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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50

ör.

Böde logerhyllon, tötpockningen och stålhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots otf vi fortforonde ör ett hyllföretog,
sölier vi öven mångo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssysfem, diskor
och sköp.
Men vi ör, och tonker forbli, ett företog som
lever pö hyllorno!
I minst 50 ör till!
Vill du veto mer om vöro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. Eller ring!
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TEMA

Arklv

utges av Föreningen Svensk Arkiltidskrift.Tema

Arkiv är föreningstidning

för medlemmar i Nänngslivet Arkivråd (NtA), Arkivrådet {ör arkiv-

verkamma inom statliga sek10m (AA5), Föreningen arkivverkamma

i

Landsting och Kommun (IALK) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
ADRESS REDAKTIONELLT MATERIAT

+Tema Arkiv

do Owe Norberg

Tema Arkiv,

Föreningsarkivet Västernorrland

Nomalmsgatan 4

.

851 85 SUNDSVALL

aDREss övRtcr MATERTÄL
SICKAN JERNBER6

Kooperativa Förbundet, Utvecklingscentrum
Box 15200

-.

.

104 65 STOCKHOLI4

Under kulturhuvudstadsåret startar en ny tradition i Sverige

. 08-; 13 27 62. Fax: 08-7 43 28 21.
REDAKTION

Ansvarig utgirare och huvudredaktör o Föreningsarkivet Västernorrland

1477.Fax060-79 2136.

bidrag från bl a Kultur i hela landetför att samordna och genomföra de många
olika lokala och regionala projekten. Nr 3 avTema Arkiv kommer i sin helhet att

E-post: ove.norberg@sundsvall.se

ägnas Arkivens dag

ANNACARIN PAAVO (AAS)

scB. Arkivet .Tfn 08-783 41 36. Fax 08 -783 41 27.
E-post: annacarin.paavo@scb.se

-

numret blir ett samarbete mellan tidningsföreningen och

den projektgrupp som leder arbetet med Arkivens dag.
Det innebär attTema Arkiv kommer att spridas i en mångdubbel upplaga till

[4ICHAEL FRANKIUS (FALK)
l-andstinget

Arkivens dag ser

ska bli ett årligt återkommande evenemang. Under detta år har man fått en del

OWE NORBER6 (FA)

Ttn 060-19

-

dagens ljus. Denna Arkivens dag går av stapeln lördagen den 7 november och

ivästmanland.Ifn 021-17 45 64.Fax027-17 45 09.
E-post: michael.frankius@ltvastmanland.se

bibliotek, museer och övriga kultursektorn, men det kommer även att innebära

att en hel del av våra stående inslag inte kommer med i det numret.Tidningen

HANS RAI\4STEDT

Umeå Stadsarkiv eTIn 090-16 13 97. Fax 090-16 11 04.

kommer ockå att tryckas på ett annat papper.

E-post: hans.ramstedt@bfc.umea.se

clmRrru r-uNosrRö[4 (H)
Föreningsarkivet i lämtlands län
Fax

063-12 18 24

.

.Tfn 063-10

U

19.

E-post: catarina.lundstrom@faj.z.se

IHO|\4AS KULT (NLA)
Gullspånqs

80

knft i Örebro oTfn 019-21

.

Itlobil 070-600 86 62

62.

E-post: thomas.kult@gka.se

ANN.KATRIN FLOOD
Adjunqerad

Itn 016-10 27 26
Fax

.

Svenskt Barnbildarkiv

(atb). 0155-28 48 24 (hem).

016-12 62 40.

tt'tcRro söoEnLulto
.Tfn 08-779 65 33. Fax08-737 6414.

Ädjungerad

Vi fortsätter i detta nummer på den inslagna vägen att bevaka de många

arkivflyttar som sker ute i landet

-

denna gång är det anrika ARAB som flyttar

(dock endast tvärs över gatan).Vi bevakar även vår egen arbetsmiljö i några

aftiklar och så tyck vår debattsida äntligen ha fått det bränsle den tidigare
saknat. Debatten 0m arkivariens roll (och titulatur) fortsätter; och dessutom får
Margareta Linday ett genmäle på sin artikel trän 4/97.Yi kan dessutom
presentera en reserapport frånTjeckien och två arkivstudenter har undersökt hur
det förhåller sig med forskningsmaterial och offentlighet.

SICKAN IERNBERG
Kassör, Fakturor

Glöm inte att boka in den 7 november!

HARRIET KVIST
Annonsackvisitör
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PRODUKTION
Ventura Grafiska AB, Sundsvall
LÅYOUT

& ILLUSTRATION

Thomas Larsson
TRYCK
Accidenstryckeriet, Sundsvall

vara
Vår yrkesroll än en gång

lssN 1102-3597

Att arkivara eller inte

PRENUMERATION
Ar du medlem i NLA, AAS, FALK eller

FA

får duTema Arkiv som

medlemstidning. Är du inte medlem i någon av föreningarna, men ändå

Arkivariens roll i ett

vill ha Ditt eget exemplar av tidningen är du välkommen som vår
prenumerant. Sänd namn och adress
PRENUMERATI0NSPRIS
Red

till Owe Norberg,

se ovan.

