arbetet med e-arkivering.
EU- PROJEKTETS MÅL

under sin föreläsning
på konferensens första dag att “the
digital world is massive and what a
massive challenge that is”. Mängden
information i världen ökar i en ständigt
accelerande takt, det sägs att informaJANET ANDERSON SA
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tionsmängden dubbleras från en dag
till en annan. Det är en stor utmaning
att bevara information till eftervärlden
och det finns många olika bud om vad
som gäller och vad som fungerar. Och
det är här Janet och David Anderson
kommer in. Sedan 2011 arbetar de i ett
EU-projekt för att underlätta standardisering inom bland annat e-arkivering
inom Europas gränser. Projektet har
även samarbetspartners i länder
utanför EU.
är att systemen för bevarande ska kunna ta emot,
MÅLET MED STANDARDISERINGEN

lagra och ge medborgarna tillgång till
informationen, oavsett storlek eller
format, grundat i att allt är gjort på ett
standardiserat sätt. Tanken är att förbättra interoperabiliteten mellan olika
källor till dess att verktygen för bevarande kan återanvändas och nyttjas av
olika länder och olika institutioner.
Det låter som rena science
fiction, men kan det vara så enkelt?
Lösningen heter standard och byggstenar (building blocks) där man
genom att använda baskomponenter
underlättar för systemen att kommunicera med varandra. Fördelarna

”Skulle det falla väl ut kan det revolutionera
bevarandet av digital information inom EU”

är många. Medborgarna får tillförlitliga tjänster, forskning inom olika
områden främjas genom att utbytet av
information underlättas och de områden där komponenterna kan användas
breddas. Förhoppningsvis kommer
kostnaden för implementeringen av
dessa att minska då de tillhandahålls
som Open Source, vilket troligen är
det som kommer i framtiden.
skapas en gemensam
grund för paketering av digital information är det tänkt att lösningen ska
fungera på längre sikt och förhoppningsvis även leda till att länderna
inom EU ska kunna samarbeta kring
analys av data över nationsgränserna.
I botten på alla byggstenar (building blocks) återfinns olika standarder
(som även sipprar ner till Sveriges
egna FGS:er) bland annat OAIS.
Än så länge har det inte implementerats på bred front, men det pågår
flera olika pilotprojekt, bland annat
har Riksarkiven i Norge, Danmark,
Estland och Ungern, kört tester i
produktionsmiljö. Janet och David
betonar att det inom E-ARK bara
går att nyttja vissa element, vilket gör
att användaren inte ser sig som en del
av E-ARK-familjen. Tanken är dock
att man inte ska behöva använda alla
delar. David och Janet menar att det
viktiga är att specifikationerna följs
eftersom det i förlängningen underlättar samarbete.
I OCH MED ATT DET

att visa hur det
fungerar, hur de olika delarna
implementeras och hur man deltar i
projektet. Tillsammans är vi starka,

menar Janet och David, och lyfter
speciellt fram Sverige som ett land
som de har haft ett bra samarbete med
då vårt Riksarkiv ligger långt framme
när det gäller att arbeta med standarder. Samarbetet med Riksarkivet och
Karin Bredenberg fortsätter även när
Karin arbetar på Sydarkivera. Även
här ska det dras igång ett nytt projekt
där 16 olika partners kommer att
ingå. Det man måste ta hänsyn till i
projektet är dock att olika länder har
olika förutsättningar och olika digital
mognad. Ett arkiv kan vara framstående inom ett område, men inte ett
annat, och det är här samarbetet blir
viktigt. Genom att dela kunskap går
det att lyfta varandra och genom att
hjälpa varandra kan vi alla nå upp till
nya nivåer.

att se utfallet av
detta på längre sikt. Skulle det falla
väl ut kan det revolutionera bevarandet
av digital information inom EU. Att
få till en standardisering leder på sikt,
som nämnts ovan, till stora vinster
både för användare och samhälle med
minskade kostnader och ökad tillgänglighet som följd. Extra positivt är
att det är Open Source vilket gör att
det har möjlighet att spridas även till
länder som inte har ekonomisk möjlighet att satsa på e-arkivering. 
DET SKA BLI INTRESSANT

Läs mer:
Vill du veta mer, besök hemsidan
www.ec.europa.eu/cefdigital

EARK4ALL HJÄLPER TILL

Janet Andersson, David Anderson
och Karin Bredenberg.
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Documenting the Now
Ibland går du på föredrag där du instinktivt känner att du vill säga upp dig och
starta en ny karriärbana. Alexandra Dolan-Mescals två föredrag om ”Documenting
the Now” på höstens FAI-konferens var just sådana. Vi bevarar ofta information
från den offentliga verksamheten, men vad säger allmänna handlingar om den
enskilda människans röst? Här kommer ”Documenting the Now” in, med verktyg
att (i dagsläget) spara tweets rörande större sociala händelser.
Text: Alexandra Meija alexandrameija@hotmail.com Foto: Privat

är vad namnet
antyder, ett projekt för att dokumentera nuet, eller mer bestämt historiskt
viktiga händelser som gjort avtryck
i samhället och involverat många
människor. Precis som nämns i
ingressen så finns det alltid två sidor
”DOCUMENTING THE NOW”

18 ARKIV 1/2020

av historien, den officiella från våra
myndigheter och media och den inofficiella från aktivister och andra som
ofta hamnar i skymundan när det
gäller att dokumentera nuet. Det i sig
ger en väldigt skev bild av verkligheten
och den bild av vår tid som förmedlas

till eftervärlden. Det blev särskilt
tydligt efter polisens dödsskjutning av
Michael Brown i Ferguson, Missouri,
2014, där den officiella bilden av det
som hade hänt skiljde sig kraftigt från
den bild som förmedlades via sociala
medier, främst Twitter och i just det

”Ett utfall av projektet är att
visa på hur vissa rörelser såsom
#blacklivesmatter har påverkat
samhället och att det inte bara
är en liten händelse eller något
som snabbt glöms bort.”
här fallet, vad som tweetades under
#blacklivesmatter. Enligt Alexandra
Dolan-Mescal är bevarandet av tweets
en möjlighet för eftervärlden att se
även andra delar av historien.Sedan
projektet startade har fokus legat på
Twitter, men tanken är att försöka
vidga insamlandet till andra sociala
medier i framtiden. Projektet använder
sig av OpenSource där en del av
arbetet översätts av Andreas Segerberg
på Essolutions. Det är lätt att bara se
en tweet som en text med 140 tecken,
men den innehåller så mycket mer
information som kan ge upphov till
etiska dilemman vid bevarande, bland
annat profilinformation, följare och
vilka personer profilen följer, platsinformation och tidsstämpel. Allt detta
plus det faktum att du har rätten att
bli glömd på Twitter gör att det finns
vissa etiska aspekter som projektet
ser som viktiga att ta hänsyn till.
Alexandra berättar att det legalt inte
krävs samtycke från de vars tweets
samlas in utan att det egentligen bara
är att skörda dessa. Inom projektet ses
det dock som viktigt att få samtycke,
främst för att ha möjlighet att spara
informationen även efter det twitterkontot släckts ner, men också för
att undvika en eventuell juridisk tvist i
framtiden.
in finns det
olika sätt att gå igenom informationen
för att tvätta den. En viktig punkt,
berättar Alexandra, är att identifiera
fejkkonton eller som vi säger här,
internettroll som sprider “fake news”.
Detta görs genom att titta på i vilken kontext kontot har skapats och
omständigheterna runt det.
Projektet använder sig av 18 olika
“labels” som informationen passerar
igenom. Bland dessa finns samtycke,
INNAN MATERIALET SAMLAS

