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processer är ett nytt sätt att göra det på.
Här måste vi lära oss en mängd nya saker!

jag kanske få travestera konungens val-

Eller måste vì det? lnom landsting och

språk För Sverige i tiden och säga För

kommun kan vi ju göra som vi vill, bara vi
uppfyller arkivlagen. Vi kan fortsätta som

Vad ligger då i tiden för oss inom arkiv-

fórut med allmá¡na arkivschemat eller

sektorn? Först och främst den digitala re-

något "hemmagjort". Jag tror dock att

volutionen, som är en stor utmaning och

kommuner och landstìng kommer att följa

en enorm glädjekälla. För visst är det
fantastiskt med all information som går att

efter staten, även om det tar lite tid, och
jag tror vi kommer att finna att vi kan nyttja

hitta. Visst krävs noggrannhet och källkritik

den kunskap vi har. Mycket handlar om

vid användandet, men det går att hitta. Här

strukturer och klassificering och det är

E-post: ingvarsoderstrom@mailbox-telê2.se
So¡l¡-Mar¡a olll (FAl

är vi en del, vi arkivverksamma, genom

sådant vì är bra på eller hur?

E-post; smo.f aw@telia.coni
Carita Rösler (AAS)

vårt arbete med att idogt göra arkivför-

Redaktionsgrupp:

'É.
-.¡
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Det är en spännande tid, 201O{alet, att få
vara verksam inom arkivområdet i. Då kan

arkivet itiden.

E-post: aspa@swlpnet.se

-

För ark¡vet ¡tlden!

Förening€n arkivverksamma i Landsling och Kommun (FALK)
och Folkrörêlsernas Arkivförbund (FA).

Hans Ramstêdt (FAIK)
E-post: hans.ramstedt@llv.sê
Bo Hedblom (FALK)
E-post: bosse.hedblom@sandv¡ken.so
Anders Perl¡nge (NLA)
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E-post: anders.psrlinge@sfehf
Lars Lundqvist (NLA)

.se

E-post: lars.lundqvist@bredband.net
lngvar Söderström (FA)

E-post: Carita.Rosl€r@nacka.se
Mart¡n Olsson (AAS)
E-post: martin@anomal¡.se

lngrld Söderlund
E-post: ingr¡d.soederlund@swipnêt.se

Annonser! HKvistAB 4K

Det handlar om att verka för arkivet

teckningar som sedan kan publiceras på

tiden, ìnte om att föra arkivet ut i dansens

internet.

virvlar.

Utmaningen handlar givetvis om att bevara den digitala informationen. På senare

Ps. I maj månad håller FALK

tid har vi inom den kommunala och lands-

sin konferens, i år med temat

E-post: kvisl.4k@tele2.se

tingskommunala sektorn sett flera konkre-

För arkivet i tidenl

Produktion och lryckr Mixi Pr¡nt AB

ta exempel på bevarande och återsökning

Ds

Tfn: 08-634 08 50, 070-49 11 862

Layout & illustrat¡on: Eva Andersson
Denna tidnìng trycks på m¡ljövänl¡gt pappeL

i

av digitala handlingar. Många arkivarier

och personer inom it-området är engaPrenumeratlon: Helår (fyra nummer) 320 kronor,
Kontakta chefredaktör Åsa Olsson, se ovan.

ta-

Ekonom¡ och fakturafrågor; Margareta Linday Natt och Þag
Tfn: 070-49 44 338
E-post: margareta,llndaynattochdag@tele2.se
I

Adressändr¡ng lör medlemmar: Kontakta respekt¡ve
arkivfòrening, se kontaktuppglfter påfðrsn¡ngssldorna.

gerade, dels i det konkreta utförandet och

r'
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dels inom kompetenshöjande samverkan
av olika slag.
Till vår tid hör också nya sätt att redovisa
arkiv, Att redovisa arkivhandlingar utifrån

Eva Karlsson

Ordförande i FALK

Omslagetr Vitrygglg hackspett. Prcjekt V¡trygg har drlvits av
Naturskyddsfðroningen sedan 1990, Arten har blivit en symbol
för biolog¡skt rika skogar. FoTO: Frêdrik Wllde
I,
Hems¡dai www.temaark¡v.se
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NAF vill slå ett slag för företagsarkiven
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upphovsràtt. Upphovsrâtten t¡l¡hör artik6lf örfattaren
f otografen. Mångtaldigande, kopierlng, óverlåtelse

respekt¡vô
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"Arkivariernas tidning" har fått en till delägare:

Tacksamt tema gav var¡ation

FAKTARUTA

Näringslivsarkivens Förening

NAF vill slå ett slag för företagsarkiven!
Ute i Bromma på Gentrum för Näringslivshistoria får jag möjlighet
att träffa ordförande för Näringslivsarkivens förening (NAF), Per-Ola
Karlsson och från Värmlandsarkiv
Thomas Kvarnbratt (sekreterare)
och Helén Bergman, mitt ideras
arbete med att planera en ny NAFkonferens.
väffar dem med anledning av att de
från och med i år ingår som en av ÍtirJag

eningarna bakom Tema Arkiv och diskussionen tar naturligt sin utgångspunkt i skalen till att Íiireningen valt
att ta detta steg.

Viktigt med samarbete
- Ett viktigt skel f<;r NAF att gå med âr
att göra den verksamhet som man bedriver inom Ítireningen mer känd och
Ítjrstås Ítir att lyfta fram den enskilda

sektorn och näringslivsarkiven, säger
Per- Ola Karlsson.
Han tillägger också att Tema Arkiv är
"arkivariernas tidning" och att det därför är viktigt att NAF fär tala om att de
finns och att de är en spännande del av
arkivvärlden. Men han ser också sâmarbetet mellan de olika arkivftireningarna
som något väsentligt Íìir deras deltagan-

även har en liknande medlemsstruktur
och många gemensamma medlemmar

- Det sitter mentalt hos många i
branschen ett motstånd emot att tänka

- med NAF.

i ett kundperspektiv och att ta betalt,

-

Kva¡nbratt och pekar på
ett område där han rror arr Näringslivsarkiven kan tillföra ett kunnande
till and¡a då man länge haft en framgångsrik modell med aktiva deponenter

säger Thomas

Goda exempe¡
Vi återkommer till frågan om att näringslivsarkiven ska bli mer synliga och
diskuterar problemet med att det så sällan skrivs om näringslivsarkiv.
- Det är uppdelat i A och B arkiv,
säger Helén Bergman och menar att det
ibland finns en tendens att betrakta
näringslivsarkiv som B -arkiven.
Per-Ola Karlsson påpekar att när det
skrivs om näringslivsarkiv, handlar det
främst om när något arkiv slängs på
tippen och att det ofta är en negativ bild
som presenteras. Han påpekar att det
finns många goda exempel på verksamheter som har lyckats bra inom den privata sektorn.
Något som de tror kan tillfttra tidskriften âr dârft;r inte minst err annar
perspektiv på arkivsektorn.

på ett fantastiskt sätt under 200O-talet och det
är vår Ítirhoppning att tidskriften ska
kunna fortsätta att utvecklas i en positiv
riktning genom ett ökat samarbete inom
arkivsektorn och mellan arkivÊoreningarna, säger Per-Ola Karlsson avslutnings-
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företagsarkiv.
Att främja goda och nära relationer med
näringslivet ses som en väsentlig uppgift, men
även att verka för att stimulera den vetenskapliga forskningens och allmänhetens utnyttjande
av näringslivsarkiven. Till detta vill man verka för

.

o Medlemmar är de regionala näringslìvsarkiven samt organisatìoner och myndigheter som
sympatiserar med föreningens syften.
www.narin gslivsarkiv.se

Breddat ägande och nya
medarbetare

vis.

lämnar arkivet i Bromma i trygg
lorvisning om att det i NAF finns ett
stort engagemang och intresse som kommer att vara till stort gagn för Tema
Arkiv och tidskriftens fortsatta utveckling.
Jag

r

Det är med stor glädje som styrelsen för
Föreningen Svensk Arkivtidskrift välkomnar
den nya delägaren NAF (Näringslivsarkivens
förening). Genom detta får vì in nya krafter

i

såväl styrelse som redakiion och inte minst
kompletteras bilden av svenskt arkivväsendet. NAF är ju en förening för näringslivsarkiven medan FA organiserar föreningsarkiven,
gemensamt för båda är att de har institutioner som medlemmar. AAS, FALK och NLA
riktar sig till arkivverksamma inom stat, kom-

Traditionsenl¡gt hölls Arkivens dag,
den andra lördagen i november på
ett stort antal arkiv runt om i landet,
som för året inföll den 14 november.
Temat var på liv och dod vilket inspirerade till en stor variation av utställningar och aktiviteter på området. Trenden

Andra har valt att illustrera temat med
att uppmärksamma livets högtider, men
även arkiv kopplade till det militära och
andra delar av krigsmakten har varit
populära att lyfta fram. Även sjukdomar
tycks på sina håll ha varit ett tacksamt
ämne att bygga upp några utställningsskärmar runt.

att ordna samârrangemang mellan olika

arkivinstitutioner i en gemensam lokal
har fortsatt och blivit ett vanligt sâtt att
skapa ett trevligt arrangemang på.

Tacksamt tema
- Temat har varit racksamt, säger

Birgitta Stapl nationell samordnare för
Arkivens dag, när jagtràffar henne på
Riksarkivet ftir att gå igenom lite material från de olika aktiviteterna runt om
i landet.
Det märks också när jag gär igenom
rapporter och annat material kring aktiviteterna. Beroende på arkivets karaktär,
har man valt att spegla verksamheter
som på ett eller annat sätt kan kopplas
till temat.
Flera kommunarkiv har valt att illustrera detta med att involvera b¡and- och
räddningstjänsten. I Vimmerby exempelvis tog man möjligheten till att vìsualisera detta på ett mer konkret sätt,
genom att ställa upp ett par uttryck-

ningsfordon utanÍtir stadshusets entré

!

Lokala var¡at¡oner
Intresset verkar som vanligt ha varit
stort frå+ allmänheten, men den lokala
variationen har också varit omfattande.
Ostergötlands arkivförbund valde
exempelvis att stå över Arkivens dag
aktiviteterna detta år (även om en del
enskilda institutioner förstås hade öppet
hus som vanligt), med motiveringen âtt
man vill hitta sätt att nå nya brukargrupper på och inte bara de ¡edan
frälsta.
På andra håll har det dock visat sig att
många ser Arkivens dag som ett årligt
återkommande arrângemang och dar
det mer eller mindre f?irväntas att insti, tutionen ska ha öppet hus denna dag.

Gemensamt tema
Fö¡beredelserna för nästa års Arkivens
dag har redan påbörjats. Då det blir det
err gemensamt tema om klimat ftjr de

no¡diska länderna.

I

TEXT: Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband,nel

mun och landsting respektive näringsliv.
Det ska bli spännande att se hur arbetet
förändras nu när vi är fler som ansvarar för
utgivningen av papperstidningen och uppda-

Det finns en t¡adition inom arkiv-

världen att skapa en egen Ítirening så
snarr en fråga ska lösas och det är därför
viktigt att samarbete finns, säger PerOla Ka¡lsson som också betonar att tidningen även behöver ett ekonomiskt
stöd från hela arkivsektorn för att kunna
bibehålla en hög kvalité.
Förslaget ifrån NAF att gå med i tidskriften kom från Yvonne Bergman
(Arkivcentrum Örebro län), som ingår i
NAF-styrelsen och det kändes naturligt
attva'ra med och stötta tidskriften. Inte
minst då Folkrörelsernas arkivforbund
är med sedan länge i samarbetet och som

Närìngslivsarkivens Förening (NAF) är en
ideell intresseorganisation för Sveriges näringslivsarkiv.
Föreningens strävan är att fungera som ett
riksläckande nät för regionala näringslivsarkiv
samt utveckla samarbetet mellan när¡ngslivsarkiven och organisationer/företag som tar hand
om företagsarkiv. Föreningen verkar också
för omhändertagande av så kallade herrelösa

en företagsanpassad utbildning inom området.

Stort engagemang
- Tema Arkiv har utvecklats

de:

-

.

teringen och utvecklingen av www.temaarkiv
se. NAF kliver in i en tid då mycket händer
inom utgivningsverksamheten och vi måste
vara med i utvecklingen för att ge våra läsare
en läsvärd och innehållsrik tidskrift. Arkiv och

dokumenthantering behöver även i fortsäitningen belysas och diskuteras utifrån många
vinklar, något som vår ägarbredd verkligen
mojliggör.
Katharina Prager, ordförande och
ansvarig utgivare

Välkommen NAF! Thomas Kvarnbratt, Per-Ola Karlsson och Hetén Bergman. FoTO:

Nri.2o,o

TEXT: Lars Lundqvist
lars.lundqvist@brêdband,net

Lars Lundqvist

Ärkiv

Ärkiv

Nri.2o1o

Populärt. Ark¡vens dag avlöpte som vanl¡gt i en god anda. Under de fyra t¡mmar som till exempel
kommunarkivet iVimmerby hade öppe| passerade cirka 250 besökare i och utanför sfadshusets
lokaler. De flesta tog god tid på sig när dom gick runt och tittade pâ vad de hade att erbiuda.
FOTO: Anki Heimonen
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oklarhet t¡ll klarhet
med enad arkivmynd ig het
l

januari2OlO bildade Riksarkivet och landsarkiven en ny
organisation.
Den

Det nya namnet är Riksarkivet -

ett särdeles gammalt och inarbetat
namn och "varumärke", som många
associerar just med handlingsoffentligheten och Sveriges historia.
Styrutredningen föreslog i december
2008 att arkivmyndigheterna bo¡de
bilda en gemensam myndighet. Kulturutredningen utvecklade resonemangen i
sin rapport som kom i februari i fjol.
Det kom därlor inte som någon större
överraskning när så regeringen i propositionen Tid ftir kultur (2009/10:3)
foljde forslagen i dessa delar och menade
att en ny gemensam myndighet kallad
Riksarkivet, skulle bildas från den

I januari

2010.

ställs som avdelningar tillsammans med
de existe¡ande avdelningarna och arkivråden/direktörerna (de gamla byråerna)
i det nya Riksarkivet.
Det bli¡ en ganska stor grupp avdelningar med andra ord, tillsammans
17 stycken.

Mer effektiva
Som riksarkivarie ãr jagövertygad om
att den nya arkivmyndigheten kommer
att bli bättre skickad att möta de krav
som ställs på oss av våra olika intressentef.

Vi blir mer effektiva, vi kan utnyttja
varandras kompetens och resurse¡
bättre, vi kommer att uppfattas som
bättre samtalspartners med den framväxande e-förvaltningen och det blir
enklare att genomfüra prioriteringar
inom områden som vi kanske i dag har
füga aning om.