200 kronor för 4 nrlar

till red. både i form av manuskript och på diskett (3,5"), eller via

e-post, Bilder bör vara papperskopior i sv/v eller{ärg. Bildtext fästes på
bildens balsida. Dia går ockå bra. Namn och adress på artikelförfattare
och {otograf skall bifogas. Önskas manuskript och bilder i retur skall detta

särskilt Iramgå. Honorarför publicerade artiklar utgår normalt i form av
5 ex av det nummer bidraget publicerats.
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Barbro Nilsson, Landstingetvästernonland.

regelverk
yrkesroll

Arbetsmiljöns

I

Arkivariens

11

Arkivet, där personalen

fööehåller sig rätten till redigering av insänt mäterial. Artiklar bör

sändas

lT-samhälle

Porträttet, Karin
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ag är inte arkivarie men arbetar inom
näringslivet med elektronisk dokumenthantering.

lag kan dock tänka mig att i vissa av de roller jag
spelar så skulle jag mycket väl kunna kalla mig

arkivarie om än en lekmannamässig sådan.
vill jag knyta an till den inlednings-tradition som
Thomas Kult och Mikael Dahlin skapat i sin spännaende debatt om en arkivaries existentiella villkor.
Någon tid efter det att vi lagt upp en dokumentstruktur för vårt eget företag så kom vi över en rekommendation från NLA för en arkivstruktur för ett
Så

företag. Vi kunde med viss tillfredsställelse konstatera
att det fanns likheter mellan de båda strukturerna. Såviil

4

från ett förvaringsperspektiv ge två associationer varav
den ena inte är så rolig. Den andra kan dock syfta på
skatt (som i sjörövarskatt) och den finnerjagvara
mycket mera relevant för en arkivaries framtidsutsikter.
Jagtror nämligen att arkivarien och hans kunskap utgör
en ovärderlig skatt för den alltmera kunskapsintensiva
företagarmiljö som vi alla gär till mötes. Arkivarien och
hans stödtrupper måste dock ta några vå'ilriktade
spadtag innan denna skatt kommer i dagen med sin
fulla glans.
Det är betydligt mera än ISO 9000 och andra
kvalitetsstandarder som sätter ett fokus på elektronisk
dokumenthantering. I USA tillhor det en av de mest
växande sektorerna inom hela informationsteknologin
och i hela västvärlden har det blivit ett av de mest
betydelsefulla begrepp som finns. Enligt min mening är
främsta skälet for detta helt enkelt den övermäktiga
mängd av både pappersbaserade och elektroniska
dokument som bara fortsätter att växa. Situationen blir
inte enklare av att de elektroniska dokumenten finns
inneboende i en rik flora av applikationer från

NLA:s rekommendation som vår egen var kundfokuserad. Vi måste dock erkänna att NLA:s rekommendation var bättre och mera genomtänkt. Vi hade
idag haft en bättre dokumenthantering om vi hade haft
NLA:s råd och rön från början och kommer någon
sysslolös sommardag atträtta till detta forhållande.
Inom vårt företag finns det av detta och av andra skäl
en förståelse och respekt för den kunskap och erfarenhet samt inte minst rutiner och regler som arkivarier
har skapat, vad vi förståt genom flera århundraden.

förhållit sig så att dokumenthanteringssystemen ger
ifrån sig en positiv nyttobalans. Men sedan de b<irjat

Från Nordisk Familjebok kunde jag lära mig att arkiv
kan härledas från latinets arca - kista. Ordet kista kan

göra det så finns det många exempel på avsevärda tidsoch effektivitetsvinster, kostnadssänkningar och inte
minst möjligheter till ny och omdanande kreativitet.

Microsofts Word och Adobes Acrobat till det lilla
företagets egenhandigt ihopsnickrade program. Jag vill
dock påstå att det först under de två till tre senaste åren

Vår yftesroll
......

I

an en gang

Tnoues Kurr ocn Mrrerr DenrrN har kastat nltt
bränsle på en gammal diskussion, den om vår yrkesro11, den som handlar om vikten attfäyara med där
besluten fattas och få ledningen fur företag och
myndigheter att inse att vi är nyttiga. Från mina egna
22 år i branschen kan jag säga att detta tema nog är
det mest frekventerade av alla de som passerat rer,y på
möten och konferenser. Dess existens och frekvens
beror på att samhällsutvecklingen spränger arkivyrkets traditionella karaktär. Det sker vare sig vi vill
det eller inte, men hos arkivkårens personal har
förändringen ofta upplevts som en personlig, bristande förmåga att jobba utanför depån. Diskussioner
av detta slag brukade förr ofta utmynna i hurtfriskt
kollegiala tillrop om att "gå ut" och "våga stå upp" för

ni förstår

arkivfrågorna, i en idealistisk anda påminnande om
den som besjäiar missionären eller den poiitiska
sekten. Inget konstigt i detta, samhället är genomsyrat
av iddn om att man med en gnutta marknadsföring
kan åstadkomma vad som helst och det finns i
arkivsammanhang en utbredd övertygeise om att vår
yrkesstatus skulle genomgå en snabb förbättring om
blott informationen om arkiven och deras roll kunde
förbättras.
Men det är i huvudsak en villfarelse. Om vi har
svårt att "nå ut" och om arkir,yrket därför dras med
ett sviktande socialt självfortroende beror detta på att
det är den traditionelle arkivariens oundvikliga lott

gagnar avdelningen och företaget på ett optimalt sätt.
Det är lika viktigt för marknadsförarna som för
ekonomiavdelningen, produktionstjänstemännen och

att sysselsätta sig med saker som upphört att vara
angelägna för de som producerade dem. Så är det och
allt annat vore konstigt. Den arkivarie som handhar
ett traditionellt pappersarkir. hos en myndighet eller
ett företag kan inte bygga sin yrkesmässiga självkänsla
på feedback från arkivbildaren utan måste hämta den
på annat hå11: i forskarsamhället, eller från kollegorna
på den stora arkivinstitutionen - på långt och varför
inte betryggande avstånd från arkivbildaren. En del av
den kultur som utmärker den institutionsbaserade
arkivkåren finner sin förklaring i dessa forhållanden.