anonymisering av kontot, rensning
av viss media (utmanande bilder eller
bilder på barn), vilka konton som följs
och vilka som följer kontot, om det
kan vara ett förmodat fejkkonto eller
om det är ett nytt konto. Labels kan
med andra ord sägas vara en kvalitetssäkring av de konton vars information
sedan bevaras.
I framtiden, berättar Alexandra,
vill de utvidga till fler sociala plattformar än Twitter. De har börjat titta
på Facebook och möjligheten att varje
individ i framtiden ska kunna ladda ner
och sedan upp sitt eget Facebook-arkiv.
Under de kommande åren planerar
projektet att testa och förfina processerna för informationsinsamling,
arbeta mer med att bygga integration
och skapa plug-ins mot sociala mediaplattformar, men även att öka kommunikationen med samhällsledare för
att få till ett ökat utbyte. De har också
flera workshops där de presenterar
projektet och vad dess syfte är.
projektet är att visa på hur
vissa rörelser såsom #blacklivesmatter
har påverkat samhället och att det
inte bara är en liten händelse eller
något som snabbt glöms bort. Tanken
är enligt Alexandra att materialet
senare ska kunna nyttjas för studier
inom sociologi, både för att visa hur
människor agerade, men också för att
ur ett mer kontextuellt perspektiv visa
hur Twitter fungerade och dess betydelse. Det kan annars kan vara svårt
att förklara i efterhand, hur människor
från spridda delar av landet möttes
och fick en enad röst i en fråga som
har gett efterverkningar långt efter
den ursprungliga händelsen i Ferguson. Alexandra tar upp flera exempel
då liknande insamling av data har
skett, bland annat reaktionerna efter
ETT UTFALL AV

2017 års masskjutning i Las Vegas,
USA, och att det framgent finns ett
stort forskningsvärde även för statsvetenskapen att se hur de medborgerliga
rörelserna påverkar samtiden och de
politiska besluten.
det här sättet att
samla in arkiv kommer att öka. I tidskriften Arkiv har det skrivits om ”oral
history” förut, hur viktigt det är att
bevara historier och vittnesmål från
riktiga personer för att förstå vår tid.
Det är intressant att se hur en lokal
händelse kan sprida sig och bli en
global angelägenhet, där röster väcks
för förändring. Ofta tas nackdelarna
eller “faran” med sociala medier eller
den nya tekniken upp, men projektets
insamlande är något väldigt positivt.
Det visar att vi sällan står ensamma i
våra upplevelser och att vi kan finna
styrka i antal. För arkivens del är detta
något viktigt att dokumentera, för
vad säger mer, ett riksdagsbeslut eller
dokumentationen och debatten som
ledde fram till det? 
FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT

Fakta:
Alexandra Dolan-Mescal
Erfarenhet: Arkivarie, konstnär, UXdesigner, Front End-designer och
utvecklare
Inom DocNow: Utvecklat logo,
applikationsdesign och design för alla
produkter inklusive DocNow-appen,
katalogen, hydratorn och arkivplattformen
Vill du veta mer om Alexandra
eller Documenting the Now:
http://alexdolanmescal.com/index.html
https://www.docnow.io/
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När algoritmer
tar makten
När datorprogram får fatta besluten blir det allt svårare att
syna myndigheter i sömmarna. Därför måste offentlighetslagstiftningen moderniseras så att det går att reglera även användningen av högteknologiska verktyg vid beslutsfattandet.
Text: Lisa Fagerström lisa.fagerstrom4@gmail.com Illustration: Kajsa Bornedal

att
den offentliga sektorns arbete så långt
som möjligt ska ske i öppna former.
Fyrtio år av datateknisk utveckling
har gradvis gjort det svårare att tolka
offentlighetsprincipens regelverk och
än svårare att tillämpa den. I och
med automatiserat beslutsfattande
frångår man det som i lagstiftningen
tas för självklart – nämligen att det
är en människa som handlägger och
OFFENTLIGHETSPRINCIPENS HUVUDSYFTE ÄR
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följer upp ärenden från början till slut.
Av detta följer en rad problematiska
scenarion gällande förmågan att til�lämpa och kontrollera efterlevnaden av
offentlighetsprincipens regelverk.
Ett exempel är Arbetsförmedlingen
som automatiserade kontrollen av
arbetssökandes aktivitetsrapporter;
aktivitetsrapporteringen avgör vilket
aktivitetsstöd den arbetssökande ska
få. I höstas upptäcktes ett systemfel

som har orsakat att arbetssökande felaktigt blivit nekade aktivitetsstöd. Det
visade sig vara svårt att i efterhand
spåra felet och därmed vilka beslut
som hade fattats felaktigt. Som skattefinansierad verksamhet har man enligt
offentlighetsprincipen en lagstadgad
skyldighet att kunna redovisa hur uppdraget utförs och ärenden handläggs –
något Arbetsförmedlingen inte kunde
göra. För att undvika att misstag som

dessa upprepas behöver offentlighetslagstiftningen moderniseras så att den
reglerar även användningen av högteknologiska verktyg som algoritmer
vid beslutsfattande.
SOU 2018:25 genomfördes delvis
i syfte att skapa goda förutsättningar
för att folkets tillit till offentlig sektor
upprätthålls även när algoritmer fattar
beslut. Utredningen lade därför fram
ett förslag om tillägg i Offentlighetsoch sekretesslagen som understryker
att myndigheter som använder sig
av algoritmer ska ha en förmåga att
förklara hur dessa används i ärendehanteringen. Remissvaren på
denna utredning visar att en majoritet
upplever det, att närmare förklara och
dokumentera hur algoritmer används,
som en svår och onödig arbetsbörda.
i arkivvetenskap
undersökte jag hur man förhåller sig
till frågor om offentlighet vid automatiserat beslutsfattande. För att ta reda
på detta intervjuades Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Sveriges
kommuner och regioner (SKR). Även
om inga generella slutsatser kunde
dras utifrån dessa sju intervjuer gick
det att syna en problematisk inställning till teknik och en snäv uppfattning om vad offentlighetsprincipen är
till för.
Offentlighetsprincipen garanterar
allmänhetens insyn i offentlig sektors
verksamhet. En kärnverksamhet inom
offentlig sektor är ärendehanteringen.
I syfte att effektivisera offentlig
förvaltning arbetar man idag för att
digitalisera ärendehanteringen. Digitalisering bör i det här sammanhanget
förstås som arbetet att göra ärendeprocesser digitala genom att med
hjälp av datorprogram och tillhörande
algoritmer delvis eller helt automatisera ärendehandläggningen – detta
även kallat hel- eller halvautomatiserat
beslutsfattande.
I MIN MASTERUPPSATS

i att utveckla automatiserat
beslutsfattande är att programmera
rättsinformation. Det kan innebära
att beslutsunderlag eller uppgifter från
EN VIKTIG DEL