Hektiskt arbete
Under hösten har ett hektiskt arbete bedrivits Ítir att myndigheten ska fungera
bra från nämnda datum. En ny fbrordning måste till, en ny arbets- och delegationsordning måste formuleras, anställningsfbrhållanden och andra
personaladministrativa problem lösas.
Det måste också formas en ny organisation som Ítjr den oinvigde kanske inte
är så intressant, men givetvis av central
betydelse för medarbetare och ledning.

Många avdelningar
Den går i korthet ut på att riksarkivarien och hans stab/kansli lyfts från
själva det operativa i Marieberg och
Arninge och bildar en central gemensam resurs ftir hela organisationen.
Landsarkiven behåller sina namn och

placeringsorter, liksom landsarkivarierna sin titel, men inordnas och parallell-
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bättre lokaler, ökad möjlighet till tillsyn
och kontroll samt ökad tillgänglighet
Íìir forskningen.

Oklart begrepp

Har blivit bättre

Sjâlva chefsmyndighetsbegreppet är också oklart och har kunnat tolkas på
många sätt.
Jag har själv erfarit detta vid kontakter
med politiker på kulturdepartementet.
Man har ömsom sagt mig att det ger

Som sagts har situationen under senare

myndighetschefen srorr manöverur-

rymma, ömsom att begreppet är svårdefinierat, att man inte kan komma med
några rydliga rekommendationer: handla efter Ditt goda förnuft!
Att en sådan ordning nu gällt i över
100 år har givetvis alltid skapat oklarheter i beslutssituationer och på det hela
taget varit väldigt otillfredsställande.

år Ítjrbättrats påtagligt.
Flera olika arbetssätt/rutiner har inrättats som "matriser", det vill säga som
går horisontellt genom hela organisationen, IT-råd, tillsynsråd, normeringsråd, informationsråd och några till, som
ska bearbeta och komma med ftirslag till
hur vi ska arbeta gemensamt med vissa
frågor, som till karaktären ä¡ av övergripande art.

utvecklingen i övrigt, som lett fram till
bildande av stora samordnade myndigheter: Försäkringskassan, Skatteverket,
Kronofogden med flera.
I praktiken har det medfö¡t att Riksarkivet i enlighet med arkivlagen kommit att få alltfle¡ centrala myndigheter
inom sitt ansvarsområde, medan det
regionala tillsynsansvaret för landsarkiven kommit att begränsas till några
få myndigheter som Polisen och länsstyrelserna.

I

Samhällsutvecklingen
Ytterligare ett kraftfullt motiv fitr en
enad arkivmyndighet har varit samhälls-

TEXT: Tomas Lìdman
Tomas.Lidman@ riksarkivet.ra.se

Vadstena först ut
Efte¡ en tid av ovisshet med motioner
och förslag anslog så riksdagen 1897
medel till landsarkivet i Vadstena. 1898
beviljades medel till utrustning av ett
landsarkiv i Uppsala slott och samma år
även till ett landsarkiv i Lund. Tre
landsa¡kiv hade således på ganska kort
tid sett dagens ljus.
1902 etablerades ett landsarkiv på
Gotland. Sedan dröjde det några år
innan landsarkivet i Göteborg tillkom
1911, Östersund 1930 och Härnösand
t935.
Cheferna för landsarkiven, som så småningom kom att kallas landsarkivarier,
tillsattes genom beslut av Kungl. Maj:t
(KM) och så har det forblivir genom

Jag tror definitivt på en bättre framtid
ftir Riksarkivet.

åren.

Lång väg

Förhållandet mellan Riksarkivet och
landsarkiven var från ftirsta början käns-

Inte helt problemfr¡tt
Det har varit en lång väg fram

till detta

beslut.

ligt.

Landsarkivsorganisationen âr drygt
100 år gammal. Idén till att etablera
regionala arkiv ftiddes redan på 1880talet. 1881 förde Riksarkivet fram
frågan i sin ämbetsberättelse och menade att reservarkiv under Riksarkivets
tillsyn borde inrättas i något av rikets
obegagnade slott. Situationen Ílir många
av de offentliga arkiv som fanns ute i
landet, på länsstyrelser, domstolar och
kyrkoarkiv var nämligen synnerligen
otillfredsstâllande.
Ett bra sätt att komma tillrätta med
problemen, ansåg den dåvarande ¡iksarkivarien C.T Odhner det vara, att inrätta regionala arkiv som skulle med{tjra

1899 fastställde dock KM att landsarkiven skulle stå under Riksarkivets
uppsikt och ledning, lämna års¡edogörelse och gallringsftirslag samt årligen
låta sig inspekteras av riksarkivarien.
På så vis har ftirhållandet mellan de
statliga arkivmyndigheterna reglerats i

till i dag. Det är ganska
naturligt att föreskrifterna och regel-

princip fram

verkat redan från början kom att tolkas
olika, beroende på vilkas intressen man

ville bevaka.
Ibland har tonläget varit ytterst ansträngt och högstämt, vid andra tillÊillen har det mera handlat om olikhete¡
i synen på det praktiska arbetet.

Nr,.2o1o

Ärkiv

;ãrc'

Ett av sju tandsarkiv. t Härnösand ligger Sverþes sförsta landsarkiv, med Västeuropas till ytan största ark¡vd¡str¡kt. D¡str¡ktet stràcker sig frêtn Dalälven i
söder titl Trer¡ksröset i norr och består av Gävleborgs, Västernorrlands, Vàsterbottens och Norrbottens län.
FOTO: Per-Åke Könberg, Landsarkivet i Hä¡nösand

Ärkiv

Nr,.2o1o
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Stockholms stads nya modell for
I

I

informationsredov SN n g

nformationsredovisningens olika delar
Bevarande

förteckning

A tt det funnits ett behov av ert
l,.\ nytt sätt att redovisa allmänna
t

Ihandlingar

och arkiv har länge
stått klart. Allmânna arkivschemat har
spelat ut sin roll som allmängiltig struktur für fürtecknande.
Dess brister har visat sig vara flera.
Inte minst motsvarar det knappast myndigheternas nutida arbetssätt. Dessutom
har det inte fungerat som ett bra hjalpmedel för den digitala informationen.
Vidare har det oftast krävts andra sökingångar och - instrument (till exempel
diarium och dokumenthanteringsplaner) för att hitta information hos
myndigheten.

I det ftiljande skulle jag vilja återge hur
vi från Stockholms stadsarkivs sida utvecklat en modell som är specifik ftir
just vår kommun, hur vi sedan kommunicerat ut den nya modellen i staden och
hur man i stadens olika verksamheter
fðrsökt implementera den i sin egen informationshantering.
Även vi har satt målet att samtliga
myndigheter ska ha gått över till den
processorienterade redovisningen senast
är 201.3.

Stockholms modell

ralade för atr systemer i grunden behövde ses över, och för nägraär
sedan inleddes på Riksarkivet arbetet
med att ta fram en ny processorienterad/

Det hela bcirjade för några år sedan, när
ett internt projekt ("Radda ämbetsarkivet") tillsartes [ör att göra en översyn av
Stockholms stadsarkivs egna dokumenthanteringsrutiner. Resultatet blev att
arkivbildningen bröts 2007 och att alla
handlingar från och med I januari detta
år kom att klassificeras efter verksam-

verksamhetsbaserad modell ftr arkivredovisning i staten; ett arbete som utmynnade i en ny RA-FS år 2008.

hetens processer.
Vi fick en sammanhållen lösning ftir
all vår informationshantering, en struk-

Arbetet i kommunerna
Allt derta

Många har nog ftiljt arbetet med inEn del kanske har frågat sig hur
motsva¡ande arbete bedrivits på den
kommunala sidan. Hur har intresset här
sett ut fìir den processorienterade arkivredovisningen?
Det samlade intrycket ger vid handen
att många kommuner, kanske huvudsakligen av resursskâI, inte ha¡ satt dennafräga överst på sin agenda. Andra frågor, till exempel beträffade långsiktigt
bevarande, har i stället hamnat i förgrunden.
tresse.

Brutit mot trenden
Några kommuner har dock brutit mot
denna trend och avsatt mera tid och resurser åt det nya redovisningssättet. En
av dessa är Stockholms stad.

tur

(så

kallad klassificeringsstruktur)

som återspeglas oavsett om det rör sig
om till exempel diarieftiring eller arkiv-

läggnìng av handlingarna. Denna kontinuitet i dokumenthanteringskedjan ser
vi också gärna att man upprättar på
andra håll i staden, även om vi ju som
arkivmyndighet inte har mandat att
föreskriva om hur stadens verksamheter
ska registrera sina handlingar.

Däremot har vi stöd för att bestämma om hur dokumenthanteringsplanen
(som vi borjat kalla hanteringsanvis-

ningar) och a¡kivförteckningen (som vi
valt att kalla ftir bevarandeförteckning)
ska se ut. Dessa ska nämligen vara utformade enligt klassifi ceringsstrukturen och utgå från verksamhetens pro-

Hanterings-

För- och nackdelar

anvisningar

Det har legat nära till hands att tala om
det nya redovisningssättets många fðrdelar. Innehåller det inga nackdelar?
Givetvis kommer övergången att bli
både kostsam och tidskrävande Íìir myndigheterna i kommunen. Detta kommer
dock relativt snart att uppvägas av den
storâ nytta för informationshanteringen
i staden som vi ändå tror att den nya
modellen medför. Att den har stora flordelar är givet, även om detta visar sig
vara svårt att mäta i rena pengar.

För att tydliggöra detta med nytta och

Íìir att integrera arkivredovisningen i
myndighetens verksamhet på ett helt
annat sätt än tidigare, har vi valt att
kalla den informationsredovisning i stället. Inte bara eftersom ordet "information" delvis har en annan konnotation
än "arkiv", utan även för att visa att
modellen avses kunna användas för
myndighetens samtliga allmänna handlingar, "pågående" såväl som avställda/
arkiverade.
Redovisningen ska inte bara göras "Íìir
arkivet" (eller lor arkivmyndigheten)

utan är tänkt att gagna myndigheten
själv i lika hc;g grad. Inte minst i det pågående arbetet med att realisera e-fürvaltningen och bygga e-tjänster kommer
en samo¡dnad informationsredovisning
ftr hela staden att kunna effektivisera
verksamheternas info¡mationshantering.
Det är så - tror vi - samtliga de behov
som kommer till uttryck i arkivlagens
tredje paragraf ('Arkivbildningen och
dess syften") tillgodoses, Ítirvaltningens
eget informationsbehov således också.

Modellens utseende
Modellen Íìir processorienterad informationsredovisning i Stockholms stad utgörs, som ovan delvis framgått, av fyra

Klassificerings-

struktur

-H3

grundstenar: klassiÊceringsstrukturen
(som loregås av en kartläggning av verksamhetens processer) samt eventuellt
även processbeskrivningar, hanteringsanvisningarna, bevarandefbrteckningen
(där bara bevarandevärd information
redovisas) samt arkivbeskrivningen
(som i stort sett är oÍlirändrad sedan

tidigare).
Det som skiljer informationsredovisningen åt från den gamla arkivredovisningen är, förutom att den är processorienterad, att den tar fasta på hela
handlingsbeståndet, även på de gallringsbara handlingarna (vilka redovisas i
hanteringsanvisningarna). Hur dessa
fyra instrument ska utformas är närmare reglerat i stadens arkivregelverk, som

består av arkivregler samt riktlinjer

till

dessa. Dessutom har vi publicerat en
vägledning på området.

mönstret fôr klassificeringen av alla de
handlingar som sedan förekommer i
trädkronan.

Ett träd

Kommu

För att göra en liknelse skulle man kunna jämÍtira en myndighet och dess verksamhet med ett träd och dess olika
grenar. Det informationsbestånd som
avsätts i myndighetens ve¡ksamhetsgrenar symboliseras av lövverket och
redovisas samlat i hanteringsanvisningarna, varje arbetsprocess för sig. I
bevarandeförteckningen återfi nns en del
av all denna info¡mation och arkivbeskrivningen ligger vid sidan av, som en
Ítirsta ingång till allt. Klassificeringsstrukturen utgör grunden, den talar om

Under våren 2009 hade vi i huvudsak
färdigutvecklat vår modell. Vägen dit
var tämligen lång och snårig. Vi inhämtade naturligtvis input utifrån, till
exempel genom den pilotgrupp som vi
tillsatte och som bestod av arkivarier
från stadens bolag och forvaltningar. I
det stora hela kom modellen att påminna ganska mycket om dess motsvarighet
på den statliga sidan, med några undan-

n

i

kationsinsatser

tag.

I ett tidigt skede insåg vi att vi behövde en kommunikationsplan för att
Forts nästa s¡da
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Fofts fràn s¡dan

I

systematiskt definiera de olika insatser
som behövde göras for att ftjra ut den
nya modellen i staden. Ett antal vitt
skilda målgrupper utsågs, som vi sedan
dess aktivt arbetat mot som ett slags
"ambassadörer".

Spridningen mellan grupperna är rätt
stor, men huvudsakligen har det rört sig
om personer som på ett eller annat sätt
berö¡s av arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i sitt dagliga a¡bete. Vi har
till exempel genomfört utbildningar för
stadens arkivarier, hållit frukostmöten
för arkivansvariga, anordnat fasta seminarier i ämnet och i talrika andra sam-

manhang informerat om modellen.
Ett viktigt verktyg är vår webbplats,
där vi kontinuerligt publicerar relevanta
dokument, inte minst exempel hämtade
direkt från verksamheter na: 6rt p : I I
www.ssa. stockholm.se/sv/ Om-Stadsarkivet/Arbetar-for- god-arkivhantering/
Stadens-arkivregler/Informationsredo-

visning/.

Synas mera
Hittills har vår verksamhet på Stockholms stadsarkivs tillsynsenhet främst
bestått av undervisning, intern såväl
som extern (på konferenser etcetera; här
kan nämnas att vi, i egenskap av landsarkiv, även hållit utbildningar för statliga myndigheter) men också av rådgivning.
Framöver kommer arbetet med informationsredovisn i ngen att synas än nu
mera i vår dagliga ärendehandläggning
än tidigare. I stadens arkivregelverk slås
nämligen fast att de klassificeringsstrukturer som flirvaltningarna och bolagen
arbetar fram, Ítirst måste granskas och

godkännas av arkivmyndigheten innan
de får tas i bruk. Ett flertal av stadens

förvaltningar har faktiskt redan kommit
så långt, aft de fått sina klassificeringssrrukrurer godkanda.