Det engelska företaget som sänkte "medeltiden" för
att söka, tafram, modifiera och godkänna byggnads-

ritningar från 5 dagar till 20 minuter är ett exempel på
detta. En av våra kunder, vars säljare vid flera telefonsamtal var t\rungen att springa in i avtalsarkivet och
plocka fram rätt avtal för att sedan tillbaka vid telefonen
finna att flera prospekt lagt på luren, är ett annat. Som
så främjade inte detta förfarande nya affärer.
Medan däremot att kunna ta fram altalet på skärmen
innan det inringande prospektet hunnit avsluta sin
presentation gjorde just det.
En arkivarie kan lika lite som en VD eller någon
annan tjänsteman avgöra vilken information som är
värdefull och vilken information som inte är det. Han
kan däremot infiltrera och övertala olika avdelningar att
organisera sina dokument på ett sådant sätt att det

direktionen. Att just "den" informationen från "det"
brevet kopplat med "den" information från en broschyr
fran 1956 skulle ge "den" goda och vinstgivande id6n
vet Du först när det händer.
Att sätta på sig ulvens pdls torde bliva för varmt efter
ett tag men att anamma dess aggressiva och kooperativa
jaktformåga verkar vara en bättre id6. Om inte en stor
del av arkivariekåren antager en sådan hållning så
riskerar den att förvandla begreppet arkivarie till en
arkaism.

Den självmedvetne arkivarien

Arkivkåren behöver inte sakna självkänsla. Arkivariens självkänsla växer ur övertygelsen om att man
uträttar någonting viktigt och att det man uträttar
inte kan göras av någon annan yrkeskategori. I en så
specialdestinerad yrkeskår som vår är denna självkänsla iätt att utveckla och behålla. Vad mera är:
genom det pågående arbetet med att utveckla arkivistiken till en avgränsad vetenskaplig disciplin får yrket
även i forskarsamhället och de stora sammanhangen
en status som är ägnat att stärka självkänslan. Inte i

första hand rent socialt och statusmässigt; utan
genom att de faktorer som bygger upp arkivari-

självbild får en fastare uppbyggnad och ingår
i ett sammanhang som dels är vetenskapligt
analyserat och förklarat, dels är väl avgränsat
från andra mer eller mindre näraliggande
discipliner.
I den diskussion som pågår om arkir,yrket som
vetenskaplig disciplin och det ganska betydande
arkil.teoretiska arbete som utvecklas i förbindelse
med detta klarläggs även den moderne arkivariens yrkesroll. Rent allmänt tror jag att Thomas
Kult har rätt när han i nr ll98 av Tema arkiv
presenterar de två huvudalternativen:
ens

"|ag ser två vägar som vi arkivarier kan ta: den
ena är att ändra den bild som större delen av
näringslivet och samhället har av oss och att vi
håller fast vid att kalla oss arkivarier. Den andra
vägen är att skapa en ny yrkesbeteckning..."
lag slår ett slag för det första alternativet, men
jag undrar om här doljs ett idealistiskt spöke. Ska
vi arbeta på vår image? Eller ska vi forändra vår
arbetsinriktning så att begreppet "arkivarie" även
objektivt - alldeles oavsett hur vi lyckas marknadsföra oss - kommer att stå för någonting
annat än det gjort traditionellt? Svaret är givet,
det är vår verksamhet som måste förändras men jag vill gå ett steg längre: förändringen
kommer inte att vara beroende av vår egen vilja
eller beslutsamhet utan den framtvingas av själva
samhällsutvecklingen. Arkiv är inte längre
detsamma som pappershandlingar utan något
mediaoberoende. Den moderna arkivdepån är
inte längre ett fizsiskt rum utan en virtuell area i
arkivbildarens server. Den moderna slutarkiveringen är inte längre en händelse som inträffar
femtio år efter handlingens eller uppgiftens
tillkomst utan en samtida händelse. Arkiv-

o

I

funktionen dras till foljd av den
informationsteknologiska utvecklingen rakt in i
centra för samhällets informationsförsörjning
och kommer att stanna där. I denna moderna

miljo kan det som är arkivarieyrkets differentia
specifika för första gången utvecklas i hela sin
rikedom: den informationsförvaltande funktionen i alla dess aspekter, en funktion som till och
med finns fore handlingen och som måste utövas
oavsett de lagrade uppgifternas ålder.

Om ordet "arkivarie" inte fanns skulle jag satsa
en guldtia på ordet "informationsförvaltare" men oavsett vad vi kallar oss kommer våra

arbetsuppgifter, vår ställning hos myndigheten
och i företaget, vår yrkesmässiga status och vår
image att förändras.
Tom Sahl6n
Arkivchef, Sundsvalls kommun

HenrikWahl
VD, Dokumenthuset

Debatt

bygger

U

vindskydd
väderkvarnar

nder rubriken 'Vem kan konkurrera ut staten" skriver

Dokumenthuset har tagit ytterligare ett steg i denna

Margareta Linday i en debattartikel ett antal påståen-

riktning genom att starta ett nära samarbete med WMData, ett av Nordens största dataföretag. WM-Data gör
nu en mycket stor satsning inom dokument- och
ärendehantering och har därför gått in som ägare till

därför
bild.
För oss som arbetar
hanteringsfrågor gäller
branscher. Vi är mitt

i

artikel och jag vill
att ge en mer nyanserad

Dokumenthuset. Detta bör glädja Margareta
eftersom WM-Data är ett börsnoterat bolag.

25o/o av

kiv och dokumentsak som för de flesta

dar

traditionella sätt att arkivera information successivt
övergår till helt nya digitala former.
Någon klok person har sagt:
"Nar .förändringens tindar blåser bygger en del
vindskydd - andra bygger väderkvarnar".