”Datorprogram är i detta
sammanhang en serie algoritmer
som är kodade till att utföra
specifika uppgifter. Algoritmer
kan i sin tur beskrivas som
en noggrann plan eller metod
att stegvis utföra något.”
en individuell ansökan matas in i ett
IT-system som styrs av olika datorprogram. Datorprogram är i detta
sammanhang en serie algoritmer som
är kodade till att utföra specifika uppgifter. Algoritmer kan i sin tur beskrivas som en noggrann plan eller metod
att stegvis utföra något.
I praktiken
innebär detta
att omvandla
exempelvis
motivuttalanden,
författningstexter och
domstolsuttalanden till
algoritmer
som i sin
tur kodas till
beståndsdelar i
datorprogram.
Med hjälp
av dessa är det sedan
möjligt att automatisera hela
eller delar av beslutsprocesser.
huvudinformant för min
studie, har i dagsläget automatiserat
en stor del av sin verksamhet.
CSN är en förhållandevis enkel
myndighet att automatisera då majoriteten av deras ärenden är så kallade
”svartvita” och repetitiva – för att
exempelvis bli beviljad ett lån måste
du uppfylla ett visst antal krav som
kan besvaras med ja- och nej-frågor.
Sådana ärenden som står utan gråCSN, SOM VAR

zoner är de enklaste att översätta till
algoritmer.
var att ta reda
på hur automatiserat beslutsfattande påverkat insynsmöjligheterna i
offentlig sektor. Det intresserade mig
då automatiserat beslutsfattande
till skillnad från
manuell ärendehandläggning
baserar sig på ett
språk avsett att
läsa för datorer
och inte av
människor. Det
verkade finnas
en paradox i att
offentlig sektor,
som enligt
lagkrav måste se
till att deras arbete
är möjligt att granska, använde sig
av ett verktyg som inte är
förståeligt för en stor del av allmänheten. Hur hade man gått tillväga
på myndigheter som använder sig av
algoritmer, som endast en begränsad
del av samhället har förmåga att förstå, för att göra dem möjliga att granska för allmänheten? För att ta reda på
detta frågade jag fem representanter
på CSN (två verksamhetsutvecklare,
en arkivarie och två handläggare) och
två på SKR (en verksarkivarie och en
analytiker) vilken insikt de själva och
allmänheten behöver ha i de datorprogram som antingen delvis eller helt
SYFTET MED UPPSATSEN
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automatiserar beslutsfattande.
Majoriteten av de tillfrågade för
studien menar att datorprogrammen och dess programkod inte är
av värde för allmänheten att ta del
av. De menade att eftersom så få
förstår programkod är det ingen idé
att offentliggöra den. Det är ur ett
”kundperspektiv inte intressant”.
Systemdokumentation och datorprogrammens programkod på myndigheten var endast nödvändig för de som
utvecklar datorprogrammen.
Handläggare behöver inte ha
någon mer detaljerad förståelse för
hur ärenden gått över från manuella
till automatiserade eftersom de ändå
inte kan åtgärda eventuella fel som
uppstår. Handläggare behöver endast
ha tillräcklig förståelse för datorprogrammen för att låta det dagliga
arbetet fortgå.
Intervjusvaren tyder på en snäv
tolkning och därmed även tillämpning av offentlighetsprincipen. Vid
intervjuerna är det tydligt att de
på CSN anser att det viktiga är att
medborgare förstår var deras ärende
befinner sig i processen. CSN riktar
sig med andra ord till den allmänhet
som har ett egenintresse av insyn.
Offentlighetsprincipens bestämmelser
syftar dock till att ge allmänheten
insyn i hur verksamheten bedrivs och
med allmänhet åsyftas inte enbart de
som har pågående ärenden hos myndigheten. Allmänheten består även
av journalister som vill granska hur
myndigheten utför sitt uppdrag.
på att automatiserat beslutsfattande uppfattas
som oproblematiskt. Att en algoritm
legitimerar beslutet uppfattas som
detsamma som om en människa skulle fatta det. Det är därför enligt en
informant ”fullständigt ointressant”
att offentliggöra programkod. Det är
som vilket verktyg som helst – ”om
systemet heter Kalle eller Filip eller
blomma så det har ingen som helst
betydelse”. Det är dock sedan tidigare
lagkrav på att verktyg som används
vid ärendehandläggningen ska vara
möjliga att granska.
Förhållningssättet till datorprogrammen som ”vilket verktyg som
VIDARE TYDER INTERVJUSVAREN
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”Att en algoritm
legitimerar beslutet
uppfattas som
detsamma som
om en människa
skulle fatta det. Det
är därför enligt en
informant ”fullständigt
ointressant” att
offentliggöra
programkod.”

helst” blir problematisk. Datorprogrammen och algoritmerna blir allt
mer avancerade och allt färre förstår
sig på dem. I takt med ökad användning börjar man alltmer förlita sig på
att någon annan besitter kunskapen
för att kunna åtgärda eventuella fel.
Med ökad automatisering blir det allt
färre som har förmåga att rätta till
misstag och det blir svårare att kritiskt
granska hur rättssäker ärendehanteringen är. En fortsatt automatisering
av offentlig sektor resulterar i att insyn
inte blir möjlig för den som inte kan
läsa programkod. Detta går inte i linje
med offentlighetsprincipens huvudsyfte. (Vid automatiserat beslutsfattande baseras ärendehanteringen på
ett språk avsett att läsas av en dator till
skillnad från tidigare ett språk avsett
att läsas av människor. Detta är något
man måste ta hänsyn till vid moderniseringen av de lagar som reglerar
myndighetssverige.)
studien på CSN
inte själva ser någon poäng med att
offentliggöra programkod kan bottna
i ett teknikneutralt förhållningssätt.
Om man inte ser någon skillnad mellan beslut som fattas av människor
och algoritmer och när algoritmerna
uppfattas som vilket verktyg som helst
ATT DE TILLFRÅGADE FÖR

vidtas inga åtgärder för att säkerställa
insynen. Av detta förhållningssätt till
tekniken följer stora konsekvenser för
hur väl man efterlever offentlighetslagstiftningen – det vill säga hur öppet
för granskning arbetet man utför blir
för allmänheten.
Det finns en viss poäng i att ett
offentliggörande av programkoden
inte är lösningen på problemet med
insyn – det måste mer till. För att i
enlighet med offentlighetslagstiftningen möjliggöra insyn behöver
man kunna pedagogiskt förmedla hur
algoritmer präglar beslutsfattandet.
När beslutsfattande baseras främst
på lagtext har jurister haft rollen som
förmedlare i medborgarens tjänst – de
har kunnat förklara hur det til�lämpas i praktiken. I och med ökad
automatisering behöver juristen ersättas av en algoritmombudsman som
kan förmedla hur algoritmer präglar
beslutsfattandet. 
Källor
För referenser, var god se uppsatsen
Automatiserat beslutsfattande - hur automatiseringen av offentlig sektor påverkar
förmågan att efterfölja offentlighetsprincipens regelverk.
Uppsatsen går att läsa i sin helhet på
Divaportalen.