Genererat många frågor
Arbetet med att kartlägga sina verksamheter i informationshänseende samt att
ta fram ftirslag till klassificeringsstrukturer har pågått och pågår för fullt hos
förvaltningarna och bolagen i Stockholm. Det har genererat många frågor
som vi sedan gjort vårt bästa att besvara
i vår vägledning.
Som exempel kan nämnas: Kan man
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verkligen få in allt i klassificeringsstrukturen? Hur ftirtecknar man udda medier, som foton eller kartor och ritningar?
Hur gör man när den fysiska ordningen
(det vill säga innehållet i arkivboxar
eller dylikt) krockar med den logiska
(uppgifter om handlingarnas konrexr,
vilken process de hör hemma i)? Alltså
när handlingar som logiskt hor ihop
med varandra eftersom de uppstått i
samma process till exempel inte Ílirvaras
tillsammans. Kan rnan förteckna arkiv

enligt verksamhetens processer retroaktivt?

Nya frågor som vi ännu inte blivit
uppmärksammade på kommer säkert
att tillkomma, och det blir en del i vårt
utvecklings- och foradlingsarbete med
modellen âtt ta ställning även till dessa.

Framtiden
Avslutningsvis kan det sägas att denna
redovisningsmodell ft rhoppningsvis

kommer att genomsyrâ all framtida informationshantering hos myndigheterna. Redan nu kommer digitala leveran-

in till det e-arkiv som stadsarkivet
byggt i Stockholm och som är redovisade enligt det nya sättet.
Vi hoppas att man i framtiden också
mer och mer kommer att frångå en
"analog" informationsredovisning, där
de fyra instrumenten som beskrivits
här inte längre blir till fyra separata
(pappers-)dokument, utan där informationsredovisningen snarare blir en
genomdigitaliserad, sammanhållen lösser

ning i en databas. Med hjälp av den
metadata som krävs blir det då möjligt
att ta ut de olika instrumenten i form av
rapporter. Vi ser framfor oss att informationsredovisningen kan realiseras i
olika typer av systemstöd. Exempelvis
kan man jobba i ett särskilt utvecklat
redovisningsstöd, egenutvecklat eller i
något av dem som finns kommersiellt
tillgängliga. En annan möjlighet är att
realisera informationsredovisningen i ett
befintligt ärende- och dokumenthanteringssystem. I

Den 16 maj 1909 samlades en grupP
personer i Stockholm för att bilda
det som kom att bli dagens Naturskyddsföreningen. Flera av grundarna stod bakom den samma år
antagna första naturskyddslagen
och de första n¡o nationalparkerna.

100 àr av naturslrydd
Vi har också de miljomässiga konsekvenserna av 1950-talets jordbruksftir-

Under de loljande åren hände mycket.
Ni som har varit med ett tag minns
kanske bildandet av Internationella
naturvårdsunionen 1948, 1950-talets
diskussion om atomkraften kunde rädda
älvarna och hur det sedan slöts fred som
ledde

ändring med konstgödning och kemiska
bekâmpningsmedel och på liknande sätt
inom byggbranschen. Slutligen står vi

inÍtir den vanliga glodlampans
lagom

Alla

till begräsningar av vattenkraftens

"Tyst vår" 1962 (Engelska. På svenska
1963), och Naturvå¡dsverkets inrättande 1967?
Även de "halvyngre" minns väl kärnkraftsdebatten kring omröstningen
1980, hur man vid valet 1985 borjade
granska pârtiernas miljöpolitik, sälarna
1988 då också den populâra "Handla
miljövänligt" kom ur i sin första upplaga
och "Papperet och miljön" påverkade

Föreningens ark¡v
Hur fìamtiden blir får vi

vårt köpbeteende för papper?

från olika

Miljövänliga alternat¡v

hå11.

ett mycket högt forskningsvärde, då har
finns dokumentation kring en del av
hela vårt samhälles utveckling och förändring, kan nog de flesta av oss instämma i.

I
in

TEXT: Ingrid Soderlund
gr¡d.soederlund @swipnet.se

FAKTA Naturskyddsfören

plagg som någon kedja testade att sälja.

i

n

gen

- Naturskyddsföreningen ár en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation.
- Föreningen har 181 000 medlemmar och
f inns i lokalföreningar och länsförbund över
hela landet.
- Föreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på
problemen.
- Föreningen arbetar med att påverka politiker
och myndigheter, såväl nationellt som interna-

Klimatsmart
Efter det har vi blivit medvetna om det
globala klimathotet. Alltfl er försöker
och kan på alla möjliga sätt leva klimat-

smart: Ekologiskt producerade (och
rättvisemärkta) livsmedel finns nu sedan
ett bra tag (åtminstone hos en kedja) ute

i mataffärerna och fler kedjor har för-

tionellt.
- Föreningens viktigaste arbetsområden är
klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk
- Föreningen står bakom miljömârkningen, Bra

arr man börjar sluta sälja burägg,

Ärkiv

En del ser

Att Naturskyddsföreningens arkiv har

Efter ett år hade föreningen drygt 500
medlemmar. En stadig ökning skedde
på 1950-talet. Det högsta medlemsantalet är hittills över 200 000 medlemmar
1991, samtidigr som miljövänliga alternativ kom ut i handeln. Föreningens
miljömärkning kom 1989 på hyllorna
och 1992 på produkterna. 1993 kunde
man köpa ekologisk mjölk i en vanlig
mataffär, men det var fortfarande lite
märkvärdigt, liksom något ekologiskt

Nrr.2010

se.

möjligheter, andra ser hot.
Oavsett vilket, syns dessa hundra år
och de kommande åren i loreningens
arkiv, där stora delar är deponerat på
Riksarkivet. Föreningen har ingen anställd arkivarie, men råd kan man få

stått efterfrågan och hakar på. Liksom

TEXT: Martin Ståhl
martin.stahl@ssa.stockholm.se

dessa exempel på framgångar är

naturligtvis fantastiska för föreningen,
men man har arbetat mycket hårt och
länge ft;r det och bakslagen och motgångarna har inte heller varit få.

utbyggnad 1961, Rachel Carsons bok

till det
ekologiska alternativets ftirdel.
Det Ênns också alternativa bränslen
och kläder med färg utan gifter kan
kopas på alltfler ställen, där de stora
kedjorna har kommit igång lite grann.

dc;d,

till föreningens jubileuml

Miljöval.

2009 fick sex välkända fotografer fria händer att skildra sex
miljöteman, som atta är viktiga områden i Naturskyddsföreningens arbete. Den här fina bilden är på

Fotoutställning.
tema

LJnder jub¡leumsåret

nationalpark.

Ärkiv

Nri.2o,o

www.naturskyddsforeningen.se
Käl I a : N atu rskyd d sfö re n i nge n

FOTO: Anette Nantell
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handlingar på myndigheterna. Det innebar både sådana handlingar som gallras,
som sådana som ska bevaras for all tid.
Man tror också att det så småningom
kommer att bli nödvändigt med ett systemstöd för att hante¡a arkivredovisningen och att den kommer att bli övergripande och omfatta all verksamhet.

Sverlges Domstolar
praTade arki V

Hur fungerar det i praktiken?

År.t. tem" för dagen

var den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen,
som har omarbetats sedan den först in-

tingsrätter 2005.
Utifrån detta tema anlades ett antal
perspektiv, som är viktiga för förståelsen
av den modell av a¡kivredovisning som
har tagits fram Íòr Sveriges Domstolar.
Êordes på vissa

tid och
lätta art förstå för allmänheten och Íìir
cesserna ska vara stabila över

personalen på domstolarna. Av den anledningen har det varit nödvändigt att
lägga sig på en övergripande nivå och att
inte lorlora sig i detaljer.
Eva berättade om hur klassiÊkationsstrukturen kan skilja sig mellan domstolsslagen, beroende på vilka processer
som förekommer och vad som är lämp-

ligt ur ett arkivperspektiv.
Syftet med arkivredovisningen är att
allmänheten på lång sikt ska kunna
återsöka handlingar och förstå sambandet mellan verksamhet och handlingar.

Hitta rätt process!

Varför verksa mhetsbaserad
arkivredovisning?

Dagen inleddes med en översikt âv processmodelleringens grunder och

Efter lunch var det dags lor Riksarkivet
att redogöra for bakgrunden tili att

na om arkivredovisning och närmare
vad det innebär.
Anna-Kristina Andersson, från Riksarkivets avdelning för tillsyn, beskrev
varför RA beslutat att gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Med
den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kommer det inte att bli samma
standardiserade mall. utan varje myndighets särart kommer att lyftas fram i
och med att mân utgår ifrån vad man

stolsverket, konkretiserade det som Êoregående talare tagit upp, genom att ge

Eftersom arbetet med den nya arkiv-

konkreta exempel från Sveriges Dom-

någon generell ftireskrift fanns på plats,
har Domstolsve¡ket haft kontinuerlig
kontakt med Riksarkivet, för att säkerställa att arkivredovisningen utformats i
linje med den kommande föreskriften.
Bland annat genom deltagande i Riksarkivets samarbetsprojekt mellan myndigheter Ítir att ta fram nya arkivredo-

skrift för arkivredovisning, med tillhörande regelkommentarer, är väldigt
framåtsyftande i den bemärkelsen att
den är utformad ftir en helt digital miljö.
Någon sådan Ênns inte på domstolarna.
Domstolarnas dokumenthantering styrs
i stora delar av fòrordningar, som har
ftireträde framför Riksarkivets loreskriÊ
te¡. Och arkivering si<er uteslutande på

gör.

Det är många nya begrepp och definitioner och Anna-Kristina menade att i
vissa fall måste myndigheterna definiera
dessa själva.
Riksarkivet har forhoppningen att den
verksamhetsbaserade arkivredovisningen

Papper.

En annan aspekt är den utveckling

redovisningà påbörjades långt innan

visningsprinciper (NAP).

Enkel och generell
Syftet med den modell för att redovisa
arkiv som Domstolsverket har tagit
fram, har va¡it att samtliga domstolar
ska kunna redovisa sina arkiv, utan att
behöva besitta någon specialkompetens
på arkivområdet eller några specialiserade it-system utöver verksamhetssystemet
och Officepaketet.

att personalen behöver ha specifika arkivkunskaper, är en kvalitetssäkring för
att arkivlagstiftningen och föreskrifter
ska kunna efterlevas. En lor detaljerad
arkivredovisning riskerar att bli ytterst
resurskrävande samt onödigt personberoende. På många domstolar finns
dessa resurser.

Därför måste till-

lämpningen av arkiv¡edovisningen vara
enkel och generell. Genom att samtliga
myndigheter inom Sveriges Domstolar
använder samma modell, ges också den
som har till uppgift att upprätta arkivredovisningen, möjligheten att kunna rådgöra med kollegor vid andra domstolar.

Forum för arkivfrågor
Astrid Laurin, arkivarie på Domstolsverket, informerade om diverse nyheter
på arkivfronten.
Under året har det blivit möjligt att
göra beställningar av aktomslag på
Sveriges Domstolars gemensamma in-

tranät, som uppfyller gällande arkivkrav.
Sedan följde en diskussion om det stän-

digt återkommande problemet med
självhäftande etiketter på aktomslag,
vilket ställer till stora problem för många
domstolar, eftersom dessa inte âr godkända av Riksarkivet.

Astrid gjorde också en kort genomgång av vad Domstolsverket kommer att
genomÍtira under 2010 på arkivområdet.

kommer att beskriva samtliga allmänna

Den ändrade länsrättsorganisationen

användningsområden. Talare var Gustav Ericsson, med förflutet som konsult
och i sin roll som lärare på utbildningsforetaget Astrakan, har anlitats av Domstolsve¡ket ftir begrepps- och processmodelleringsövningar.
Gustav berättade om processmodellering, med exempel hämtade allt if¡ån
tillredning av sallad till rättsprocessen
från brott till straff.
Eva Fernqvist, jurist på juridiska avdelningen på Domstolsverket, har tillsammans med arkivarierna deltagit i ett
par olika arkivredovisningsprojekt. Som
jurist med verksamhetskunskap, har hon
utarbetat processbeskrivningarna i
arkivredovisningsdokument.
Hon berättade om vilka ställningstaganden som gjorts under arbetets gång.

kommer fortsatt att ta stora resurser från
Domstolsverkets arkivarier. Näst i tur
att få en ny arkivredovisning är kammarrätterna, med ett preliminärt införande 2011.

Arkivdagen har avslutats

i.

Utgångspunkten Íìir en bra arkivredovisning är att fastställa de processer som
är relevanta lor a¡kivredovisningen. Pro-

tens och ekonomi. Riksarkivets före-

Just det faktum att samtliga domstolar
kan tillämpa arkivledovisningen, utan

inte

Kontinuerlig kontakt

I arbetet med att ta fram arkivredovisning åt samliga domstolsslag, har
Domstolsverket utgått från domstolarnas och nämndernas lorutsättningar
gällande resurser inom teknik, kompe-

arkivmyndigheten 2008 ändrade regler-

sekretesskommitténs delbetänkande
"Ordning och reda bland allmänna
handlingar". I ft;rslaget angavs just akter
i brottmåI, som exempel på vad ett
handlingsslag kunde vara för något.

Niklas Gustafsson, arkivarie på Dom-

stolars arkivredovisning.

Domstolsverket hade bjudit in arkivansvariga, arkivredogörare och
andra arkivintresserade inom Sveriges Domstolar, till en dag om arkivfrågor den 20 november 2009, på
hotell Clarion Sign i Stockholm. Ett
drygt 130-tal personer närvarade.

som skett sedan Domstolsveket påbörjade att utveckla den nya arkivredovisningen 2003. Utgångspunkterna då var
de som uttrycktes i Offentlighets- och

Samtalar. tnformationsdagen är ett sätt för ark¡var¡erna på Domstolsverket att nå ut med arkivfrågor
inom Sveriges Domstolar. /V/k/as Gus¿afsson, från Domstotsverket, samtalar här med Sven Davidsson,
f rån H ëtssl ehol m s t¡ ng srätt'

Verksarkivar¡e Anita Tallbom inleder dagen

Verksarkivarien Anita Tallbom håller på
att packa ihop några processkartor och
konstate¡ar glatt att dagen har varit
lyckad.
Detta vittnar âven deltagarnas respons
om. En av besökarna understryker att
det verkligen behövs en återkommande
träffpunkt lor arkivfrågor, att området
behöver lyftas fram och diskute¡as, eftersom många ute på domstolarna känner
sig vilsna och ensamma när det gäller
arkiv.
Han får medhåll av en kollega som
tycker att arkivdagen ligger rätt i tiden:
Fofts nästa sida
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Specialister på material
Forts från sidan 13

- Vi behöver denna utbiidning. Äterkommande utbildningsdagâr sporrar
personal och domstolar att bli allt bättre
med sina egna arkiv och intresset ftir
arkiv och att hålla kurrskapen ajour.
Ämnet synes alltså angeläget och om
utvärderingen blir positiv, avser Dom-

stolsverket arrangela en arkivdag även i
år. Med tanke på att diskussionen om
verksamhetsl¡aserad arkivredovisning 1är

fortsätta, i och med att fler myndigheter
går över till det nya sättet att redovisa
sina arkiv, finns det kanske också anled-

nirlg att återkomma i ämnet.