För oss inom arkivbranschen är det nu det hander. Vi
miiste b_vgga väderkvarnar inför den nya tekniken som
helir tiden utvecklas. Om vi bygger vindskydd kommer
de tladitionella IT- avdelningarna vara de som hanterar
stolir c1e1ar av arkivfrågon-ra i framtiden.
Om r.i istället bygger r,äderkvarnar kan vårt ans\rarsomr';ide r'äxa och omfatta informationshanteringen
inorr tbletaget/organisationer-r. På detta sätt kommer
arkir tr..igorna att finnas med på ledningens agenda.
Dokumenthuset har sedan några år satsat på den nya
tekiriken och arbetar med ett brett tjänsteutbud inom
det omlirdet. När detta startades upp erhö1l r.i ett
\r-rtek-bidrag r,.ilket är möjligt när man satsar på ny
teluik lokaliserad till glesbygd.

|ag tror att genom ett samarbete mellan Dokumenthuset och Tema Arkivs läsare så kan vi tillsammans
arbeta aktilt för att föra över den viktiga kompetens
som vi har till IT-avdelningarna och samtidigt se till att
vi lär oss den nya tekniken. För många av oss kommer
detta att underlätta möjligheterna all axla rollen som
informationsansvariga inom företag, mprdigheter och
organisationer. Ett förslag är attvi startar ett gemensamt seminarium för att diskutera dessa frågor.
Avslutningsvis vill jag klargöra en fråga i Margaretas
artikel om kostnader for lokaler. Dokumenthuset äger
en mindre del av sina lokaler. Övriga lokaler hyrs på
marknaden till marknadsmässiga priser precis som
andra företag, myndigheter och organisationer. Kanske
ligger skillnaden i att Margaretas arbetsplats och arkiv
är beläget på Lidingö nära city i Stockholm och vår
huvudanläggning ligger i Närkes Kvarntorp utanför

Kumla.
Jag

rekommenderar Margareta att riva vindskyddet och

sätta upp en väderkvarn. |ag ser dig gärna på ett

seminarium med inriktning på arkivariens nya ro11 i ett
IT-samhälle.
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TEMA
Arbetsmiljö

'milj ons
oa

Ingrid Söderlund

Enligt Nationalencyklopedin definieras arbetsmiljö som "förhållanden på en arbetsplats" - både
psykiska och fysiska. Psykisk arbetsmiljö handlar om ensamheVisolering, mobbing, stress, sexuella
trakasserier etc, medan den fysiska handlar om allt ifrån arbetslokalernas och redskapens
utformnin g ti I gränsvärden, kem ikalier och skyddsutrustning.
I

Venle Ån eNrrrÄr.nn 6o.ooo människor att de drabbats
av skador orsakade av arbetet. 1995 var 120.000 sjukskrivna i fem veckor eller mer. Arbetsskadorna kostar
samhället 60 miljarder kr/år!
Bra arbetsmiljö på arbetsplatserna är således en
angelägenhet för både arbetsgivarna och samhället i
stort, eftersom stora besparingar kan göras i en bra,
arbetsskadeförebyggande miljö. Investeringar i den
riktningen lönar sig! För arbetstagarna är vinsten den
humanitära, eftersom man inte tar skada av sin arbetsplats, ja kanske rentav stimuleras och utvecklas av den.
Med en bra arbetsmiljö, presterar vi bra och ökar
effektiviteten och produktiviteten hos arbetsgivaren
som därmed gynnas ekonomiskt även på detta sätt.
Egentligen borde det vara självklart för en arbetsgivare
att ingen kan prestera bra på en arbetsplats där man är
mobbad, ensam och utfrusen kanske bär man på en
ständig frustration över en dålig arbetsmiljö som inte
förbättras, eller är sjuk p g a slitsamma arbetsställningar
och tunga lyft i ett påfrestande klimat etc.

Arkivarier är en särskild, inte uppmärksammad yrkesgrupp som ofta och/eller i mer eller mindre långa
perioder utsätts för:
8

. Damm
. Dåliga arbetsställningar (lyft)
. Riskabla arbetshöjder (stegar/palla0
. Ensamhet
e Enformigt arbete

r

Mobbing i mer eller mindre hög grad (nedsättande/

fördomsfulla omdömen, förväntningar och attityder till
arbetsuppgifterna, arkivlokaler och yrket.

o Brist på dagsljus

Förutom den akademiskt utbildade arkir,personalen är
det fortfarande vanligt med tjänster som förutsätter
omplaceringar - Länsarbetsnämnden i Stockholm har
t o m haft en länsarkivarbetarcentral. I media, filmer
och t o m reklam anspelar man på bilden av arkiv som
iäskiga, spindelvävstäckta källarvalv med fuktdrypande
väggar där tiden tycks ha stannat - även för arkivarien.
Den akademiskt utbildade arkivarien å sin sida, blir från
första arbetsdagen tagen för att vara en ny arkivarbetare
med 1åg social kompetens. Först långt senare kan det gå

arbetslivet med en stor säkerhetsorganisation för de
många skador som fortfarande, trots allt, uppstår.
De första, egentliga arbetsmiljöreglerna föranleddes