Slutsatser
Det stora problemet bottnar sig
huvudsakligen i befattningshavares
inställning och attityd gentemot
tekniken, snarare än i tekniken i sig
själv. Förhållningssättet till teknik
tillsammans med en snäv tolkning
av offentlighetsprincipen resulterar
i att vi går mot ett samhälle där
endast en liten grupp i samhället
har tillräcklig kunskap för att förstå
beslutsfattandet i offentlig sektor –
programmerarna. Det leder vidare
till att programmerare får en växande ställning som bärare av exklusiv
kunskap om beslutsfattande inom
offentlig sektor. Vi måste se till att

långt fler än programmerare kan
granska myndigheters arbete.
Vår möjlighet till granskning av
offentlig sektor utgör en av grundvalarna för vårt demokratiska statsskick. När offentlig sektor använder
sig av högteknologiska verktyg
som endast en begränsad grupp i
samhället förstår blir denna möjlighet knapphändig. För att kunna
använda oss av högteknologiska
verktyg i offentlig sektor krävs att vi
proaktivt reflekterar och tar hänsyn
till hur dessa verktyg påverkar
insynsmöjligheterna.
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VAR SAK
PÅ SIN PLATS
Under en av få soliga dagar i november kallade FAI och PrivacyWorks till en
gemensam temadag kring en ständigt aktuell fråga – informationsförvaltning
och gallring i en digital miljö. Föreläsarna, både från den offentliga och
den privata sektorn, tipsade om hur man ska tänka kring strukturering
av information – den viktigaste komponenten i bevarande, eller i det
här fallet, den gallring som sedan ska följa.
Text: Alexandra Meija
alexandrameija@hotmail.com

att FAI:s ordförande
Katarina Ekelöf och PrivacyWorks
Lotta Kavtaradze hälsade alla välkomna. Redan från start spikades de
viktigaste principerna i informationsförvaltning: varför det ska sparas, var
ska det sparas, hur det ska sparas, hur
länge det ska sparas och vem som ska
ha tillgång till informationen. Det
låter så enkelt, men som flera talare
nämnde och som vi alla vet, i praktiken är det alltid någon eller alla delar
som fallerar.
DAGEN INLEDDES MED

som Lotta tog upp
var att det ofta är alltför personberoende var och hur saker sparas. I en
god informationsstruktur bör det gå
att enkelt kunna avgränsa den egna
verksamhetsinformationen. Vilken del
omfattas av sekretess, information om
pågående och avslutade ärenden, vad
är arbetsmaterial och vad är allmän
handling/fastställt samt vad som ska
bevaras och vad som ska gallras.
Det var intressant att höra hur de
medverkande från den privata sektorn
ETT PAR FALLGROPAR

förutsatte att det var bättre ordning
inom den offentliga sektorn, medan vi
som arbetat där vet att det är ungefär
lika stor oordning med identiska
dokument på olika platser, oklarheter
kring vilken som är den senaste versionen, vem som är informationsägare
och oklar namnsättning som gör det
svårt att veta om informationen ska
bevaras eller inte.
då göra? Kerstin
Svensson har arbetat med informationsförvaltning i flera år, bland annat
inom Region Stockholm. Hennes
föredrag innehöll tydliga och koncisa
tips på hur du styr upp detta i din
organisation om du inte redan tillhör
den lyckliga skara som har koll på allt.
Första steget är att be it gå igenom
den information som finns lagrad
inom organisationen för att se när
den senast öppnades (det vill säga när
informationen senast var aktuell) och
i samband med detta även genomföra
en inventering av nuvarande lagringsutrymme. Hon varnade för att det

Lotta Kavtaradze
och Katarina Ekelöf.

MEN HUR SKA MAN

kommer att finnas många kopior (idag
finns program för detta) och mycket
arbetsmaterial, men även handlingar
som inte öppnats på evigheter. Det är
skälet till att man inte ska förvarna
om att it går igenom informationen
för då kan de anställda börja klicka
runt i ren panik för att saker inte ska
försvinna. Processen skulle enkelt
kunna sägas vara: titta hur det ser ut
nu, städa, gör om och gör nytt (om det
nu ändå vore så lätt).
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en struktur som
kan användas för att organisera hela
organisationens information. Den ska
gälla genomgående i ledningssystem,
dokumenthanteringssystem samt inom
arkivverksamheten. I detta ingår även
att ta fram en gemensam struktur
för namnsättning av dokument och
möjlighet att kunna tagga information
med metadata som gör det möjligt
att veta vem, vad, hur, hur länge och
varför.
Idag finns det flera program som
kan automatklassificera information
med hjälp av AI. Ju mer den får arbeta
med informationen och ju mer vi
INFÖR NYSTARTEN BEHÖVS
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rättar den desto säkrare blir den i sin
klassificering. På samma sätt går det
även att med hjälp av script lära verktyget att identifiera personuppgifter i
informationen. Men det kräver ett bra
grundarbete och framför allt enighet
inom verksamheten.
sägs ovan är
också nödvändigt när det kommer till
dagens andra tema – gallring, som
även det inleddes av Katarina Ekelöf.
En stor del av gallringen avgörs av
externa krav – vad måste tas bort och
vad måste, på grund av lagar eller
annat, vara kvar? Gallringen utgår
MYCKET AV DET SOM

också från verksamhetens behov – vad
är pågående och vad är avslutat eller
beslutat och fastställt.
I de fall det saknas koll kan det vara
värt att genomföra en riskanalys för att
se om det uppstår några negativa följder
av att ta bort informationen utan att vara
helt säker på dess innehåll och utifrån
det lägga upp en gemensam plan. Om
information försvinner eller gallras
felaktigt, vilka konsekvenser ger det
för verksamheten och/eller allmänhet?
Även här kommer den ovan nämnda
informationsinventeringen av handlingstyper in och definitionen av alla
processer den kan uppstå inom.

”Om information försvinner
eller gallras felaktigt,
vilka konsekvenser ger
det för verksamheten och/
eller allmänhet?”