I

FAKTARUTA Sveriges Domstolar
- Sveriges Domstoìar är ett gemensamt namn
och består av ett nittiotal självsländiga myndigheter; allmänna domstolar och förvaltnings'
domstolar samt ett anlal mindre nämnder och
myndigheter.

säljare

- Arkìvhantering är en viktig uppgift for medarbetare på Sveriges Domslolar. Domstolsverket
ansvarar för de övergrìpande arkivfrågorna för
Sveriges Domstolar. Hit kan domstolarna vända
sig för information och råd i arkivfrågor. Detta
gäller inte minst vid sammanläggningar och andra organisationsförändrìngar, då arkivf rågorna
är omfattande.

dll ledande arkivleverantör

Det gårbra f&ABM Produkter Srrcrige AB oclvi behör¡ervibra medvåra kunder.
Vi söker nu en s¿iljarc med ans¡arsområde hela Srrcrige. Personenvi söker åir en
säljintresserad arkiranie eller en arkivintresserad såiljare. Kunnande inom arkiv,
hantering är ett absolutkrav.
Vivärdesätter odsåkunskap om modema mediaoch IL

t.

- | det övergripande ansvaret ìngår att samordna de särskilda föreskrifter om arkìv som
beslutas av Riksarkrvet samt bevaka lagstiftning

där arkivfrågor kan förekomma,

Du kommer, i fonta hand, att arbeta med marknadsföring avvåra tjänster och
produkter mot den offendiga arkivsektom, men är¡en motbiblioteh museet
företag och organisationer.

- Utöver rådgivning arbetar Domstolsverkets
arkivarier med att ta fram styrdokument, mallar
och handledningar som är gemensamma för de
olika domstolsslagen.

www.domstol,se

Vi arbetar huvudsakligen med material för arkrrering arkivboxar, arkir¡etiketær,
aktomslag och öwigt material för arkivhantering samt utrustning fOr digftalisering

TEXT: Nikl¿s

GustaFssou Niklas, arkivarie,
juricliska avclclningen, Do¡nstolsverket

lntresserad publik

avvåftkulnrrarv.

n¡klas.f.gustafsson@dom.se

FöreagetABM Produkter har arbetat med arkiv sedan 2ffi5. Gmndama
taget har varit specialiserade inom arkivhantering sedân l9?Oaler
Vivilffpå tradition ochkunnande meden fot in iframtiden.

CALM ett notur¡igt vo for oss!

Vårtkontor liger centrak i Uppsala
Vi ser sj¿ilvldart att du har driv och stor saljkunskap odr
prenör ibalúckan.

"Vi sökte ett heltöckonde system som vor onpossof effer en orkivinstitution ov
vår storlek, med ollo de behov som vi har vod det göller fullsÍöndigo orkivbildoruppgifter, ouktoritetsposter, flexiblo förteckningssysfem och mö¡ligheren otÍ
förteckno öven på obiektsnivå sé som enskildo dokumenl eller fotogrofier.
Vi tror ott CALM kommer otÍ underlofio vårt orbefe fromöver, både vød det
göller interno orbetsruriner och i konfokten med våro onvöndore."

g¿ima en

av före,

liten entre-

Tißammans skaparvi rationella och funktionella lösningar åtvåra kunder,
med trygghet och siikerhet fOr lengsiktiga relationer.

Morio Bomon, orkivorie vid Arbetorrörelsens orkiv och bìbl¡otek om volet ov CALM som deros
fromtido orkivsystem.

Låter det intressant

CALM honteror orkivolier, föremô|, dokument, digitolo resurser mm.
Systemet bygger pô internotionello slondorder ISAD(G), ISAAR/CPF,
EAD och OAI och stöder helo orbetsprocessen occessioner, depositioner,

?

hierorkisk kotologisering, ouktoritetsfiler, konservering, förfrögningor,

uflóning, lnlerneipublicering mm.

Skiclø din r.ltßöI<ffi med m l<nmyímerat CV till:
info@ ahnp¡únkter.se eller AII

CAIM - för orkiv och museer. Kontqkto oss och vi bertitfor merq ....

ABM
Creqtive solulions

Box5l5l ,42605

Á

ßox 10087
75010UÞþsaln
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arl<¡vredovisn ing
hos Ril<sarkivet I

Senaste nytt
Ar det svårt att hinna med arkivet? Finns det behov
inom arkiv- och dokumenthantering
- alltid med på vðra kurser!

av förbättringar?

Möt

Förkunsl<aperna får du på Astrakans kurs, Verl<samhetsutveckling

Arkivforum i Wenner-Gren Center,
Stockholm 16 - 17 mars så berättar vi gärna mer.
oss på

med processer, 3 dagar

sb

supp ort.

s

Stockholm: l7-19 mars, 14-16 april, 24-26 maj,29

www.si pu.se/marieberg

Är du nyfiken på oss redan nu?
'*.ww.

du gå l<urs

i Verl<sam hetsbase rad

"Håller ordning på allt
::::':'.:

Sl<a

juni-

I juli

Göteborg: l5- 17 juni

e/dokumenthantering

MARIEBERGS ARKIVBYRA
Dalagatan 7

1r123

N4ãriebergs

Tfn:08-698

sig på arkiv- och dokumenF

06 03

hanteringsfrågor

Fax:08-698 06 02

@ SA'IB

Ark¡vbyrå är ett

företag som specialiserat

5TOCKHOLI\4

wwwsipu.se

V¡

erbjuder

Astral<an har bistått Ril<sarl<ivet i framtagandet av fôreskrifterna för
ny arkivredovisning som baseras på Astral<anmetoden. Astrakan har
utbildat drygt 100 personer ur Ril<sarkivets personal.
Läs mer på www.astrakan.se/ril<sarkivet

kußeL anpass¿d utbildning,

konsulttjän5ter och

marieberg@sipu.se
Orgnr:5561 I 1'9099

entrepren¿der.

"Vi är mycket nöjda med såväl den utbildning vi fått som med
stödet vid framtagandet av Riksarl<ivets nya föresl<rifter för
arl<ivredovisn ing.

För att få mánga att ta till sig det nya arbetssättet med verl<samhetsbaserad arl<ivredovisning är det oerhört viktigt. att alla
upplever en faktisk nytta.
Det måste vara enkelt att ta till sig, pral<tiskt fungerande och
utan onödigt krångel. Just så upplever vi Astrakanmetoden."
Britt-Marie Ostholm, Chef för Tillsynsavdelningen. Ril<sarl<ivet

Utbildning för dig som vill vara med och forma morgondagens informationssamhälle

Magisterprogram i arl<iv- och informationsvetensl<ap, 60 hp
lYoderna organìsationer blir ailt mer komp exa och a ll mer
beroende av information av olika slag, vilket ställer stora krav
på en effektiv informationshantering.Avancerade kunskaper
behóvs inom om¡ãdet arkiv- och lnformationsvetenskap.
lYittun versitetets utbildningar s)4ar tii att ge dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade
arkiv- och informationstjänster lnom både enskilda och
offentliga organisationet samt ark vinstitutionen

Behörighetr Avlagd kandidatexamen

20 poâng/ I B0 högsko epoäng) med inriktning mot arkiwetenskap, informations
vetenskap, informatik, systemvetenskap, bibliotekvetenskap
eller motsvarande, innehåliande minst 30 högskolepoäng inom
ett annat ämne än det huvudsakliga för examen.
(

1

Kurser som ingår ¡ programmet
Arkivteori,7,5 hp
lnformationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp
ïillgängÌiggörande och användn ng,7,5 hp

Sista ansökningsdag
Samtl ga utbi dningar

v

Arkiv- och informationsvetenskap ig forskning,7,5 hp
Teori och metod,7,5 hp

Vi erbjuder även ett stort anta fr stående kurse¡ från grund
läggdlde L dvonLer¿d rivå. I J me- på www.miun.se

april 2010

campus i Härnösand.

Arkivsystem,7,5 hp

Uppsats, I 5 hp

15

genomlörs vid f'4ittunlvers tetets

Mittu nivers¡tetet
IvIID SWEDEN UNIVERSITY
Härnösand

.

SundsvaÌl

.

Östersund

t$rRililï

SIRAIt
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Kurser i Göteborg och Stocl<holm
Bol<a på 010-588 60

r6

tlsri

20

www.astral<an.se

Digitalt läromedel om
folkrörelser och demokrati
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)

- en samorganisation för föreningslivets arkiv - är utgivare för webbplatsen Folk i Rörelse - www.

folkirorelse.se.
Webbplatsen fungerar som ett
digitalt läromedel om folkrörelser
och demokrati.
De tidiga folkrörelserna tillkom kring
mitten av 1800-talet och har setts som
ett viktigt led i den demokratiseringsprocess som ägde rum i början av
1900-talet. Den tidsperiod som behandlas på webbplâtsen tar sin början i mitten av 1800-talet och sträcker sig fram
t1ll àr 1922, då den Ítirsta folkomröstningen i Sverige genomÍlirdes.

Den Ílirsta sidans huvudrubrik är:
"Folk i rörelse - Arkivdokument ur folkrörelsehisto¡ien fram till 1922". Det är
folkrörelsernas historia i Sverige som avses, men det framgår tyvärr inte av
webbsidans startsida. Rent allmänt betraktas folkrörelserna ibland som ett
svenskt fenomen, men faktum är att de
har sitt ursprung och sina forebilder
främst i England, Tyskland och i USA.
Framväxten av de svenska folkrörelserna
bör alltså ses som en del av en interna-

tionell process. Samtidigt som de tidiga
folkrörelsernas program och verksamhetsformer importerades f¡ån andra länder, motsvarade de, det behov som hade
uppstått i Sverige på grund av en rad
stora samhällsomvandlingar.

Pedagogiskt hjälpmedel
\Øebbplatsen tillkom inom ramen för
det nationella uppdraget i arkivpedagogik, tillsatt genom ett riksdagsbeslut
2006 och samordnades av Skånes Arkivförbund under tiden 2006-2008. Det är
Arkiv Gävleborg och arkivarie Lisa Engström, som har tagit fram produkten.
Arkivmaterialet på webbsidan får användas både inom skolunde¡visning och
för privat b¡uk. Som pedagogiskt hjälpmedel är sidan främst avsedd att användas av gymnasieelever, men riktar sig

till en bredare

intresserad allmänhet. Den kan användas av i princip vem
som helst som vill bekanta sig med eller
Íitrkovra sig i folkrörelsernas historia i
Sverige ham tlll 1922.
även

e-arkivera rätt

Sex huvudrubriker
\Øebbsidan presenteras med sex stycken
huvudrubriker, som var och en är indelad i underrubriker med ftirdjupningar.
Den femte av de sex underrubrikerna
presenterar själva projektet med webbsidan och den sista underrubriken föreningsarkiven. Sidan innehåller hänvisningar till Ítireningsarkiven, där
användaren lätt kan söka sig fram till
det füreningsarkiv som ligger närmast
hans eller hennes hemort eller intresseområde.

I anslutning till underrubrikerna
"Teman och dokument" och "Tips och
exempel" finns en rad övningsuppgifter,
som går att ladda ner med hjälp av programmet Adobe Reader, samt en hänvis-

ning

naldokument - protokoll, skrivelser,
fotografier, fanor och affischer etcetera.

Gentrala budskap
De underrubriker som kommer upp
under rubriken "Teman och dokument"
är "Politiska rörelser", "Nykterhetsrörelsen",'Arbetarrörelsen", "Vâckelserörelsen" och "Människorna". Här redogörs
dessa rörelsers centrala budskap,

drivkrafterna bakom dem och vilka de
vâr som var aktiva inom dessa rörelser.
Nu finns boken som ger dig bra perspektiv på vad du behövertänka
på vid e-arkivering. Boken utgårfrån OAIS-modellen och sju specialister
ger sin syn på planering, förvaltning och användning av elektronisk
information.
Bokens kapitel heter:

l. Elektronisk dokumenthantering i små och medelstora företag

Köp boken på
www.nla.nu

2. Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS
3. Producentens roll i att skapa e-arkiv
4. Planerìng och genomförande av leverans till e-arkiv
5.Administrationen och arkivet som strategisk resurs
6. De funktionella komponenterna i ett e-arkiv enlig OAIS
7. Långsiktighet och ¿nsvar vid arkivering av pensìonsgrundande uppgifter

Håll även utkik efter NLAs kurser i e-arkiveringl
Kontakta NLA på nla@nla.nu för mer information.

Näri ngsl ivets arl<ivråd, n la@n

1B

la. n u,

www.

n la.

nu
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till en länk som kan användas Ílir

detta ändamåI. Under rubriken "Tips
och exempel" finns också lankar till
några utvalda historiska dokument. Totalt innehåller webbsidan Folk i rörelse
lankar till ett hundratal historiska origi-

Ílir

F0lk I tärelse

Under rubriken "Människorna" lyfts enskilda individer som varit aktiva inom
rörelserna fram.
Den kooperativa rörelsen som tillkom
ungefär samtidigt som den tidiga nykterhetsrörelsen nämns inte alls här, trots att
den räknas till de så kallade klassiska
eller traditionella folkrörelserna.
Idrottsrörelsen tillkom även den kring
sekelskiftet 1800/1900, men beskrivs
inte heller i detta sammanhang. Sitt
egentliga genombrott Êck idrottsrörelsen
Ílirst på 1930-talet då rörelsen breddade
sin sociala rekrytering. Det kan förklara
varfür det har ansetts motiverat att inte
nämna den, då den tidsmässiga gränsen
ftjr webbsidan har dragits vid ãr 1922.
Förhoppningsvis kommer dock både
den kooperativa rörelsen och idrottsrö¡elsen att beaktas i det fortsatta arbetet
med att utveckla webbplatsen.

Ärkiv
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Pedagogiskt hjälpmedel. På hemsidan Folk i rörelse hittar du dokument från folkrörelsernas uppkomstfram till 1922.

Kampanidrivande element

lVebbsidan betonar de kampanjdrivande
elementen i de tidiga folkrörelserna,
men behandlar inte de folkbildande tendenser som fanns inom folkrö¡elserna.
Folkbildning och folkupplysning genom
egna bildningsforbund kom att bli en

viktig strategi lor folkrörelserna i

deras

väg mot "det nya samhället".

Folkbildningsarbetet som flera av
rörelsernas organisationer drev korn att
lägga grunden Ítjr den svenska folkhems-

tanken. Speciellt under den Ítirsta halvan av 1900-talet, var ambitionen att ge
de egna medlemmarna i organisationerna bildning och kunskap. Det skedde
ofta inom ramen ftir studieförbund eller
inom folkhogskolornas verksamhet.
Bland de kvinnoftirbund som växte
fram inom kvinnorörelsen Êck FredrikaBremer-Förbundet, som bildades 1884,
en särställning. Förbundet befordrade
kvinnors duglighet och känsla av ansvâr
som medborgare, uppfostrare och arbetare - i syfte att stärka kvinnans ställning i samhället och i staten.