industrialiseringens genombrott under 1800-ta1et.
Innan de tidiga lagarna arbetats fram och antagits slet
de många arbetarna - särskilt kvinnor och barn i fabrikerna, i miljöer som dagens industriarbetare är
förskonade ifrån. Men lagstiftningen var begränsad, då
den endast reglerade arbetsmiljön för kvinnot barn och
arbetare och inte för de många manliga tjänstemännen
på t ex arkiven (Riksarkivet fick sin första kvinnliga
arkivarie 1965!).
1852 kom en förordning om förbud att låta barn
arbeta på natten. 1881 infördes kommunal tillsyn. Först
1889 kom en lag som skyddade (alla?) vuxna och 1890
inrättades den statliga Yrkesinspektionen (YI) med tre
inspektörer. En annan lag från samma år begränsande
användandet av kvinnor och barn som arbetskraft i
industrierna.
av
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upp for arbetskamraterna att man är anställd av
arbetsgivaren (=ingår i gänget) och inte inhyrd från
Riksarkivet (som inte har någon uthyrning!) e dyl. De
blir förvånade när man får det ena externa besöket efter
det andra, rör sig och syns i korridorerna och börjar
lägga sig i datorhanteringen mm.
Man kan t o m helt få bli placerad i källaren, t ex så
som förevisades mig vid en anställningsintervju:
Kombinerat fika- och arbetsrum med källargluggar till
fönster med motiveringen att "Det var ju bättre än att
sitta i arkivet." Fikadelen var för mig och vaktmästeripersonalen. ]ag skulle inte bara få vara utan kontorets
sociala gemenskap, utan även väsentligt försvåra
tillgången till nödvändig dator, fax, kopiator mm.
Men det svåraste att smälta var inte bristen på
självklar teknisk utrustning. Det svåraste att smälta var
deras syn på mig som arkir,personal och att det fanns
sådana arbetsgivare i Sverige 1997.

I denna artikel

ska

vi närmare presentera begreppet

arbetsmiljö och relatera det till arbete med arkiv. Vi
hoppas att det väcker intresse, skapar debatt och sår ett
frö tili en process med en uppmärksammad och rejält
förbättrad arbetsmiljö för arkivarierna i landet (eller
arki'npersonal i största allmänhet). Mycket positirt har
hänt de senaste åren då många arkivinstitutioner har
flrttat från gamla dåliga miljöer till nya, moderna och
ändamålsenliga. Det förbättrar inte bara den fiisiska
arbetsmiljön för personalen, utan ändrar också omgivninsens attityder och kunskaper om arkiv och arkivpersonal, r.id besök i de avdammade arkiven.

Nya arbetarskyddslagar som de hette då, antogs 1912
och 1949, varvid Arbetarskyddsstyrelsen inrättades. Den
nuvarande arbetsmiljölagen antogs 197 7 men har
ändrats på en rad punkter sedan dess.
Dagens regelverk
Dagens lagstiftning är ett mycket omfattande regelverk
med Lag, förordning samt bindande föreskrifter och
allmänna råd, AFS:ar, ungefär som Riksarkivets
"RAFS:ar". De omfattar både fysisk och psykisk arbetsmiljo och gäller inte bara anställda, utan även
AlU-personal, PRYO och PRAO-elever samt på skolor
(nyligen infört).

I LAGEN SÄGSATT BLAARBETSGIVAREN SKA
Systematiskt planera, Ieda och kontrollera verkamheten så att
arbetsmiljöreglerna

följs, bl a utreda arbetsskador.

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olyckfall. BI a ska
arbetsuppgifter och arbetslokaler planeras uti{rån arbetsmiljöreglerna samt att
lokaler och utrustning skall underhållas väl - nödutruslningen och -rutinerna
icke att förglömma!
Anpassa arbetsförhållandenä

till människornas individuella {örutsättningar och

inte tvärtom.
Föranstalta om företagshälsovård
Hålla med skyddsutrustning

om förhållandena kräver det.

som arbetstagaren är skyldig att använda.

Arbetsgivaren å sin sida är skyldig att in{ormera om hur de används,
ergonomiska arbetsställningar etc.

Lagstift

n

in

gens utvecklin g

Förhållanden som accepterades förr, accepteras inte nu.
Från att inte ha funnits som begrepp, har arbetsmiljöfiågan utvecklats till en i stort sett naturlig del i

Utarbeta en arbetsanpassnings-

och rehabiliteringsverkamhet enliqt vad som

åvilar honom enligt Lagen (1962:381) om allmän försäkrinq.
Ett skyddsombud - som alltid ska finnas på alla arbetsplatser oavsett storlek

-

skall Iinnas.
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TEMA
Arbetsmiljö

Skyddsombud och skyddskommitt6

Skyddsombudet har till uppgift att företräda
arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor och samverka
med arbetsgivaren för en bra arbetsmiljö.
Skyddsombudet är en facklig förtroendeman som
genom Förtroendemannalagen har rätt att få betald
ledighet för uppdraget och till skillnad från vanliga
fackliga förtroendemän har ombudet rätt att personligen delta i och bli informerad om händelser som berör
honom, t ex ny- eller ombyggnadsprojekt.
Om s§ddsombudet upptäcker något som är bristfälligt eller farligt, skall arbetsgivaren meddelas, vilken i
sin tur ska följa sitt ansvar och rätta till bristen så fort
som möjligt. Om arbetsgivaren inte bryr sig om
påpekandena och akut fara anses föreligga, ska skyddsombudet stoppa arbetet. Stoppet ska bestå tills bristerna
rättats till.

handskar, skor med varma varianter -tjäntsekoftor t ex!)
utarbetas och tillhandahållas av arbetsgivarna. Inte bara
med tanke på det grova och smutsiga arbete som många
gånger utförs i arkiv, utan även med tanke på att många
arbetar i ett kyligt klimat och faktiskt fryserl Inom
många andra yrken är arbetskläder från arbetsgivaren
ett naturligt inslag i vardagen, medan vi använder våra
privata kläder som smutsas ner och ofta inte är tillräckliga mot §lan.