STRUKTURERING

Inom offentlig sektor brukar
detta tas med i informationshanteringsplanen (dokumenthanteringsplanen), men då är det viktigt att
denna är känd och att den följs av
verksamheten. För att få till en bra
digital gallring krävs även kontinuerlig städning av information –
antingen med hjälp av verktygen som
nämns ovan eller genom att korrekt
metadata tillförts informationen
och att gallringen utförs med hjälp
av it-stöd.

mycket matnyttig information och som en extrabonus streamades föreläsningarna så att
deltagare på andra orter kunde medverka. Det här är en fråga som kommer att bli än mer aktuell framöver.
Positivt för oss arkivarier är att vår
yrkesroll och expertis kommer att vara
efterfrågad i framtiden. Men i ärlighetens namn, hur många drömmer inte
i hemlighet om en total systemkrasch
för att få chansen att börja om från
början? 
DAGEN INNEHÖLL VÄLDIGT
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MORGONDAGENS
LAGRINGSMEDIER
Ibland skapas luckor i historien med flit, till exempel när en regim har fallit eller störtats. I de flesta fall beror de på olyckor. Särskilt bränder. I dag handlar dock hoten i större utsträckning om
mediernas inneboende begränsningar eftersom det än så länge
inte finns ett digitalt lagringsmedium som håller över tid.
Text: Henrik Sundholm
henrik.sundholm@vasteras.se
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”Ett enda gram DNA kan
lagra 1 zettabyte data.
Det betyder att 40 gram
räcker för att lagra hela
internet fram till år 2020.”
fortfarande
arkivarier, 30 år efter Östtysklands
sammanbrott, och försöker pussla
ihop remsor från säckar fyllda med
förstörda dokument. Men i de flesta
fall beror historieluckorna på olyckor.
Särskilt bränder. Den enskilt största
förlusten är kanske de rullar, upp till
en halv miljon i antal, som förstördes
när biblioteket i Alexandria brann
några decennier före vår tideräkning. I Sverige har vi slottsbranden
i Stockholm 1697 där mer än två
tredjedelar av slottsbibliotekets
handlingar gick förlorade. Även hela
städer har brunnit ner. Stadsbränder
var vanliga i början av 1800-talet och
ofta brann då även handlingar som
dokumenterade städernas historia.
VID STASIARKIVET I BERLIN SITTER

behöver inte
vara stora för att bli kännbara. Det
vet vi som släktforskar. Själv kan jag
inte hitta föräldrarna till min ana,
svärdsmannen Anders Danielsson,
född 1804 i Tånnö församling, därför
att kyrkans arkiv gick förlorat när
Värnamo prästgård brann 1869.
Numera är prästgårdarna brandsäkra. Biblioteken och arkiven likaså.
Men det betyder inte att det skulle
saknas hot mot det historiska källmaterialet. Är det inte bränder så är det
vattenskador, silverfiskar, mögel, syra
och lignin. Och när vi med rasande
fart slungas in i den digitala informationshanteringen handlar hoten
i större utsträckning om mediernas
inneboende begränsningar.
MEN ALLA HISTORIELUCKOR

det i perspektiv. Mer än
hälften av världens befolkning har
aktiv tillgång till internet. Varje dag
skickas 300 miljarder e-postmeddelanden och bara hos Facebook ökar
datamängden med nära 1,5 miljoner
terabyte varje år. Den globala datamängden utgör cirka 40 zettabyte,
alltså 40 miljarder terabyte. Redan
2022 förväntas datamängden ha
fördubblats, för att sedan dubbleras
igen till 2025. Om drygt fem år
utgör världens digitala information
160 zettabyte, eller 160 miljarder
terabyte, och det stannar inte upp där
utan fortsätter bara att öka.
VI SÄTTER

av problemen, är att
det inte finns ett digitalt lagringsmedium som håller över tid. Vi försöker
att kringgå det genom att kontinuerligt migrera data mellan medier,
till exempel speglade hårddiskar i en
serverhall eller genom att bränna om
cd- och dvd-skivor.
Om vi inte aktivt vidtar bevarandeåtgärder riskerar information
att gå förlorad inom några år eller
upp till ett par decennier. Det är ett
problem för både enskilda personer
och företag, men också för offentliga
förvaltningar. De flesta kommuner
har infört, eller håller på att införa,
en e-arkivlösning som bidrar till att
göra digital information säker och
systemoberoende, men det löser inte
den underliggande frågan om hållbara lagringsytor.
PROBLEMET, ELLER ETT
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är 5D-skivan
som utvecklats vid University of
Southampton i England. Det är en
kristallskiva, ungefär lika stor som
en femkrona, som kan lagra 360
terabyte data och har en praktiskt
taget oändlig livstid. När tekniken
första gången presenterades 2013
användes en skiva för att lagra till
exempel Bibeln, Magna Charta och
FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna.
Skivan har gjorts möjlig tack
vare femtosekundlaser, en laser som
kan skicka ut pulser av ljus med
extremt korta intervaller ner till
10 −15 av en sekund, eller med ett
annat ord en kvadriljondels sekund.
Sådan laser används till exempel
för att genomföra LASEK-operationer. När den skriver data till en
5D-skiva skapas tre lager av tjugo
nanometer stora punkter i glaset,
så kallade nanogratings, och lagren
separeras med ett mellanrum av fem
mikrometer.
Att de kallas 5D-skivor beror
på att de kan avläsas i fem ”dimensioner”. Det kan jämföras med en
vanlig cd-skiva där data lagras i
form av punkter längs cirkulära
spår. Lasern känner av punkterna
och omvandlar dem till en digital
signal som avkodas av cd-spelaren.
ETT TÄNKBART SÅDANT

De tre dimensionerna höjd, längd
och bredd i skivans ytskikt används
för att lagra och hämta information.
I en 5D-skiva används även
punkternas storlek och riktning,
som tillsammans med höjd, längd
och bredd utgör de fem dimensionerna. Det ger skivan hög informationsdensitet jämfört med de
lagringsmedier som används idag.
En avgörande fördel är
5D-skivans livslängd. Eftersom
information lagras inuti glaset,
snarare än i ytskiktet, kan den
bevaras lika länge som glaset självt.
Skivan är oemottaglig för fukt, kan
inte mögla eller avmagnetiseras
och överlever temperaturer upp till
1 000 °C. Utvecklingen går också
snabbt framåt. I november 2019
lyckades Microsoft lagra filmen
Superman från 1978 i glas.
Men visst är det också så att
5D-skivan har brister. Kommer vi
om tusen år ha femtosekundlaser så
att vi kan läsa den? Har vi tekniken,
eller den kunskap som behövs för
att återskapa den?
är inte det enda
arkivbeständiga lagringsmediet
under utveckling. Det är också möjligt att lagra information i DNAmolekyler.
SKIVOR AV KVARTSGLAS

5D-lagringsteknologi kan innebära
ett stort kliv mot att kunna bevara
vår digitala tidsålder för kommande
generationer.
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Inte det enklaste förstås. DNA
har flera nackdelar jämfört med
5D-skivan. Det är mer komplicerat
att sekvensera och automatisera
läsning av DNA än att skriva i
glas med laser, i alla fall om tekniken ska få ett brett kommersiellt
genomslag. Det är också dyrt. Idag
kostar det ungefär 35 000 kronor
att lagra 1 megabyte i DNA, eller
drygt 165 miljoner kronor för
att lagra motsvarande en vanlig
dvd-skiva. Och även om en DNAmolekyl under rätt omständigheter
kan bevaras i flera hundra tusen år
så måste glasskivan betraktas som
mer hållbar.
Å andra sidan har DNA minst
fyra fördelar som glasskivan saknar:
Det riskerar inte att bli obsolet
på samma sätt som tillverkade
format. Vi kan läsa gammalt DNA
med samma teknik som vi läser nytt
DNA.
Eftersom DNA-molekylen lagrar
vår egen arvsmassa kommer vi alltid
att behöva kunskap om den och
teknik för att manipulera den.
Den har betydligt högre informationsdensitet. Ett enda gram
DNA kan lagra 1 zettabyte data.
Det betyder att 40 gram räcker för
att lagra hela internet fram till år
2020.