Tacksamt mater¡al
\Øebbsidan innehåller ett material som
är tacksamt att arbeta med och uppfyller
på så sätt sitt pedagogiska syfte väl.
Responsen från elever och lärare som
har använt sig av det digitala läromedlet
är mycket positiv. \Webbsidan levande-

gör historiska utvecklingsskeden i folkrörelsernas och demokratins framväxt
och deras samband på ett förtjänstfullt
sätt. Viktiga milstolpar i demokratins
historia, som till exempel frågan om all-

män och lika rösträtt, frågan om möjligheten att organisera sig i fackforbund,
frågan om åtta timmars arbetsdag och
så vidare, lyfts fram här.
tù/ebbsidan ökar kännedomen om
folkrörelsernas betydelse för förverkligandet av demokratins grundvärden frihet, jämlikhet mellan olika samhällsgrupper och mellan kvinnor och män
och solidaritet. Den ökar förståelsen ftir
de historiska processer som har lett fram
till dagens samhälle.

Riklig presentat¡on
Läromedlet är användarvänligt och sakinnehållet presenteras, trots behovet av
några små kompletteringar, på ett balanserat och intresseväckande sätt. Den
rikliga presentationen av historiska originaldokument i både bild och text,
samt övningsuppgifterna i anslutning
till deras tillkomsthistoria, syftet med
att de har upprättats och frågan om hur
de ska tolkas, är en av webbsidans starkaste sidor.

Arbetet med att utveckla webbsidan
fortsätter.

I
TEXT: Soili-Maria Olli
smo.faw@telia.com

T9

Vinnande strategi levandegör
landsti ngets hand kappomsorg
¡

evnadshistoriskaberättelser, bildidentifiering och materialinsamt lng har varit Landstingsarkivers
främsta metod i arbetet med att belysa,
dokumentera och levandegöra landstingets handikappomsorg.
Genom att skapa nya arkivhandlingar
har arkivariens uppdrag även haft stora
likheter med etnologens.

T
I
I-l

Bakgrund
Landstinget i Uppsala län har bedrivit
handikappomsorg sedan 1883, dâ Uppsala idiothem invigdes som hem för de
barn i länet som inte fick inträde till den
allmänna folkskolan.
De Ítirsta åren bedrevs verksamheten
på den ft;rhyrda egendomen Ricþomberga i Bondkyrka socken, men redan
1888 uppftirde landstinget sin Íbrsta institutionsbyggnad i egen regi i dess närhet. En lantgårdsegendom vid Hågaby,
beläget i samma socken men någon kilometer västerut, köptes in av landstinget
och bebyggdes med ett arbetshem för
màn 1925.
Dessa båda platser, RicÞomberga och

H,ågakom att bli centrala vid expansionen av landstingets omsorg om de funktionshindrade.

Omsorgen förändras
Vid slutet av 1900-talet genomfördes

Det finns darfor alltid en sror risk att
arkivhandlingar går förlorade i samband

stora fôrändringar inom svensk handikappomsorg. De insritutioner som

med byte av huvudmannaskap. Om arkivarien inte ä¡ med och styr och blick-

byggts upp sedan 1800-talet började av-

en endast är riktad framåt faller histo-

vecklas i en reform som syftade till att
ge de boende ett liv som integrerade

rien lätt i glömska. I syfte att hämta
hem såväl handlingar som historien påb<;rjade Landstingsarkivet arbetet hösren 2007.
En trälår fylld med äldre fotografier
som pappersbilder, diabilder och negativ, men även filmer och videoband sändes efter kontakt till Landstingsarkivet
från Fyris Daglig verksamhet, en lagstadgad kommunal satsning för vissa
funktionshindrade enligt Lagen om stöd
och service (LSS).
tälåren hade dessförinnan Íìirvarats i
källaren på den fastighet som tidigare
inrymde Rickomberga elevhem.

dem i samhället.
I och med inftirandet av 1986 års omsorgslag gavs de ftirståndshandikappade
ett utökat lagskydd, som innebar ett
åläggande ftir staten och landstingen att
aktivt planera fìir avveckling av beÊntliga specialsjukhus och vårdhem. Detta
Êck till ftiljd att huvudmannaskapet
övergick till kommunerna med uppbyggnad av framÍtir allt familjestöd och
gruppbostäder. I Uppsala lân skedde
övergången den

I januari 1996.

Arkiven

fortsatta arbetet. I brevutskicket

Flera tusen bilder

gången att ett stort antal av de handlingar som enligt gällande lagstiftning
skulle avställas i landstinget, i stället

Från att ha haft ett fåtal bilder från handikappomsorgen till ett innehav av flera
tusen bilder ställdes vi inför ett antal
frågor:
. Hur skall dessa bilder göras tillgängliga for framtida forskning?
. Vilka är människorna på bilden?
. När och var âr bilden tagen och i

vilket sammanhang?

tresserade personer drogs riktlinjerna

.
.
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så uäl

Nej det

Utvärdering

att

I enkätsvaren framkommer vad som fått
dem att lämna in landstingshandlingar-

ett
jøg inte Jbrstod.
Jag tror àndå att grunden lades drir:
mã.mma. och pappa sÞrøttade p,å

specielh sätt d,å, som

Bildidentifiering

ledare.

Levnadshistoriska berättelser

Int¡esset att identifiera bilder har varit
stort. Det har kommir drygt tio personer på möten i större grupper och fyra
eller fem vid de mindre sammankomsterna. Gemenskap och glädje över att
träffa före detta kollego¡ vänner och
arbetskamrater har präglat tràffarna.

I samband med att många deltagare besvarade frågelistan, som har grunden i
Nordiska museets frågelista 193, om sin
egen bakgrund och sitt arbete inom
handikappomsorgen, skapades ett nytt

arkivmaterial i fcirm av levnadshisto¡iska
be¡ättelser.

Nedan ftiljer ett citat:
'Jag tror jag uet precis uarf)r jag ualde
dettø yrke som

j øg þrtfarande

älsþar

!

Dels uar det mormzr i Bollnris som ocþså arbetade som sjuÞgymnast p,å

Hög-

bästa uän, tdnt Gegge som hade en
(som aa.r en tantÍbdd 1917) som

flickø

uar efterbliuen. Man sa så då.! Hon
hette Anna-Greta och lton uar liten till
utixten ocl¡ þrum i rlggen.
Jag och min lillasyster uar så. suartsjuha minns jagJì)r Anna-Greta aar þär
i uår pappa och pappa och mamma

alhid chohladpraliner till

henne.

Hon bruþade säga: - Det är min Sture

Personal vid Rickomberga 1918

Ärkiv

Nri.2oio

na som de många gånger ruvat på som
en skatt:
"Ett stycke landstingshistoria f)r uåra
f;rs t'ån ds h andi k app ade o c h deras ur
u ech

ling

fr,ån "Idiote r" ti ll

s øm

h ¿ lkme

d-

borgare."

Bland de yrkesgrupper som är representerade märks vårdare, fritidsledare
och -konsulenter, föreståndare, psykologe¡ särskollärare och konstnäriiga

Deltagande
Fyris Daglig verksamhet ha¡ varit till
stor hjälp i formedlingen av kontaktper-

(om pappa) och min Ðrrer sa...

är min pappa! Jag minns

Mammas och pappas genuina uänliþet
och det här att ui m¿innisþor är så liþa i
grund och botten."

identifiering av bilder
avslutning med buffé

verksamhet gör materialet tillgängligt
Ílir framtida forskning vid Landstingsarkivet. För att öka bildens informationsvärde krävdes svar även på de
övriga frågorna. Vi såg därför ett samarbete med personal som varit och kanske fortfarande är verksam inom handikappomsorgen som en möjlighet.
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Íìir

arbetet vid Landstingsarkivet upp:
. besvarande av frågelist4
. stormöte med information

Þapte

Den Íiirsta frågan knyter på ett enastående sätt ihop gemensamma intressen: Att skapa meningsfull sysselsättning där bilder skannas in och uppgifter
matas in i en databas vid Fyris Daglig

Rickomberga skol- och arbetshem stod klart för inflyttning 1888 och var landstinget i
Uppsala läns forsta anstaltsbyggnad som uppfördes i egen reg¡.

till in-

hammar (den storø institutionen fàr
"efterbliuna"). Sen hade mormor en

I ett arkivperspektiv medförde över-

fuljde med till kommunerna där verksamheten fortsatte. Personalen är ofta
densamma och många gånger ses arkivhandlingarna som privat egendom eller
knutna till den nya huvudmannen.

soner med intresse att be¡ätta sin historia och ìdentifie¡a bilder. Deras positiva
hållning har varit avgörande Ítir det

Vi har samlat bibliograÊsk info¡mation om varje bild och utgått från frågorna: 1. Wm ärþtografen? 2. Var är
bilden tagen? 3. N¡ir är bilden tagen?
4. Wm är med på bilden? 5. Varf)r är
bilden tagen? 6. Wm har identiferat
bilden?
Samtliga frågor har många gånger
varit omöjliga att svara på, men det har
alltid funnits en ambition att svara så
uttömligt som möjligt. Vi ha¡ träffats
kvällstid för att så många som möjligt
skulle kunna delta. Hittills har fler ân
ett tusental bilder identiÊerats.

Insamling
Fyris Daglig verksamhet har även vad
gäller materialinsamling berett vägen.
Mer fotografiskt material har kommit in
liksom teckningar, akvareller och textilier.
Vävnotor med väv- och tygprover till
dukar, möbeltyger, plada¡ klänningar
etcetera som tillkommit i Hågaby vävsal
under 1970-talet, har varsamt sorterats
och lämnats in. Ett flertal av vävnotorna
ligger till grund för boken Bruksvävar,
som nu även den finns i Landstingsarkivets förvar.
Befattningsbeskrivningar, vårdnadstagarregister, bokslutshandlingar, planeringsscheman, personkonferenshandlingar och dagböcker är andra
handlingar som nu kommit tillräna.
Landstingsarkivet har även lånat ett
antal fotoalbum från privatpersoner fôr
skanning. Det är framför allt svartvita
fotografier från 1900-talets forsta hälft
tagna vid Rickomberga.

'Jag anser att alla har rätt till sin egen
historia och att äuen ornuärlden þan ha
gladje au det."
"Slutar.jag komrner allt att þastas. Har
räddat undan en massd hort + negatiu
som jag han öuerhimna uid nästa träff".

Fortsättning
Även inom arkivsektorn måste vi söka
nyavägar Ítir att finna praktiska, ekonomiska och informationsmässigt goda
lösningar. Det pågående arbetet här i
Uppsala har visat att det genom samârbete går att nå resultat. Bland deltagarna

finns ett intresse att fortsätta bildidentifieringen. Under våren träffas vi för att
dra upp nya riktlinjer.

Slutord
Landstingsarkivet har med befintliga
medel vågat arbeta på ett nytt sätt. Det
har visat sig vara en vinnande strategi. I
TEXT: Maria Bjersby Stenudd
mar¡a.bjersby.stenudd@lul.se

Elev vid Rickomberga ca 7920.
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Vägen mot en hållbar
elektron ¡sk ärendehanteri ng
I förra numret av Tema Arkiv berättade Västerås stads huvudregistrator Annelie Häggqvist, om hur hon
upplever att arbeta med en registrering av handlingar, som numera
i stort sett är helt elektronisk. Ar-

betssättet har förändrats radikalt!
här i efterhand låter det enkelt när
man berätta¡ om hur staden a¡betar
med registrering och cliarieföring, men
vägen dit vi är idag, har varit både lång
och krokig. Från Stadsarkivets sida har
vi, naturligtvis tillsammans med många
fler inom staden, lagt ner mycket möda
på att få det hela att fungera.
Så

Projektet formerades
Redan Ítirsommaren 2005 formerades
projektet, som handlade om att ersätta
det beÊntliga diarieföringssystemet med
något nytt och ftirhoppningsvis bättre.
Ett av målen var att Ílirsöka effektivisera
främst nämndhanteringen, att forsöka
komma bo¡t från den omfattande pappershantering och kopiering som var
kostsam både i arbetstid och material.
Utgångspunkten var alltså att samtliga
diarieforda handlingar och hela ärendehanteringsprocessen, så långt det är
formellt möjligt, skulle bli elektronisk.
Det tyckte vi från Stadsarkivets sida var
bra. En förutsättning var dock att de
elektroniska handlingarna kunde bevaras i godkända filformar, i enlighet med
Riksarkivets Íbreskrifter. lJr bevarandesynpunkt spelar det ju ingen roll på
vilket medium informationen finns.
En projektgrupp tillsattes och bestod
av en handfull personer från flera olika
förvaltningar och med olika kompetenser, for att få en så bred bas som möjligt.
Både i projektgruppen, men även i projektets styrgrupp ingick Stadsarkivet.
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Ny ämneskatalog
Ett

Under 2006 utarbetade vi i projektet
för

var att
ta fram en ny diarieplan Íìjr klassificering av ärenden. I detta läge hade varje
nämnd egna varianter även om ramen
var densamma. Dags att göra något
av de forsta uppdragen

oss

en kravspeciÊkation. Från Stadsarkivets
sida kravställde vi bland annat:
- Att systemet ska medge uttag/export

gemensamt!

En fråga i början var om vi skulle ha
kvar klassning av ärenden vid registrering. Efter diverse funderingar och
undersökningar kom vi fram till att det
nog fanns ganska viktiga skäl till att
kunna söka i floran av ärenden även utifrån ämneskategorier. På lite längre sikt
var detta till och med det vanligaste
sättet att söka. Vem minns ett särskilt
ärendes beteckning eller handläggare
efter trettio år? Våra perspektiv sträcker
sig ju ännu längre än så och då har vi
ytterligare en faktor, nämligen att språket forändras. Begrepp ändrar betydelse.
Något av det lorsta projektgruppen
utarbetande var regler och rutiner för
hur registrering av handlingar ska utÍtiras, dessutom kartlades nämndsprocessen. Att försöka ta ett samlat grepp
ftir hela sraden var en ambition från
b<;rjan. Hur ville vi egentligen arbeta?
De

tta ledde oss Fram till näsra steg.