I skyddskommittdn bör ingå representant för

Arbetsskador och dess rättsliga påföljder

arb etsgivarledningen, facket och sl<y ddsombud. D e ska
sammanträda minst en gång var tredje månad och då
bör Företagshälsovården vara representerad. Antalet

Arbetsgivaren ska ha en för branschen normal övervakning av arbetsmiljön. Om arbetsgivaren däremot drar
in på övervakningen och detta orsakar en arbetsskada
kan arbetsgivaren straffas för detta. Vidare ska arbetsgivaren informera om hur skyddsutrustning mm används, följa upp och ingripa när slarv förekommer.
En förutsättning för rätt till lagstadgad ersättning och
annan upprättelse för arbetsskada är naturligtvis att
man faktiskt meddelat arbetsgivaren att man drabbats
av en skada som man vet eiler tror härrör från arbetet.
Om någon fått en svårare personskada, t ex förlorat
en kroppsdel eller dylikt ska arbetsgivaren omedelbart
anmäla skadan till Yrkesinspektionen.
Om man påtalat brister i arbetsmiljön eller meddelat

ledamöter ska dock stå i proportion till antalet anställda
och arbetets natur.
Som komplement till dessa offentliga regler finns
kollektivar,tal på de flesta arbetsplatser. De ska innehålla
lokala överenskommelser mellan arbetsgivare och
arbetstagare om den lagstadgade lokala skyddsombudsverksamheten och företagshälsovården.
Läkare har skyldighet att meddela Arbetarskyddsstyrelsen om skador som kan ha samband med arbetet.
Företagshälsovården

Företagshälsovårdens uppgift är att förebygga
arbetsskador och yrkessjukdomar. 81 a SAF och LO har
stiftat ar.tal om behovet av företagshälsovård som inte är
en lagstadgad skyldighet för arbetsgivarna att ansluta
sig till, men däremot kan kollektivawal alltså binda
dem.

Det finns branschvis företagshälsovård, t
Statshälsan) för statlig anställda.

e

x Previa

(fd

Organisationen, resurserna och maktmedlen
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen (YI)
bildar tillsammans Arbetarskyddsverket med ca
800 personer anställda. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar
författningar utifrån lagar och förordningar, övervakar
Yrkesinspektionens arbete och är besvärsinstans. Man
ger även råd och information, främst genom sitt
rikhaltiga material (tidningar, prisbelönta videor,

10

böcker, kurser, OH-material mm) som beställs genom
Publikationsservice, tel 730 97 00.
Yrkesinspektionen å sin sida utövar regional tillsyn
över att reglerna foljs i sina 11 distrikt. De har befogenhet att göra inspektioner (varvid protokoll upprättas)
och utfärda forelägganden och förbud.
Kanske borde arbetskläder för arki'upersonal (rockar,

till skyddsombud eller arbetsgivare som
inte vidtagit några åtgärder, kan man själv kontakta
en arbetsskada

Yrkesinspektionen.
I alla fallen är det sedan Yrkesinspektionens uppgift
att se till att arbetsgivaren rättar till bristerna:
YI kan utfärda ett föreläggande eller ett förbud. Om
inte arbetsgivaren följer det kan domstol utdöma vite.
luridiska personer som t ex en myndighet eller ett
företag kan aldrig dömas - bara fysiska personer, dvs
den som är ytterst ansvarig. Är inget vite bestämt av
Yrkesinspektionen kan arbetsgivaren åtalas och dömas
till boter eller fängelse. Skadestånd kan bli aktuellt.

I vissa arbetsmiljöregler finns bestämmelser om direkt
straffsanktion, t ex för tillstånd av en anläggning om
man inte följer villkoren för tiilståndet.
Handläggning av arbetsskadeersättningsärenden sköts
av Försäkringskassan som även är utbetalare.

Arl«ivqriens

..

yrkes,,'',,,",',.

t

Vi

sona syssLAR MED ARKrv fär ofta frågan vad vi
egentligen sysslar med. Det enklaste svaret på frågan är
naturligtvis att arkivarier sysslar med arkiv Men vi
måste också tänka på att ordet arkiv kan ha olika
betydelser. Dessutom kan man arbeta med arkiv på

som skiljer arkivarier från andra grupper som sysslar
med dokument eller information. lag tror att vi
kommer nära yrkets kärna om vi säger att en arkivarie
sysslar med dokument/handlingar från en speciell
utgångspunkt, nämligen att en del av handlingarna skall

olika sätt.
Om vi utgår från vår normala definition a',, ordet
arkiv - alltså bestånd av handlingar som tillkommit i en
verksamhet, så kan vi konstatera att människor har
arbetat med arkiv i vårt land sedan medeltiden. Det vi
kallar arkivarieyrket är dock betydligt yngre. Vi måste
också komma ihåg att även i dag har många arkiv som
huvudsyssla utan att de för den skull är professionella

bevaras för framtiden, för kommande forskning. Med
en sådan definition utesluter vi alla som sysslar med

arkivarier.

Arkivarieyrkets ursprung ligger i tillkomsten av
särskilda arkivinstitutioner, där arkiven blev något
annat än en mängd handlingar som behövdes i det
dagliga arbetet. Vi kan se två tydliga förändringar. Den
första kom i mitten av 1800-talet då historikerna kom
in i arkiven. Tidigare hade arkir,tjänsten varit en del av
förvaltningsarbetet. Den andra förändringen kom
successivt under 1900-talet och innebar framväxten av
ett specifikt arkir,yrke. Denna förändring tog lång tid
och avslutades egentligen först när en egen yrkesutbildning kom till stånd på 1970-talet. En viktig del i denna
förändring var att arkivbegreppet utsträcktes till att
gälla handlingarna i förvaltningen. Den tillsynsverksamhet som tog sin början med Hildebrands reformer i
borjan av 1900-talet var en viktig del av denna förändring.
Det som karakteriserar en yrkeskår är bl a utbildningen. Länge räckte det med en akademisk examen
inom lämpliga ämnen för att bli arkivarie i Riksarkivet
och andra arkivinstitutioner. Yrkesutbildning fick man i
tjänsten. En följd bler. naturligtvis att det var svårt att
anstä1la

arkivarier utanför de större arbetsplatser där

sådana redan arbetade.