DNA kan självreplikeras i ett
praktiskt taget oändligt antal
upplagor. Att skapa säkerhetskopior kräver alltså ingen extra
arbetsinsats.
Utvecklingen av DNA-lagring
har skett parallellt med 5D-skivan. År 2012 lyckades forskare
vid Harvard University lagra en
bok, elva bilder och ett JavaScriptprogram i DNA. Många framsteg
har gjorts sedan dess. Sommaren
2019 kunde det amerikanska
företaget CATALOG lagra hela
engelskspråkiga Wikipedia, totalt
16 gigabyte, i DNA. Även om
det för närvarande är ett dyrt lagringsmedium så minskar kostnaden över tid. Om några decennier
kommer det att vara så billigt att
tekniken blir tillgänglig för alla.
Det kan låta länge att vänta, men
ur arkivariskt perspektiv är det
bara ett ögonblick.

digitala
medier att luckor i historien inte
kommer att kunna uppstå? Så
enkelt är det inte. De är inte
oförstörbara. Glas kan till exempel
gå sönder vid ovarsam hantering
och DNA börjar förfalla vid temperaturer över 100 °C. Men det
innebär att digitala medier är på
väg att bli mer hållbara än arkivpapper. Eftersom digitala arkiv
kan kopieras på ett sätt som är
omöjligt med pappersarkiv blir det
också realistiskt att förvara extra
exemplar av stora datamängder.
Fördelen är alltså att informationsförlust blir möjlig att förhindra, till skillnad från idag när
kombinationen av ökande datamängder och instabila medier gör
informationsförlust oundviklig.
Det är en sak att lagra tusentals terabyte i glasskivor eller att
”spara ner internet” i några gram
BETYDER ARKIVBESTÄNDIGA

DNA, och en annan att göra det
som lagrats begripligt för framtida behov. Blotta mängden data
ställer nya krav på system, arkitektur och sökbarhet, men också
på metoder för att värdera data
för att kunna fatta informerade
gallrings- eller bevarandebeslut.
Som student i arkivvetenskap
vid Södertörns högskola fick jag
lära mig att arkivarien likt Janus
ska blicka både bakåt och framåt i
tiden. Här har jag blickat framåt,
men inte längre än till en framtid
som många av oss kommer att
hinna uppleva. Om 5D-skivan,
DNA-molekylen eller något
annat blir först att erbjuda ett
varaktigt digitalt lagringsmedium
vet jag inte, men säkert är att våra
digitala arkiv är på väg att bli
minst lika hållbara som våra
pappersarkiv. 

”Utvecklingen av DNA-lagring har
skett parallellt med 5D-skivan. År
2012 lyckades forskare vid Harvard
University lagra en bok, elva bilder
och ett JavaScript-program i DNA.”
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i Vietnam i december
förra året deltog jag i en internationell konferens: ”Training of human
resources for civil service to meet the
requirements of serving the people
and international integration. Trends
of modern administration and electronic archives in the integration period”,
anordnad av Inrikesdepartementet.
Bland deltagarna fanns representanter
från Frankrike, Italien, Holland, Sverige, Sydkorea, Singapore, Malaysia
och Vietnam.
Konferensen fokuserade på digitaliseringen av samhällets processer.
Mitt föredrag handlade om de nya
trenderna inom informationsförvaltning samt om SKB:s verksamhet och
UNDER MIN VISTELSE
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hur man styr informationsbevarande
för en verksamhet där dokumentation
och övrig data faktiskt ska bevaras
”härifrån till evigheten”, eller åtminstone i 100 000 år.
Jag hann också besöka två
universitet i Hanoi som utbildar i
arkivvetenskap, Vietnam National
University och University of Social
Sciences and Humanities. Även här
höll jag föredrag, denna gång om
informationshantering, elektronisk
informationsförvaltning och bevarande av elektroniska handlingar för
universitetens ledningsgrupper samt
lärare och studenter.
Jag deltog också i en mottagning
som vice inrikesministern med ansvar

Text: Anastasia Pettersson
anastasia.pettersson@skb.se
Foto: Doan Tuan

för arkivfrågor i Vietnam anordnade
för utländska gäster. Dessutom hann
jag genomföra arkivmöten i buddhistiska tempel(!), gå 1 000 trappsteg
upp till en bergstopp för att se
Vietnams största pagoda i Tam Chuc
på nära håll, besöka landsbygden och
risfält i Vietnam och inte minst – lära
mig äta all mat med pinnar inklusive
soppa! 
Udda arkivhandlingar
I Vietnams arkiv finns till exempel dokument på udda informationsbärare som
trä eller de så kallade ”dokumenten
på aska” – bevarade spår av brända
dokument.

Med lärare och studenter
på University of Social
Sciences and Humanities

Arkiv och arkivering
i Vietnam
Ansvaret för arkivfrågor i Vietnam ligger på Statskontoret för
registerhantering och arkivering
(GUDA), som ingår i Inrikesdepartementet.
Tre arkivcentra finns i Hanoi och
i Ho Chi Minh-staden. Arkivens
struktur är ämnesbaserad. De
arbetar med leveransmottagning,
bevarande, återsökning och
tillgängliggörande av arkivhandlingar. I organisationen ingår
även administrativa, affärsrelaterade, finansiella och andra
stödjande enheter.
• State Archival Center No. 1
i Hanoi förvärvar, lagrar och
ordnar arkivmaterial från den
feodala perioden i Vietnam och
perioden för den franska kolonin
(1885-1954).
• State Archival Center No. 2 i
Ho Chi Minh City har till uppgift
att samla in, lagra och tillgängliggöra material som skapats
under feodalismen och den
franska kolonialismen i mellersta
Vietnam och Sydvietnam samt
under USA:s regeringstid.

Konferensensdeltagare
och föreläsare.