Kravspecifikationen
Det inledande arbetet utmynnade i en
kravspecifikation. Vad ville vi med ett
nytt system och vilka funktionaliteter
skulle finnas? Stadsarkivet deltog som
kravställare bland annat utifrån det som
hade med systemets funktionalitet for
elektroniskt bevarande att göra.
Reäan 1999 borjade Västerås stadsarkiv a¡beta med och ta emot elektronisk information för bevarande (bland
annat system från skola, socialtjänst och
ekonomi), men aldrig tidigare hade vi
arbetat med sådana frågor i ett ärendehanteringssystem.

för arkiveringsändamål, utan
omfattande åtgärder, vid valfri tidpunkt och inom den egna driftorganisationen.
Att uttag av data skulle kunna ske i
av data,

-

ASCII eller XML-format

- Att dokument ska tas ut i PDF/A-

eller TIFF-format
mellan ärende och
dokument ska finnas även efter ett

- Att koppling
-

elektroniskt arkivuttag
Att sökningsfunktion ska vara väl
utarbetad även efter ett elektroniskt
arkivuttag
Att gallring ska kunna utÍtiras på ett
planmässigt sätt

- Att systemet

ska stödja användandet

elektroniskt unde¡skrivna handlingar
Det arbete som sedan f<;ljde med sjalav

va upphandlingen, val av leverantör och

till PDF/A. För pappershandlingar som skannades in, skulle
skanning ske i "rätt" format från början.
De löstes genom att skannrar som var
kopplade mot ärendehanteringssystemet
ställdes in så att enbart TIFF-filer framhar "fel" format,

tydlig. Man

ska

definitivt inte Ítirutsätta

att leverantören har någon större kunskap inom offentlighetslagstiftning och
dess praktiska konsekvenser.

Extrabeställningar
Alla handlingar som tillhö¡ ett ärende i
systemet skulle ha standardiserat elektroniskt filformat. Så måste det ju vara.
Här saknades en funktion i standardsystemet och en extrabeställning krävdesl ett verkryg För konvertering av

handlingar lokalt vid varje registreringspunkt.
Från leverantören fick staden beställa
en sär.skild modul som omvandlar redan
elektroniska filer i ett ärende, men som

Nr1.2o,o
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mig själv nu?

.;"í

ställdes.
Fanns ingen sådan skanner på en Ítirvaltning, så köptes en. Äv.n här fickvi
utreda särskilt vilken upplösning som
krävdes (olika for svartvitt resp färg).
Så löste vi frågan om hur ett ärendes

;i^t:l:i.,ir1r

il "t;¡.i'r,;'r

)i;'iï"llti:,;l:l:.
:i

handlingar skulle bli arkivbeständiga.

i"t:_ I iti:"i'.

:-l ¿'i1""';'n:

ï

,

Processkãrtläggning

"..,Àrktv

För atr få ett effektivt arbetssätt för reTema Arkiv nr 4 2009'
gistratorer och registrerande handläggare, ägnades mycket tid åt att kartlägga
bland annat hur själva registreringen
skulle gå till från ett ärendes initiering,
hantering, avslut.och så småningom
flesta fall papper och penna. Vi visste
arkivering. Samtliga steg analyserades sedan tidigaié att till ãxempel nämndoch beskrevs, även utifrån olika roller
protokoll -årt.,r"." i pappersform.
och funktioner.
M.tr f"trnr det fler
Hela hanteringen
krav? I der här fallet

p,...;,4;',i"i.,: Det känns som vi har

Ïj"ï:iltiî::ïìt tagit ett stort stes
av den inskannade framåt!
bilden ska ske direkt efter skanning, att gallring av

pap.
pershandlingen sker Ítjrs efter godkand
kontroll samt att konverteringen skulle
ske när ett ärende avslutades och inte i
slutet av ett år Ítir det årets handlingar.
Detta Íìir att kunnâ upptäcka och åtgärda fel så tidigt som möjligt.

(miss-)tolkning av kravspecifikationen
är värt en egen uppsats. Vad vi har lärt
oss av detta är att man inte kan vara nog

Har jag effektiviserat
bort

Erektroniska

"i*.ä-ro*.,
.''ffÍîi:JÏ:"1ii:,

sluter av 2006 och
sysremet skulle sjösättas. Vi valde att
urrd.r.r, viss tid fortsätta ha en parallell

pappershantering. Många frågoiåter-

rtoJ atr

lösa.

KfaV på pappersfgfm
D"., o,ràrrnå-nda utredningen visade

signaturer ::llÏ::îilimti:Ï:müï.,,""

Aven om det inte var aktuellt inledningsvis tittade vi även på frågan om elektroniska signaturer. skulle de bevaras? EÊ
ter att frågân utretts utifrån Riksarkivets
rapporr 2006 1, bedömde vi att det inte
var nödvändigt. Det vi dokumenterar
och bevarar är bevis Ítj¡ och dokumentation om att signaturen har kontrollerats och vid det tillfallet, befunnits godkänd och validerad.
En annan stor fråga var om alla handlingar som registreras och tillförs systemet uteslutande kan vara i elektronisk
form? Måste viss dokumentation finnâs
på papper ändå?
I lagstiftning ställs det krav på att ..
vissa handlingar kräver e_tt egenhändigt
undertecknande. Dettaftirutsätteri de

Ärkiv

il",

e*tern utred,'ingsom
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kommunen och de kommunala bolagen) ska bevaras i papper, även om det
lalvklart även finns èn elektronisk variant. Dessutom handlingar som behövs
för att styrka ett legalt ftihallande, behövs Íttr bevisvärde och äganderättshandlingar. Slutligen hanãlirrg", som av
tekniska skal behã,rr bevaras i p"pper
där format, gråskala eller färg gör art
den inskannade bilden inte blii av bra

kvalitet.
För att reda ut vilka handlingar som
detta gällde för varjeförvaltniÀg, projektan"stalldes .n p.rron på ett Àalìå, fo,
att inventera vilka registrerade handlingar som må.te vaã i pappersform.
Deita noterades sedan iì.rp. f,;ru"ltnings dokumenthanteringsþlarr.

Àrkñ",.-

Uttag för bevarande
En testdatabas skapades där uttagsfunktionaliteten kontrollerades. Dessa tester
pågick under två år innan vi var överens
med leverantören. Ä,ren har fick vi agera
produktutvecklare. Vi ville vara helt
säkra på att uttagen var korrekta på alla
tänkba¡a sätt. Uttag ska vara enkla att
göra och det ska va¡a valbart vilka falt
som ska tas ut. Kopplingen mellan ârende och handlingar ska fungera även utanÍðr systemet och vi ville ha en användarvänlig mall För att kunna visa uttaget
lor besökare.
Precis som vid pappersleveranser ansvarar avlämnande nämnd för att leveransen är korrekt. I det här fallet, när
det är ett gemensamt system, ligger
ansvaret på den som är processansvarig

(stadsledningen) och rent praktiskt utförs uttag och leverans av systemets förvaltare. Leveransen sker alltså samlat
och inte varje nämnd ftir sig.
Stadsarkivet är mottagare och kontrollerar uttaget innan överforing sker. En
leverans består av fyra delar: XMl--filer,
tillhörande handlingar i TIFF eller
PDF/A', XSD-mall samt stilmall.

Särskilda gallringsbeslut
Arkivmyndigheten fick fatta flera specifika gallringsbeslut som hade med systemet att göra. Gallring av de pappershandlingar som skannas in till systemet,
gallring av elektroniska ftirlagor i "fel"
format efter konvertering och galh'ing av
txt-filer som skapas när man skannar in
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handlingar. Vid skanning skapas två
filer, en med själva bilden av handlingen
och en fil som ger upplysning om själva
skannern, (fabrikat etc). Den ville vi bli

Här gäller docL att vara uppmärksam eftersom även e-postmeddelanden som läggs in i systemet får filändelsen .txt, och den filen vill vi ju
definitivt ha kvar!
av med.

När det som inte
fär h a nda händer!
och på så sätt bromsa nedbrytningsprocessen, "kopa tid" och därefter vakuum-

När man går in i ett projekt och blir del
av en projektgrupp ställs man infor flera
svårigheter. Dels kan det vara svårt att
utifrån en tillsynsroll i ett senare skede
ställa krav ("men ni var ju med!"), dels
riskerar man att projektet räknar med

frystorka det.
Detta är en metod som i Sverige och
övriga Norden, endast prövats i mindre
omfattning på arkivmaterial och böcker
medan den, i framför allt USA, sedan

att Stadsarkivet "löser frågan" om elektronisk arkivering av systemet och det
ansvaret ligger inte hos oss även om vi
deltar. Det kan vara riskabelt att bli en
del av lösningen!
Att vara omsorgsfull vad gäller ansvar
och roller är därÍ¿tr viktigt. Dessutom;
tänk på att k¡äva "live-tester" av påståd-

länge används med framgång på olika
typer âv pappersbunden information.
Här har man bland annat frystorkat
material från Titanic.

Vakuumfrystork
Sedan en tid tillbaka Ênns det, i Regionarkivets nya byggnad i Vänersborg, en
vakuumfrystork- anläggning som är spe-

da funktionaliteter, begär tid för egna

kontroller och godkänn aldrig något
som inte âr testat!
Om man från Stadsarkivets sida ska se
något negativt med projektets konsekvenser, är det att nästan allt fokus nu
har hamnat på de diariefurda handlingar-

Vakuumfrystork. Vid Regionarkivets ¡ Vänersborg, finns en specialanpassad anläggning för
att frysto rka vattens kad at pap per.

na i kommunen. Dessa handlingar är ju
dock bara en mycket liten del i den tota-

med efterfðljande klimatförändringar såsom stormar och
kraftiga regn, kan väl knappast ha undgått någon. Till fìiljd av detta är fler
översvämningar att vänta och trots att
det bedrivs ett aktivt ftirebyggande arbete med att skydda arkivhandlingar frâ.n
den här typen av katastrofet kan "det
som inre får hända, hända".
Bara i Västsverige har det under de
senaste åren inträlfat flera översvämningar med vattenskadat arkivmaterial
som foljd, bland annat i samband med
stormen Gudrun.

är de diarieförda.

Ett stort steg framåt
Det vi har lyckats med är att skapa alla
tekniska förutsättningar för en helt elektronisk ärendehantering. Utveckling av
den funktionalitet som systemet har
idag har visserligen tagit flera år, har
krävt noggrannhet och kunskap från
flera olika kompetenser.
Det som tar längst tid är dock att förändra sättet att arbeta ftir användare av
systemet. Men det känns som vi har
tagit ett stort steg framåtl I

en globala uppvärmningen,

Vattenskadat papper
Papper som blir blött måste tas omhand
och torkas inom ett par dygn, annars är
risken för mögeltillväxt stor.

Att torka blota handlingar kräver en

TEXT: Ul¡ika Gustafsson
ulrika,gustaf sson @vasteras.se

och ro iga tillbakabl¡ckar

,

Vad har vi lärt oss?

la mängden av elektronisk information.
Tyvärr har vi även stött på den föreställningen att allmänna handlingar endast

V sioner för framtiden

hel del manuellt arbete och stora, välventilerade utrymmen. Vattend¡änkt
pâpper är dessutom ömtåligt och går lätt
sönder vid hantering. Ett alternativ till
lufttorkning är att frysa ner materialet

cialbyggd för just pappersbunden information i olika forme¡.
Under våren kommer en rad tester på
olika typer av papper och böcker att utfüras, med syfte att bygga upp tillrâckliga kunskaper för att på ett effektivt
sätt kunna ta hand om vattenskadade
dokument, så väl från den egna regionen
.som från andra hå[[.

Vädret var inte så mycket att hurra
för, men desto mer värmande kändes det att komma till First Hotel
Grand i Falun för att delta i FA:s
höstkonferens och Dalarnas Folk-

rörelsearkivs 50-årsjubileum den
27-28 oktober och träffa kollegor.
Ett 50-tal personer från olika fìireningsarkiv i landet hade hörsammat kallelsen
med temat'Arkiv i samverkan" och halsades välkommen av Bengt Holmqvist,
som är vice ordförande i Dalarnas folkrörelsearkiv.
På grund av sjukdom fick konferensen
ett annat utseende än planerat, till
exempel uteblev FA:s o¡dfìi¡ande Karin
Englund och öppningsanftirandet gjordes i stället av Yvonne Bergman, från
Arkivcenrrum i Örebro län.
Hennes utgångspunkt var âtt en arkiva¡ie inte fär vara samlare, vilket åtminstone fick mig att hoja på ögonbrynen
och få dåligt samvete.

Lyophilization - vad är det?
Själva metoden, som även kallas lyophilization, har anvãnts drygt hundra år
inom olika applikationer såsom till
exempel läkemedel, livsmedel och konservering av arkeologiskt material. Den
bygger på att is, vid ett tryck under 6,11

TEXT: Inger Ligmajer, konservator Regionarkivet
inger.ligmajer@arkivnamnden.goteborg,se

Lars-Erik Hansen, på TAM-Arkiv, berättade om en metod Íìtr kvalitetsutveckling som han arbetet med, nämligen PENG-analysen.
Analysen besvarar frågan i vilken mån
en föreslagen ftirändring av arkivverksamheten ger nytta och till vilken kost-

nad. Den förutsatte förändring av ett
läge, "nolläge" till ett nytt läge "börläge". Först fastställdes ett nuläge och
sedan identifieras de objekt som ska
nyttovärderas Ítir att identifierâ nyttoeffekter. Därefter struktureras nyttoeffekterna etcetera.
Ett användbart instrument anser
Hansen.
Lars Ilshamm ar, fränArbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek, presenterade en
rapport från samverkansgruppen bestående av Arab, Centrum

flir nutidshisto-

ria och TAM-Arkivet.
Det arkivistiska manifestet, håller på
att utvecklas. De Ítirsöker hitta former
ftjr en samverkansmodell gällande samtal med staten, det behövs spelregler och
målet är att säkerställa finansiering för
en långsiktig arkivverksamhet. Vi måste
få ett fo¡mulerat uppdrag. I gruppen har
man tagit fram nyckeltal Íìtr antalet anställda, antalet forskare och så vidare.

Anna Ketula, från Skånes arkivförbund, tog upp arkivinstitutioners Íìirvärvspolicy och de diskussioner som de
haft med Landsarkivet i Lund om vart
föreningsarkiv ska hamna.

mba¡ och med viss värmetillförsel sublimerar, det vill säga övergår från is direkt till ånga utan att bli blc;tt.
Materialet, som måste vara helt genomfruset, placeras i en speciell kammare,
vilken är ansluten till en vakuumpump
och en iskondensor. När processen är
igång kan temperaturen i kammaren
höjas utan att isen smäher. I stället fìirångas den, dras genom ventiler ut ur
kammaren och samlas upp i iskondensorn. I

Samverkanstema

Hon påpekade att Ílireningsarkiven i
regel sköts med mycket ideellt arbete och
har en stark fìirankring i föreningslivet.
Katalin Gere, från Riksarkivets nämnd
for enskilda arkiv, informerade om en-

Glada miner. Lars-Erik Hansen, chef på TAMArkiv, iglatt samspråk med Bengt Holmqv¡st,
v¡ce ordförande i Dalarnas folkrorelsearkiv.
FOTO: Soili-Maria Olli

kätundersökningen som Riksarkivets
nämnd fti¡ enskilda arkiv skickat ut.
59 frägor besvarades av 25 (av 36)
arkivinstitutioner. Avsikten vâr am samla in faktaunderlag Íl;r att visa de enskilda arkivens betydelse för bevarandet av

kulturarvet.