Arkiv,vrket har alltså förändrats från att i första hand
till att
hantera handlingar (information) i en vidare mening.
\tlånga i vårt samhälle sysslar med arkiv, i den betydelse
som ordet har i dagens Sverige. Många av dessa människor skulle aldrig kalla sig arkivarier. Vi måste hitta något
r,årda och tillgängliggöra historiskt källmaterial

dokumenthantering eller informationsbehandling
enbart med syfte att tillgodose dagens behov. Det är
alltså långsiktigheten i verksamheten som är karakteristisk.

Inom den generella ram som skisserats ovan finns det
naturiigtvis många skilinader. Under mina 25 år i yrket
har förändringarna i första hand varit en expansion av
yrket. Denna har emellertid inte i så stor utsträckning
gällt nya verksamheter.
Den stora förändringen är i stället att arkivarier i allt
större utsträckning sysslar med yngre handlingar.
Arbete med dokumenthanteringsplaner, galiringsutredningar och likaande har fått ökad tyngd. Men
dessutom har de traditionella arbetsuppgifterna bevara/
vårda och tillgängliggöra kommit att gälla modernare
handlingar.

Vi kan därför säga att en stor del av yrkeskåren i dag
sysslar med moderna arkiv. En annan viktig förändring
är att en stor del av arkivarierna inte arbetar vid
arkivinstitution er.

Hur har dessa förändringar påverkat yrkesrollen? Som
jag ser det har vi sett en tydligare yrkesroll som fokuseras på arkiven som sådana, inte bara på deras roll som
historiskt källmaterial. Arkivlagens tydliga koppling till
offentlighetsprincipen har givit arkivarierna i den
offentliga sektorn ltterligare en ro11 som värnare av
grundläggande demokratiska rättigheter. Samtidigt
arbetar vi fortfarande i hög grad för den nuvarande och
den framtida forskningen. Det är också viktigt att tänka
på att tiligången på historiskt kallmaterial också är en
demokratisk rättighet.

O Staffan Smedberg 1998

TEMA
Arbetsmiljö

Arkivet
Återkoppling, ledarskap och tydlig målsättning fick högsta möjliga poäng.
Effektivitet, psykisk energi och socialt klimat var ockå faktorer som var toppen på denna arbetsplats.
Var har man det så bra på jobbet? Och varför? Centralarkivet på Sundsvalls sjukhus är ett ställe där

personalen både trivs och utför ett omfattande arbete.

Föx onr FöRSrA HAR vr en väldigt bra chef som deltar
i vårt arbete och inte sitter på ett rum någonstans långt
borta. Hon är rättvis, förstående och bryr sig verkligen
om oss. Sen kan hon ställa krav och se till att vi verkligen gör ett bra jobb, säger Elisabeth Keijser, kanslist på

-

centralarkivet.
Ann-Chatrine Lilja är sedan tio år chef för centralarkivet och har idel lovord om sin personal.
- De är fantastiskal Otroligt lojala och ställer upp för
varandra. Här finns ingen avundsjuka eller några som
tittar snett på varandra. Dessutom gör de ett oerhört
bra jobb, berömmer hon.
Relativt fritt
De senaste åren har utvecklingen gått mycket fort och
centralarkivet har fått ny teknik. Arbetet är relatir,t fritt
och var och en kan lägga upp det efter egna önskemål.
Dessutom är uppgifterna mycket varierade. De filmar,
scannar' preparerar' kopierar journaler och sköter akuta
ärenden.
- Ytterligare en anledning till varför vi trivs är att vi
lyckats få igenom individuella scheman som vi valt
själva. Dessutom roterar vi arbetsuppgfiterna. Det
innebär att ingen behöver sitta vid datorn en hel. Alla
kan allt och kan rycka in där det behövs men har ändå
olika ansvarsområden, förklarar Ann-Chatrine Lilia.

Ställer upp
För att alla som vill ska kunna gå ifrån för att utnyttja
sin friskvårdstimme brukar man pussia om och ställa
upp for varandra. Det är en investering i hälsa och kan
vara en bidragande orsak till det fina arbetsklimatet.
- Vi har en hög arbetsbelastning men kan vara med
och påverka. Vi känner att vi alltid kan tala om våra
id6er. Många som kommer på studiebesök märker
också av den positiva stämningen här. Fast egentligen
har vi en miljö som skulle kunna innebära motsatsen.
Vi är i källaren och har inga fönster. Men vi har ändrat
och och renoverat, visar Elisabeth Keijser.
Trivs bättre här

Birgitta har tidigare arbetat som 1äkarsekreterare och är
nu sedan ett år kanslist på centralarkivet.
- Förut trivdes jag bra på jobbet men här har det
blivit ännu bättre. Vi är ett gäng som trivs tillsammans.
Och om jag skulle vara sur en dag när jag kommer till
jobbet så går det över här, menar hon.
- Visst har Ann-Chatrine höga krar. på oss, men på ett
positir,t sätt. Det är snarare så att det krär,s en styrning
annars skulle jobbet bli oöverstigligt, avslutar Elisabeth
Keijser.
Barbro Nilsson

Själv anser Ann-Chatrine att hon är bra på att leda och

fördela arbetet men att hon ställer höga krav på personalen.
- |ag tror att de upplever det positir.t. Vi jobbar med
mål för såväl dagen som veckan och månaden. De vet
att de är uppskattade och att de gör ett viktigt jobbl Att
personalen trivs speglar sig i allt.