Om Anastasia Pettersson
• Magister i arkivvetenskap
• Ordförande i Sveriges äldsta, ännu
verksamma arkivförening,
Näringslivets Arkivvård
• Projektledare, författare och ansvarig
utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006: E-arkivera rätt
och E-gallra rätt, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor,
w Informationssäkerhet – hur gör man?
• Jurymedlem i Årets Arkiv

• State Archival Center No. 3
i Hanoi ansvarar för att samla
in, ordna och förteckna, bevara
och tillgängliggöra material som
skapats av centrala organ, organisationer, historiska personer,
familjearkiv i provinserna i norra
landet, liksom organ, organisationer i region och distrikt på
olika nivåer i Vietnam mellan
1945-1976 samt bevara administrativt material från centrala
myndigheter från 1945 till nutid.
Arkivutbildningar
i Vietnam
Vietnam National University i
Hanoi är en ung institution för
högre utbildning. Det skapades
av en professionell skola för kontors- och arkivarbetare år 2011.
Universitetet ingår i inrikesdepartementets organisation och
samarbetar med utbildningsdepartementet.
För närvarande finns följande
utbildningar: statliga organisationer, HR-ledning, administrativ
(kommunal) ledning, kontorsarbete och arkivering, kontorsledning,
informationskultur och samhälle,
statlig lagstiftning och rättspraxis
samt politisk vetenskap.
Arkivvetarlinjen finns även vid
University of Hanoi of the Interior,
som arrangerar utbildningar inom
arkivstudier och relaterade yrken,
bedriver forskning och ansvarar
för internationellt samarbete.
Cirka 1 500 studenter går denna
linje. 2016 påbörjades förberedelserna för en magisterutbildning i arkivvetenskap där.
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När Europa
stannade

För snart två år sedan inträffade något som chockade och skapade panik i hela Europa, eller i alla fall i Sverige. Det fick
klimatfrågan att blekna och gjorde att även Trumps twittrande hamnade i skymundan ett tag. Men vad var det då
som skapade förvirring, fick hår att slitas och på vissa håll
tårar att fällas? Svaret är Dataskyddsförordningen.
Text: Alexandra Meija
alexandrameija@hotmail.com

i Europa tolkade
Personuppgiftslagstiftningen (PuL)
lite mer bokstavstroget hade Sverige
skapat en del undantag, främst vad
gällde ostrukturerat material. Det
gamla dåliga samvetet kom nu tillbaka
med råge och med bara ett fåtal
månader kvar att hänga i granen kom
hysterin. Projekt drogs igång inom
verksamheter över hela Sverige, data
inventerades, data omstrukturerades
och data raderades. Verksamheterna
förstod att det kanske var dags att
skaffa nya systemlösningar och såg
även behovet av att ha struktur på
informationen, men det väckte också
frågan – varför har vi sparat så otroligt
mycket data?
MEDAN ANDRA LÄNDER

nya förordningen var dock total och många olika
rykten florerade. Vad fick raderas, när
var det okej att gallra personuppgifter
och när var det rätt att bevara dem?
FÖRVIRRINGEN KRING DEN

Vad var känsligt och när var det känsligt? Frågetecknen var lika många
som de (får man förmoda) lösningar
som togs fram under denna period.
I alla fall av masshysteri bör det
finnas en lugn person som har koll
och vet vad som ska göras. I fallet
Dataskyddsförordningen saknades
denna sansade röst. Istället sprang
alla runt som yra fågelfän och gjorde
lite som de trodde var rätt, hela tiden
med kniven (det vill säga sanktionsavgifterna) mot strupen och Datainspektionen tätt flåsandes i nacken.
Var fanns den lugna sensibla personen
som kunde lugna massorna? I det
här fallet hade det behövts en krisinformation dit verksamheterna
kunde ha vänt sig (och
det behövs ärligt talat
fortfarande) med
sina funderingar
och frågor.
till
mig sa en gång
att bestämmelser
är till för att
utmanas, även om
det är tämligen
EN GAMMAL CHEF

GDPR
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oklart hur klokt det alltid är, men i
fallet Dataskyddsförordningen är det
kanske det enda rätta (om du har råd
och det känns bisarrt att skattepengar
kommer att gå åt till att veta om du
gör rätt). Trots att det snart har gått
två år tycks förvirringen fortfarande
vara relativt stor om vad man får och
inte får göra, vad som får sparas och
inte sparas, när man får spara och
inte får spara, vad som är känsligt,
när man får fotografera och vem som
får fotograferas. Listan kan göras
lång. När Skellefteå valde att testa
ansiktsigenkänning på sina omyndiga
skolelever blev det smäll på fingrarna
då det endast var eleverna och inte
deras föräldrar som gett samtycke och
när ska samtycke ges? Många har börjat använda ett så kallat tyst samtycke
där godkännandet ges indirekt tills
den dag då du uttryckligen säger nej.
Det ska bli intressant att se utfallet
när detta faktiskt prövas.
över i juletid,
men även skolfotograferingstid, är
dels hysterin över att inte få ta kort
på barnens luciatåg, trots att Datainspektionen har gått ut och sagt att det
är okej så länge bilderna är för privat
bruk och att hänsyn får tas om det
finns barn med skyddade personuppgifter, och dels varat eller icke
varat, trots föräldrars samtycke,
när det gäller att spara barnens
skolfoton. Tycker man att
NÅGOT JAG REFLEKTERAT

det är jobbigt att ens behöva ha den
huvudvärken så gör som de gjorde i
Kalmar och bara radera hela bildbanken. Fixat och problemet löst. Eller
som på Systembolaget där jag, med
hänvisning till GDPR, fick med mig
min beställningssedel hem. Detta
trots att jag gett samtycke till att de
får behandla mina uppgifter och att
varje butik lätt skulle kunna köpa in
dokumentförstörare.
har vi egentligen
blivit de senaste två åren? Medvetenheten finns där, men fortfarande görs
många fel åt båda håll, antingen bevaras för mycket av det som som borde
gallras eller att information gallras
som verksamheten har rätt att bevara.
Är tanken att vi ska fortsätta famla
i mörkret till den dag vi får ett besök
med tillhörande böter? Var finns
Dataskyddsförordningen for Dummies när man behöver den? Och var
är alla goda exempel på de som gjort
allt korrekt? Finns Dataskyddsförordningens utopi någonstans där ute
eller är den lika svår att finna som
den sjunkna staden Atlantis eller den
perfekta koppen kaffe (och nej, det
är inte den som är med i filmen Elf)?
Hur lång tid tar det innan alla bitar
hamnar på plats och vi kan känna
att nu, nu är det äntligen frid? Men
då kära läsare kommer det säkert att
komma något nytt! 
HUR MYCKET KLOKARE
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Annika Rénud (Transportstyrelsen), Martina Svensson (Luftfartsverket), Peter Sivervall
(Riksarkivet) och Dan Malmsten (Linköpings stadsarkiv) i samspråk under en arkivfrukost i Linköping i oktober. Nu inbjuder Riksarkivet till nya träffar under våren.