50 år sedan
En roligt, spännande och igenkännande
inslag var Lars Petterssons bildspel om
äret 1959. Året då Lars började använda
brylcrémen Safari och folkrörelsearkivet
i Dalarna bildades. Ingemar Johansson
boxades mot Floyd Pettersson. Matchen
sändes en natt i juni och åtskilliga radioapparater var garanterat på, däribland
min egen familjs. Hötorgscity invigdes i
Stockholm, de Gaulle blev president,
Britta Borg sjöng Augustin, Martin
Ljung gjorde succé som Elvis i Rockfnykis. Sven Stolpe disputerade med sin
Kristinaavhandling och kvinnliga poliser började patrullera på gatorna.
Under den utsökta middagen blev vi
underhållna av både talare, sångare och
musiker och det var en rolig överraskning när vår egen sångare Anders Persson, från Hallands Arkivförbund, klev
upp och levererade den gamla slagdängan Sweetheart som bara han kan.

örebroarnas historia
Dagen efter bc;rjade med att Thord
Strömberg, ordförande i Föreningsarkivet i Örebro, föreläste under rubriken
"Kan vår erfarenhet vara en ftirebild?"
Vad som avsågs var ett samarbete från
1969 och framåt mellan Föreningsarkivet och universitetet i lokalhistorisk
forskning. Örebroborna fick har möjligheter att skriva sin egen historia och gå
på kurser under kvällstid. Det blev
mycket lyckat, ut strömmade uppsatser
med riktiga källftirteckningar och källkritik. Ambitionen var inte att skriva
Örebro stads historia, utan örebroarnas
historia med hjalp av fritidsforskare och
studenter.

Insikten var att historien aldrig blir
Êirdigskriven. Studenterna fortsatte med
kurserna och Lokalhistoriska Sällskapet
bildades. Så småningom byggdes sällskapet in i arkivet. Verksamheten expanderade och det var inte längre något krav
på betyg, två terminer på kvartsfart med
träffa¡ varannan vecka. Nu är 750 personer utbildade, kompetens plockas där
det finns och samarbete finns med folkuniversitetet, Länsmuseet, Stadsarkivet
och så vidare och det är mycket lyckat.
Kurserna innehåller bland annat Hur
man skrive¡ en uppsats, Stenåldersjägare,
Medeltiden Ortsnamn, Den centrala
makten och Hur hitta i kyrkbcickerna.
Fot'ts nästa sida
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Forts från s¡dan 25

lntervjuprojekt

Frågor om framt¡den

Roligaste inslaget

Ett annat projekt mellan Universitetet
och Arkivcentrum är intervjuprojektet

Visioner for framtiden? Hur ser det ut år

Det roligaste inslaget var utan tvivel
Göran Greider som berättade om sitt
ftirhållande till Dan Andersson, som
han faktiskt känner sig forfoljd av.
Vi fick nu veta att Dan Andersson var

"Politiker är också människor", som
ägde rum mellan 2006-2008, "Muntliga
kallor till kommunalpolitiken i Örebro
lan .
Här tryckte Thord på att arkivens
uppgift är att skapa källmaterial som
fo¡skare sedan kan hämta uppgifter ur.
I projektet utbildades sju personer i intervjuteknik. Intervjuerna skulle innehåll breda livsberãttelser utifrån tanken
att man inte vet vilka frågor som framtiden kommer âtt stâlla.
215 intervjutillfellen genomfördes
med 182 politiker och det utskrivna
materialet ar pä 5 000 sidor.

lnvandrares arbetsminnen
Ett annat projekt som påbörjades halv-

2020?

Frågorna ställdes

till en panel beståen-

de av Ingrid Neil, Arkivcentrum, Soili-

Maria Olli, Dalarnas Folkrörelsearkiv,
Arne Hansson, Länsarkivet och Jan-Ove
Montelius, Kommunarkivet/kulturnämnden. Moderator var Ann-Britt
,Ä,sebo, ordÊörande

i Arkivcenrlum i

Dalarna
Frågan ställdes f'o¡st

till Ingrid Neil:

- Fc;rhoppningsvis att fler forskare
kommer till Arkivcentrum, likaså fler
studenter, fler skolelever och att småföretagares arkiv Ênns på arkivcentrum och
likaså landstingets arkiv, sva¡ade hon.
Andra viktiga frågor som togs upp av
panelen var bland annat att inftira ett
gemensamt register på nätet, det gäller
att alltid ha användarna i centrum, ett
bra samarbete med Högskolan är också

årsskiftet 2009 àr Invandrares arbetsminnen, innehållande minnen både från
arbetslivet och från levnaden i hemlandet. Det finns inte några väl utvecklade
metoder Ítir insamlingsarbetet, språkproblem och kulturskillnader måste
övervinnas.
Ett syfte är att utveckla och pröva
metoder och strategier ftir insamlingsarbetet. Målsättningen är att påbörja uppbyggnaden av ett arkiv med material av
sådan kvalitet att det kan nyttjas av forskare. Det är viktigt att infttr framtiden

Jan Ove Montelius som är både politiker och arkivarie .
Vi blev mycket bortskämda med utsökt fikabröd och goda måltider, överhuvudtaget blev vistelsen mycket bekväm eftersom allt utspelades på samma
ställe. Det gällde mat, logi och kon-

skapa nya källor.

ferens.

viktigt.
En konkret uppmaning ställdes till
Faluns kommun att kommunarkivet
ska organiseras

om till kulturnämnden,

vilket utlovades snabbt att tas upp

av

en mycket komplicerad människa och
betraktades sâkert som mycket lat, eftersom han inte bidrog till försörjningen
genom kroppsarbete, utan höll på med
så uselt som att skriva dikter. Han
mamma stödde honom dock.
Enligt Göran så kunde denne författare vara en riktig skitstövel emellanåt. Han var präglad av storstaden, var
bohemisk, dekadent och använde droger. Men han fick också en våldsam
hemlängtan efter Ênnmarken - som var
hans hemland. Han var sliten mellan
olika pole¡ både med det finska och
svenska arvet. Han blev rastlös om han
var för länge på en plats, vare sig han
rörde sig i staden eller på landet.

Dan Andersson har inte enbart skrivit
poesi utan också romanerna De tre l¡em/aiø (Stockholm, 1918), Dauid Ramms
ørz (Stockholm, 1919) och Chi-mo-þama. Beriittelser från norra Ameriþa
(Stockholm, 1920).

lnblick ¡ det danska arkivväsendet
FALK hade den stora glädjen att
vara inbjudna till SLA:s generalförsamling med konferens och årsmöte ¡ Middelfart på Fyn, Danmark i
början av oktober.

gick det bra att följa med i föredragen på
danska, men ibland var det svårt att

SLA är Sammanslutningen av Lokala¡kiver i Danmark. Föreningens medlemmar består av lokala arkiv från hela
Danmark och de samlas varje år till en
konferens i samband med sin generalförsamling och då hålls även årsmötet.
De lokala arkiven i Danmark är ofta
små och har nära förankring med hembygdsrörelsen och lokala museer.

Till

två seminarier om lokal identitet. Oftast

med temat Arkiv i
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samverkan.

Ett 50-tal personer från olika föreningsarkiv deltog i konferensen
FOf"o: Soili-Ma¡ia Olli

TEXT: Ulrika Hådén, Föreningsarkivet Västernor¡land
ulrika.haden@sundsvall,se
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Grannbesök. FALK deltog i SLA:s konferens och årsmöte.

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:

sig med henne. Samlingen återÊnns på

Att träffa kollegor àr alltid trevlígt.

"!ITå

del var det ftirsta gången jag deltog. Från
styrelsen deltog också Iréne \Øretemo.
Vi anlande till kursgården Severin
Lillebælt Kursuscenter i Middelfart på

fredag kväll. Kursgården ligger mycket

markspoeten Dan Andersson. Han va¡
fbdd 1888 och blev 32är..

*".'

Mångårigt utbyte
FALK har sedan många år haft ett utbyte med SLA i Danmark och framÍìir
allt var det livligt under den tid Torsten
Bäck var ordförande i FALK. För min

vacker vid bron över Lillâ Bält. SLA:s
styrelse tog väl hand om oss och vi blev
bjudna på smörrebröd och Tuborg.
På lördagen lyssnade Iréne och jag på

en av Sveriges största Í¡irfâttare, finn-

ny ordflirande f,or SLA valdes Jørgen
Thomsen, Odense stadsarkiv. Han eÊ
ter¡rädde Jens E. Pederson, som vi i
FALK har haft som gäst vid några av
våra konferenser.
FALK överlämnade en gåva till den
60 års jubilerande foreningen och styrelsen fick FALK:s pins.
På kvällen hölls en gemytlig middag

""".

Brevväxling

med vägglössen i lokalen och inte vädrat
ordentligt efteråt. Resultatet blev alltså
att inte bara ohyran strök med utan även

Spännande och givande
På lördagseftermiddagen hölls årsmötet.

Det nya som Göran tagit med i sin bok
är den brevväxling som inte varit känd
tidigare. Dan Andersson var lorälskad i
en kvinna vid namn Märta Larsson i
Stockholm och de brevväxlade mellan
1914-1917. Märta va¡ grosshandlardotter
och Dan ansågs inte fin nog att få gifta
Carolina Rediviva i Uppsala.
Han gifte sig sedan med Olga Turesson och dog helt onödigt i sängen på
Hotel Hellman i Stockholm. Vid tretiden på eftermiddagen den 16 september
1920 hittades han dod i rum nr 11 på
hotell Hellman, Bryggaregatan 5 i
Klarakvarteren i Stockholm. Personalen
hade ¡ökt med cyanväte för att få bukt

hänga med.

med mycket god mat, som sig bör i
Danmark. Vi fick delta i traditionell
dansk allsång och kvällen avslutades
med kaffe, öl och vin i gillestugan.
På söndagen fortsatte det med seminarier fram till lunch. De som önskade
kunde besöka Harridslevgaard slot på
eftermiddagen.
Iréne och jag tackade värdarna så
mycket för trevliga dagar och tog tåget
mot Sverige. Det var spännande och
givande att få en inblick i SLA:s verksamhet och i det danska arkivväsendet. I

AAS
Per Bolin, Farsta
Olle Forsmark, Nynäshamns kommun,

Hässelby
Anna-Karin Johnsson, Frösön
Ruben Lopez Ortega, Uppsala
Rauno Vaara, Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna

FALK
Torgny Rousk, AB Storstockholms lokaltrafik

NLA
Gunnar Carlson, Växjö
MSB, Karlstad
MattÍas Hammarlund, Sollentuna
Camilla Agerberg, Stockholm
Ulla Tapio-Siöblom, Gislaved
Sörman lnformation AB, V¿ixjö

Stockholms Stadsarkiv
Kaj Ettlinger, Stockholm
Amanda Martinez, Haninge

Ärkiv
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Anneli Stray, Köping
Regionarkivet, Göteborg
Joakim Dahl, Stockholm
Derya Genel, Uppsala
lngrid Edsman, Stockholm
Anna Bäckheden, Solna
Linnéa Hådén, Njurunda
lnger N¡lsson, Örnsköldsvik
Christina Moberg, Stockholm
Melanie Krantz, Göteborg
Josabeth Leidi, Farsta

Annette Gunbrandt, Södertälje
Sofia Aldebo, Älvsjö
David Tibblin, Stockholm
Annika Olsson, Västerås
Kalle Sönnergren, Solna
Jenny Johansson, Nyköping
Berit Halfvarson, Bagarmossen
Sofia Pettersson, Sollentuna
Elin Johansson, Lund

Helena Haage, Lindome
Sören Gerdau, Göteborg
Linn Grave, Göteborg
Kristina Ling, Göteborg
Jonas Derouche, Farsta
Volvo Aero Corporation, Stefan Carlén
Krister Cobanoglu, Hägersten
Anna Tynderfeldt, Hägersten
Karolìna Nilsson, Vikbolandet

Victoria Pettersson, Göteborg
Magnus Andersson, Göteborg
Elisabeth Pousar, Alingsås
OlÌvia Simson, Köpmannebro
Miriam Govindasamy, Järfälla
Blekinge museum, Karlskrona
Erìca Strengbom, Eskilstuna
Skelleft eå kommun, Margaretha Granström
Alexander Kurtz, Västra Frölunda
lngrid Åkerstedt, Stockholm
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AAS arkivari eko nfere
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Karin berättade om vikten av att säija
in e-arkivet som resurs. E-arkiv Stock-

:

Dag ett fokuserade på öppen källkod
en 10 och 11 november 2009
hölls den årliga AAS arkjvariekonfe¡ensen på \Øestmanska
palatset i Stockholm.
Katarina Ekeiof, vice ordfòrande i
AAS, inledde der.r två dagar långa konferensen.

Den lorsta konferensdagen fokuserade
på frågor kring öppen kâllkod och earkiv. Öppen kallkod eller öppen progrâmvara är- program där källkoden är
tillgänglig att läsa, använda, modifiera
och vidaredistribuera för den som vill.

öppen programvara
Göran \Øesterlund arbetar som it-chef i
Alingsås kommun och berättade om
arbetet med att införa öppen programvara i kommunen.

Bakgrunden var att när man2007
stod inför valet att förnya alla licenser
som man hade med Microsoft, beräknades den sammanlagda kostnaden uppgå
tiil två miljoner kronor.
Ett alternativ till att förnya licenserna
var att införa öppen programvara. För
att undersöka detta alternativ närmre
gjordes en ftirstudie i maj 2008 och därefter tog kommunstyrelsen beslut om
övergång till öppen programvara i september 2008.
I Íbrstudien står att man väljer att
övergå till öppna standarde¡ bland annat
för att undvika inlåsning hos enskilda
programleverantörer. Vidare står att
" öppna, p lattþrmso beroende och arl¿iubeständiga fl- och doÞumentþrmat är
uiletiga. För största appenhet skall ODF
(open document

þrmat)

uara

Kan öppna källkoder rädda
de digitala ark¡ven?

sluter även Sverige an till trenden mot
användande av öppna standarder inom
den offentliga sektorn. Delegationen
föreslår bland annat att rnan i kommande vägledrring. ska slå fast att öppna
standarder är fìirstahandsval vid val av
tekniska lösnirrgar samt atr öppen programvara alltid ska övervägas vid val av
lösning.
Användandet av öppna källkoder kan
underlätta bevarande av information i
och med âtt mân frikopplat datan från
applikationer.

Björn Lundell, forskare inom Open
Source och öppna standarder vid hög-

Fredrik Ulfhielm, lärare på KTH i
databasteknik, berättade om sitt och

skolan i Skövde och ordförande i Open
Source Sweden, berättade därefter om
arbetet inom EU, där man har definierat
begrepp som rör öppna standarder och
tagit fram riktlinjer Íòr införande av
öppen programvara. Bland annat inom
ramen ftjr interoperabilitetsramve¡ket
som finns att ta del av i E,IF 1.0 (E,uropean Interoperability Framwork for PanEuropean eGoverments Services).
I SOU 2009:86 "Strategi ftir myndigheternas arbete med e-förvaltning",

sina studenters arbete, där man bland

Göran berättade om problemet med
att få leverantörerna av kommunala
ver-ksamhetssystem att öppna upp sina
program för öppna standarder och därigenom slappa de hårda i<opplingarna
till Microsoft OfÊce.
Han be¡ättade även att Alingsås kommun tillsammans med ett antal västsvenska kommuner deltar i ett nätverk
kring Open Office.

a

Karin Arvidsson, arkivarie vid Stockholms stadsarkiv och Cecilia Dahlin,
arkivarie vid Stockholms stads trafikkontor, berättade om arbetet med att infora ett e-arkiv for Stockholms stad.
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som sþall uara låsta".

Genomförandefasen
Under våren 2009 floljde så själva genomforandefasen, då Alingsås kommun och
alla förvaltningarna övergick till Open
Office som program för ordbehandling,
kalkyl och presentation.

2B

Íìir andra sorts tjänster, till exempel Êor
att ge åtkomst till uppgifter i olika register ute hos förvaltningarna.
Det âr inte kostnadseffektivt att skapa
unika e-arkivlösningar för alla arkivmyr.rdigheter som ingår i SSA:s tillsynsdomän, utan lösningen blev i stället att
skapa detta gemensamma e-arkiv Stock-

holm.

Sammanfattning dag ett
Alla föreläsare under den första konferensdagen poängterade vikten av att när
man inför förändringar på sin arbetsplats, oavsett det har.rdlar om e-arkiv

användarna.
Vi måste komma bort med stuprörstänket och lära av varandra och därigenom använda våra gemensamma
resurser på ett bättre sätt. Det vore intressant om man inom arkivvetenskapen
borjade forska kring öppna källkoder
och hur det kan komma att påverka våra
arkiv/1ångtidslagring på sikt.
Efter den informativa konferensdagen
var så dags för en gemensam middag där
man fìck tillfalle att mingla med gamla
kursare och arbetskamrater och upp.
datera sig om läget. I

eller öppen progrâmvara, att man har

,
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och dag två på digitalisering

nla,
NriRlNcsLrvETs RRxrv-RÅo,

l¡

tR

Nikolaigatan 3,702 10 OREBRO
. Fax 019-61'l Bl 20
Tfn:019-12 01
E-post: nla@nla.nu . www.nla.nu

I

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehanter¡ng AB
Tfn: 08-459 84 37
E-post: anastasia.pettersson@skb.se

@

nnrcrvRÅDEr AAS
ARKIVRÅDET AAS
c/o Föreningshuset

Vìrkesvägen 26, 120 30 sTocKHoLM
Tfn: 08-55 60 61 42
E-posl: kansfi @arkivradet.org

www.arkivradet.org

Ordförande:
Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv
Tfn: 08-545 415 61
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv-se

FOLKRÖRELSERNAS ARKlVFORBUND
Arklvcentrum i Örebro län
Nikolai 3, ZoZ rO ÖRrgRo
Kansli: Yvonne Bergman

Tfn:019-61i 29 00. Fax:019-611 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

E-arkiv Stockholm

r

fiirstahands-

ualetf)r sÞriubøra doþument samt PDF
(portable document þrmøt) fir dokument

annat applicerat öppen källkod i form
av XMl-standarden METS för specifikation av dataleveransel till Riksarkivet
med goda resultat.

holm är nämligen inte bara en lagringsyta fì;r information, uran man använder
även de olika byggstenarna i e-arkivet

förankrat förändringsarbetet hos ledningen, att man beskriver och motiverar
nyrran och syftet med förändringen,
att man använder väldefinierade begrepp samt att man fokuserar på siut-

Fokuserade. AAS årliga arkivkonferens bjöd på två dagar med ny forskning och praktiska exempel.
FOTO: Anna Cederl¿f
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ed goda erfarenhete¡ av tidigare AAS J<onferenser på
\Øestmanska palatset, återvände jag dit med ftirväntningar om en
Iika bra konferens som tidigare, vilka i

princip infriades.
Stig Lennart Molneryd från Avdelningen flir audiovisuella medier vid
Kungliga biblioteket, tidigare Statens
ljud- och bildarkiv, SLBA, var ftirst ut
som Íiireläsare dag två.
Han redovisade en checklista som kan
användas vid digitaliseringsprojekt ftir

analogt ljud och bild, vilket många av
oss har i våra arkiv, men kanske inte vet
hur man ska hantera.
Han gick även igenom de många olika
formaten på de olika databärarna, dess
historiska utvecklir.rg och hållba¡het
och konkreta råd infor själva digitaliseringen.
Efter honom följde Peeter Mark från
Stockholms stadsarkiv, med praktiska
erfarenheter av ett digitaliseringsprojekt
fr;r ljud och bild på Stadsarkivet. Efter
lunch skulle vi även höra om ett digitaliseringsprojekt på Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, men det stäildes in.

Arkiv
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www.falnu

Den stora frågan
Det and¡a ämnet för dagen var det om
originalhandling, autenticitet och till-

lorlitlighet

av Per Furuberg, advokat på

Zet¡erval ls advokatbyrå.
Om konsten att etablera en systemforvaltning talade Kristina Ryberg, konsult
vid På i Stockholm AB.
Slutligen togs den stora frågan upp om
de digitala Êlerna om 25 är av Mari Runardotter, fil.dr. i informatik, Centrum
lor 1ångsiktigt bevarande.
I juni 2009 ftirsvarade hon sin doktorsavhandling "On Organizing for
Dìgital Preservation" vid Luleå tekniska
universitet.
Från dagen var det särskilt en uppgift
som fick mig att i högre utsträckning
funde¡a kring den digitalisering som det

tolv gånger
dyrt att lagra digital långfilm jäm-

strävas så hårt mot: Det är
så

fört med en analog. Det är 16 gånger
så dyrt att lagrâ. en textfil, jämfört
med en bok!

r

O¡dförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 1 I, I 16 46 STOCKHOLM
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

-¡:*tË*

l-.A.tIK
FALK
c/o lréne Wretemo
Gävle kommun
GäVIe Stadsarkiv, SO'I 84 GÁVLE
026-17 8'l 1 8 . Fax 026-17 18 23

ffn:

E-post: ¡rene-wretemo@gavle.se

. www.falka¡kivse

Ordförande:
Fva Karlsson

Alingsås kommun
Tfn:0322-616 1 l4
E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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Näringslivsarkivens Förening
c/o Per-Ola Karlsson
Centrum för När¡ngslivshistor¡a
Grindstuvägen 4B-50
1 67 33 BROMMA
Tfn: 0709-74 03 70
-o.karlsson@naringsl¡vshistoria.se
p
E.post:

Ordfömnde:

TEXT: Ingrid Sl;derlund
in g

r¡d. soederlu nd,

@

swipn et. se

Per-O¡a Kar¡sson

Kontaktuppg¡ft enl¡gt ovan

l-

Bergslagens historia skildras i ljudbok
Idag är det ett stort antal arkig bibliotek, museer, foreningar, kommuner,
företag och inte minst enskilda som utgör föreningens medlemmar.
Området Bergslagen omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och
Örebro län.
Ljudboken med en total lyssningstid
på cirka åtta timmar, innehåller artiklar
som tidigare har publicerats i föreningeni årsböcker från de två senaste decennierna.
Ljudbokens innehåll omfattar ett brett

2009 ârade fforeningen Bergslagsarkiv
sitt 20-årsjubileum med att ge ut en
ljudbok på CD, Bergslagshistoria -

Personalskvaller
.

arkiven berättar.
Föreningen Bergslagarkiv bildades
1988 för att Ítirena enskildas och institutioners intresse fìir ett bruks- och industriområde. Initiativtagare var dåvarande arkivchefen vid Värmlandsarkiv,
Bode Janzon.

.

Crêôtivê rololioñs

- erpond¡ng

m¡nds

holm.
Centrum ftir Näringsiivshisroria har
anställt Vadim Azbel ftir tjânsten
och forskarservice. Vadim har tidigare arbetat i det egna företaget

.

.

Vi vassar vår utbildning.

Arki-

fact.

Karin Åström Iko

är nytillträdd

krigsarkivarie på Krigsarkivet. Hon
var DIK: s förbundsordfti rande 20 03
till 2009. Sedan kongressen 2009 är
hon ftirbundets vice ordÍìirande.
Tillftirordnade landsarkivarien Lars
Jörwall utsågs den 4 februari till ny
landsarkivarie i Lund efter Jan

Visual Arkiv-konceptet för processbaserad arkivredovisning utvecklas i samarbete mellan
Regionarkivet Göteborg och VisAIfu AB. Det hqr nu blivit ännu lättøre att tø till sig.
Genomarbetade övningsexempel och ett stort antøl instruktionsflmer gör kursernø bättre
och effektivare än någonsin.

Dahlin som avled i juli 2009. Lars
Jörwall har arbetat på Landsarkivet i
Lund sedan 1996.

Säljare/konsult

Produkten Axiell CALM är ett modernt och avancerat grafiskt registrerings- och förmedlingssystem,
som uppfyller de unika behov arkivarier, museipersonal och dokumenthanterare har av ett välfungerande system.
Skicka frågor om tjänsten samt CV t¡ll Försäljningschef Karin.Pamqvist kpt@axiell.com tel 070 717 59 36

Och roligt'

som arkivarie, med ansvar fc;r depå-

www.axiell.se

söker

mars btirjade Anna Cededöf

I

närmast från Stadsteatern i Stock-

TF,XT: Hans Renstedt

AXIELL

I

på BRAArkivkonsult. Hon kommer

spektrum av livet i Bergsslagen. Här berättas om såväl hög som låg och män
och kvinnor i samhället. Allt var dock
inte arbete och slit, utan här kan vi höra
om såväl tillgången på livsmedel och
midsommarfirande som nöjeslivet i Eskilstuna Folkets Park. I

Den

EffeKivt

'

Vi ses på www.temaarkiv.se!

Kurser i vår

Regeringen har utsett BjörnJordell

till ny riksarkivarie och chef for Riksarkivet. Han tilltrâder den nya tjänsten den I maj 2010. Björn Jordell, är
sedan 2003 stadsarkivarie och chef
för Stockholms stadsarkiv.

,

.

Processbasera med VisAlfa Dokplan

Arkivredovisa med Visual Arkiv

För dig som vill uWeckla arbetet med dokumenthanteringsplanen

Lär dig använda arkivföfteckningsprogrammet

Dag 1 - Lär dig processer, processkartläggning och vårt
II-stöd VisAlfa Dokplan.

Du får möjlighet att jobba med handledda övningar i direkt
anslutning till genomgångarna. I utbildningen används exempel
från olika förteckningsprinciper.

Visual Arkiv fullt ut.

,

Mellanperioden - Processbasera en egen dokumenthanteringsplan
Dag 2

18-2015

8:e European Conference on
Archives i Geneve. Temat är digital
arkivering. Konferensen anordnas

Fgn

NAF konferens. Karlstad

FALK konferens. NorrköpinS

1gl1'l

Arkivens dag. Gemensamt
tema för de nordiska

I-CHORA 5: Fifth lnternational
Conference on History of Records
and Archives. Londen
www. nationalarchives. gov.uk/

Nästa kurstillfälle:
14 och20 april i Stockholm
22 april och 4 maj i Göteborg
Läs mer och boka på www.visalfa.se

Education and Research,
(FARMER)konferens i
Oxford. Tema Questions of
trust? Archives, records and
identities.

6-7llo

ichora5/default.htm

30

5-617

av ICA (European Regional Branch
och Section for Professional
Associations).
www.eca2O1 0.ch (på tyska)

www.falkarkiv.org

Visual Arkiv på nätet.

verkliga fall från Regionarkivet Göteborg.

?âgång 2010..,
28-3014

Inskrivna förteckningar blir sökbara på Internet med tjänsten

- Redovisa och diskutera den egna planen och studera

länderna

-

Nästa kurstillfälle:
23 april i Göteborg
Läs mer och boka på www.visualarkiv.se
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www.visualarkiv.se

VisAlfa Dokplan - processbaserad arkivredovisning

Visual At*iv - det ledande arkiWöteckningssystemet

Med VisAIfa Dokplan kan du göra en fullständig, processbaserad dokument
hanteringsplan för d¡n verksamhet. Och har ni redan ett verktyg för process-

Det ledande ark¡vförteckningssystemet för kommuner och reg¡oner/landsting.
Systemet har många användare åven inom den statliga sektorn, bland när¡ngslivsark¡ven och bland folkrörelsearkiven. Visual Arkiv stöder både processbaserad arkivtödeckning och förteckning enlig allmänna arkivschemat.

kaftläggning är det enkelt att överlöra resultatet därifrån för att
utgöra underlaget för er nya dokumenthanteringsplan.
Du får ett processbaserat ark¡vschema som enkelt exporteras tlll Visual Arkiv.
Och på köpet får du en pedagogisk, grdfisk presentation av verksamhetens
handl¡ngstypeí kompletterade med de utfärdade anvisningarna för varje
handlingstyp. En presentation som enkelt läggs ut på nätet t¡ll ledning iör

verksamhetens handläggare'

-f

.

En arkivfödeckning gjord i Visual Arkiv kan exporteras ti¡l ARKIS2 och t¡ll
Visual Arkiv på nätet, den gemensamma publicer¡ngsplatsen på webben.
På köpet kan man också få arkivbildar¡nformationen publicerad på NAD,
R¡ksarkivets Nationella ArkivDatabas.
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Äsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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Låt Klara krydda din vardag
med hjälp av processorientering
och punktnotation.
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Know lT är ett jt-konsuìtbolag som utvecklar sjna kun¿leÉ affärer och verksamhet. 6enom entreprenö¡sdrivna enheter verksamma på kundens
ìokalamarknader erþuder vì engagerade konsulter medförståeìse förbåde verksamhet och behovVårkulturprä91âs av öppenhet,entreprenör
skap,hög kompetens och en vilja att 5tändigt utvecÌlas.Vi levererarkompetens- och resursfôrstärknjng genom helhetsåtaganden ìnom strategisk
Édgjvning,systemutveckling ochfötvaltning. LäsmerPåwww.knowit.se

know

it

Närhet. Kunskap. Engagemang.

Din naturliga samarbetspartner for Digitalisering
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi | m, negativ, diabilder, glasplåtar
eller något annat material som behöver

tillgängliggöras?

Vi är

Kontakta oss!
rter på digitalisering.