Härifrån till evigheten
– arkivutredningens
betänkande färdigt
Arkivutredningen redovisade i december 2019 sitt arbete genom betänkandet
”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. Under våren väntar nu möjligheten att fördjupa sig i resultatet och
medverka i remissprocessen.
demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade
i kulturpropositionen våren 2017
att en genomgripande arkivutredning skulle tillsättas. Uppdraget var
stort. I direktivet som presenterades
samma höst ingick bland annat att
DÅVARANDE KULTUR- OCH
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beskriva vår sektor, analysera hur
samhällsutvecklingen påverkat och
förväntas påverka förutsättningarna
inom arkivområdet, se över lagstiftningsfrågor, analysera Riksarkivets
och andra aktörers roll, analysera
konsekvenser av övergången till

digitala processer, överväga behovet
av reglering för enskilda arkiv med
mera.
sig an uppgiften presenterades en arbetsmetod med ett första
år av orientering och kunskapsuppFÖR ATT TA

byggande med örat mot marken,
bland annat genom kontakter med
grannländer i liknande utredningsläge
(i första hand Norge) och en rad
rådslag med berörda aktörer både
nationellt och regionalt, allt för att
få in goda tankar och synpunkter till
utredningen. Dörren ställdes också
öppen för alla att svara på de frågor
som utredningen har haft att utreda,
en möjlighet som många har tagit.
En bra bit över 50 inspel om stort
som smått har skickats till utredningen från statliga myndigheter,
kommuner, företag, intresseorganisationer, enskilda arkivinstitutioner
och privatpersoner.
i antal sidor,
vilket kan förklaras med väl tilltagna
deskriptiva delar. Vad föreslås då?
Här är några exempel: Arkivlagen ska
vidgas till att omfatta vissa enskilda
arkiv (de arkivinstitutioner som får
statliga verksamhetsbidrag), statsbidragen för enskild arkivsektor höjs
och en särskild satsning på arkivcentrumlösningar skapas, ett uppdrag ges
till Samtinget för att samla kunskap
om och tillgängliggöra samiska
arkiv, myndigheter åläggs att leverera
uppgifter om sina arkiv till Nationella
Arkivdatabasen (NAD), Riksarkivets
uppdrag vad gäller förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er)
ska förtydligas och arkivområdet blir
en ny del i statens offentliga statistik
för att nämna några.
BETÄNKANDET ÄR OMFATTANDE

presenterades i december var det med ett
förtydligande om att uppdraget gällt
arkivpolitik och inte arkivpraktik,
eller för den delen inte handlat om
visioner eller strategier för arkivområdet. Det talades om utredningens mål
som pragmatiskt och en politiskt och
ekonomiskt rimlig ”revoluform”. Men
behöver inte en arkivpolitik innehålla
just nämnda visioner och strategier?
Från Riksarkivets sida har inspelen
till utredningen haft den gemensamma utgångspunkten att samtidens
och framtidens utmaningar kräver ett

vidgat helhetsperspektiv. Ett samlat
grepp behövs, oavsett om informationen är analog eller digital, offentlig
eller privat. En enhetlig reglering
av samhällsviktig information krävs
liksom gemensamma utgångspunkter
för värdering av information. Saknas
helhetsperspektivet finns också risk
att förslag om nödvändiga förändringar uteblir. Även organisationer
som inte är formella remissinstanser
har möjlighet att lämna synpunkter.
Informationsförsörjningsfrågorna
är svagt belysta i betänkandet och
kulturarvsperspektivet betonas ofta på
bekostnad av betydelsen och användningen av arkiv och information i
samhället som redskap för demokrati
och insyn.
Utredningen lämnar en rad
förslag som är bra och som kommer
göra nytta om de genomförs. Andra
ställer sig Riksarkivet mer frågande
till, exempelvis nyttan av en del av
de stora inventeringar som föreslås.
Kulturdepartementet har nu bjudit in
till remiss och vi hoppas att en bred
representation av samhällsaktörer vill
vara med och lämna sina synpunkter
på Arkivutredningens betänkande.

Frågorna som utredningen lyfter har
en relevans långt utanför kretsen av
formella arkivaktörer.
Möjligheten att medverka i remissarbetet är viktig och genom olika
kanaler i form av arkivföreningar,
arkivinstitutioner, myndigheter etc.
kan vi göra våra röster hörda och
bidra till att bra politiska förslag
så småningom kan presenteras och
beslutas.
Dialogen i det fortsatta arbetet är
viktig. Riksarkivet genomförde under
hösten en rad möten med företrädare
för arkivområdet och andra intressenter både nationellt och regionalt.
Vi kommer under våren att bjuda in
till nya träffar på sju orter med anledning av utredningens betänkande och
remissarbetet. Är du intresserad av att
delta så kontakta andreas.wallgard@
riksarkivet.se som samordnar Riksarkivets arbete vad gäller Arkivutredningen. 
Läs mer:
Du hittar utredningens betänkande på
sou.gov.se/arkivutredningen/

NÄR UTREDNINGENS RESULTAT

Betänkandet ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och
kulturarv” (SOU 2019:38) i sällskap med sina föregångare ”Arkiv för alla. Nu och i
framtiden” (SOU 2002:78) och ”Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället” (SOU
1988:11). Foto: Andreas Wallgård.
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Med arkiven för
demokratin

Folkrörelsearkivet i Västerbotten får drygt två miljoner av Svenska
Postkodstiftelsen för projektet ”Det demokratiska arkivet”.
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
vill genom arkivmaterial skapa
framtidstro genom insikten om
allas möjlighet att kunna bidra
till ett bättre samhälle.
Foto: Petter Engman.

del av samhällets kollektiva
minne, en förvaltare och förmedlare av
information och kunskap och därigenom en viktig byggsten i en demokrati.
Vi är därför glada att kunna stötta
Folkrörelsearkivet i Västerbotten i deras
arbete att öppna upp och tillgängliggöra arkiven för en bredare allmänhet
och öka förståelsen för samhällets
utveckling genom arkivmaterial, säger
Marie Dahllöf, generalsekreterare
för Svenska Postkodstiftelsen.
Projektet, som pågår under två år i
samarbete med Västerbottens museum,
– ARKIV ÄR EN

38 ARKIV 1/2020

ska väcka intresse för vad som göms i
våra arkiv och öka kunskapen om hur
de kan nyttjas.
– Bidraget från Svenska Postkodstiftelsen ger oss möjlighet att lyfta fram
våra samlingar till en större publik. Här
finns mycket att upptäcka och lära, för
både stora och små, säger Anna Sténs,
nytillträdd chef vid Folkrörelsearkivet.
– Arkiv upplevs av många som
svårtillgängliga och riskerar därför att
betraktas som ointressanta. Genom
att knyta samman handlingar från
Folkrörelsearkivet med Västerbottens

museums fotografier och föremål både
vidgar vi berättelsen och gör den mer
greppbar. Våra verksamheter, och framför allt besökarna, har mycket att vinna
på ett utökat samarbete, säger Karin
Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet och ansvarig för projektet.
En särskild utmaning är att hitta
tidigare okända händelser och berättelser från länet. Allmänheten får
ta del av arbetet och de fynd som
görs, bland annat genom en podd som
följer projektet, föredrag och berättararrangemang. 

”Genom att knyta
samman handlingar från
Folkrörelsearkivet med
Västerbottens museums
fotografier och föremål
både vidgar vi berättelsen
och gör den mer greppbar”
Kontaktperson: Karin Holmgren
1:e arkivarie, Folkrörelsearkivet i Västerbotten
E-post: Karin.holmgren@folkrorelsearkivet.se
Projektsida: https://postkodstiftelsen.se/blog/
projekt/det-demokratiska-arkivet/
I Folkrörelsearkivet i Västerbottens
samlingar finns civilsamhällets historia,
samlingar skapade på den enskildes
eget initiativ.

39

Posttidning B
Svensk Arkivtidskrift
Birdh Publishing
Industrigatan 1
112 46 Stockholm

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

Geografisk närhet

Lätt och snabb åtkomst

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

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

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

www.depona.se