Titt fromsidesbitden
Centralarkivet på Sundsvalls sjukhus är den bästa
arbetsplatsen tycker detta gäng som "bär fram" sin
chef Ann-Chatrine Lilja. Fr v
Keijser och Anneli Fahlberg.
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Grina Jönsson, Maud

Rahmquist, Birgitta Hörnfeldt, Ann Aslund, Elisabeth
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NordPlan medverkade vid planeringen och flck förtroendet att

till Mlyntkabinettet och Arkitekturmuseet. I förutsättningarna ingick bl a att integrera den nya
inredningen med befintliga lådsystem. Vår lösning omfattade
rullplan för ritningaf bibliotekshyllor i björk samt Iådor för mynt
och medaljer För att säkerställa snabb, rationell hantering
placerades samtliga enheter i datastyrda kompaktarkiv med
Ieverera forvaringssystem
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MSAB är huvudleverantör av analoga, digitala och hybridbaserade arkivsystem till många stora företag och
myndigheter i Norden.
Våra förgreningar och vårt niira samarbete med viktiga leverantörer gör det möjligt för oss attta det totala ansvaret för utveckling, installation och support för att skräddarsy ett dokumentsystem efter Era behov.

Kontakta oss gärna och låt oss bevisa detta!
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Den röda tråden
- Korin

Engtund ng chef för ARAB

Text & foto: AnnaCarin Paavo

n tidig vårdag tar jag mig efter lite möda in i de
vackra lokaler som ska b1i Arbetarrörelsens arkiv
och biblioteks nya hemvist på Upplandsgatan 4.

Man har ännu inte öppnat för allmänheten men
aktiviteterna är i full gång för att hinna bli färdiga
utsatt datum.

miste på.

till

I ett stort och luftigt hörnrum med mycket charm och
utsikt
Bantorget hittar jag Karin Englund.
på att göra sig hemmastadd i de nya
och med sitt nya jobb som chef för
arkiv, bibliotek och forskningsinstitution för den
arbetarrörelsen. Förutom handlingar
fackliga och politiska organisationerna knutna
innehåller arkivet cirka 500 personarkiv,
500 000 fotografier, fanoq affischer, filmer osv. Biblioteket har stora samlingar som ska spegla den fackliga och
politiska arbetarrörelsens historia ur alla upptänkliga
t
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aspekter. Dessutom ger ARAB även ut tidskriften
Arbetarhistoria. Detta är Karin Englunds nya arbetsfåilt
och entusiasmen och engagemanget går inte att ta

Med rötter i Dalarna

Karins alldeles personliga historia tar sin början i den
lilla bruksorten Horndal i södra Dalarna, där hon växte
upp. Föräldrarna hade ett brinnande intresse för
kulturhistoria i allmiinhet, och arbetarhistoria i synnerhet, som smittade av sig på dottern. Framför allt riktade
sig intresset mot Johan Olof Iohansson, fackföreningsman och skribent, som bl.a. skrev om smed- och
bruksliv. Föräldrarna flyttade in det hus som tidigare
tillhort fohansson, engagerade sig i hans liv och verk,
och startade ett livaktigt siillskap som nu ägnar sig åt
forskning kring honom och kring brukskultur.

Från satelliter

I

t

inför deras 10O-årsjubileum varit mycket givande.

till barnkultur

Efter humanistiska studier i nordiska språk, litteraturvetenskap och franska har Karin skaffat sig en gedigen
och bred erfarenhet från kulturområdet. Hon har, som
hon själv säger, arbetat med "allt från satelliter till
barnkultur". Dock inte med direkt anknltning till de
ämnen hon en gång studerade. Arbetsplatserna har varit
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
Sida och senast Riksantikvarieämbetet. Till RAA kom
Karin så sent som hösten 1996 som chefför
informationsavdelningen, vilket innebar att hon
ansvarade for de publika delarna av verksamheten;
marknads- och förlagsenheten, fotoenheten, ITenheten, arkiv, bibliotek, en museigrupp m.m.
Kulturarvsåldern
- När jag passerade 50 inträdde jag i "kulturarvsåldern".
|ag tycker mig nämligen kunna märka att människor

i

den åldern börjar visa ett ökat intresse för de frågorna.
Jobbet på RAA, med att sprida information om vårt
gemensamma kulturarv till en så bred grupp av människor som möjligt, kändes mycket spännande och
stimulerande, säger Karin.
Hon tycker att det var tråkigt att Iämna RAÄ efter den
relativt korta tiden, men när arbetet som chef för ARAB
dtlk upp kunde hon inte motstå frestelsen. Detta är vad
hon alltid närt ett intresse för och hon säger med
övertygelse att det "känns som att komma hem". På
något sätt har hon ju återknutit trådarna med uppväxtens starka orientering mot arbetarkultur och arbetarhistoria. Karin kan se många beröringspunkter mellan
sitt tidigare arbete och sitt nuvarande, bl.a. sättet att
organisera de publika verksamheterna, men visst finns
det vissa skillnader:

- T.ex. var jag nyligen på en internationell konferens
om syndikalismen och det är klart att det är lite av en
annan erfarenhet, ett helt annat ämnesområde, men det
kändes bara bra, konstaterar hon.
Karins revolution?
I

lag undrar försiktigt om vi kommer att känna igen
ARAB efter att hon fått styra och stiilla ett tag eller om
hon har planer på att radikalt förändra verksamheten?
Karin poängterar att hon är en övertygad reformist och
att ARAB redan idag är en mycket uppskattad institution med omfattande kunskap och professionalism.
Men visst finns det alltid saker att förbättra, menar
Karin. T.ex. vill hon ytterligare utveckla samarbetet med
universitetsvärlden och även andra organisationer inom
arbetarrörelsen. Hon nämner att samarbetet med LO

Även ARAB firar lO0-årsjubileum är 2002 och det ser
hon som ett stimulerande mål i framtiden att arbeta för
och se fram emot. Det kan också bli aktuellt med en ny
arkivdepå, med allt vad det innebär av planering. Likaså
är utgivningen av publikationer ett område att ytterligare utveckla.

I vilken mån man ska utnyttja digitalisering av
handlingar i arkir,wårdande syfte och for att underlätta
spridning är en annan fråga hon funderar på, men anser
liksom de flesta andra att problemen kring den elektroniska arkiveringen är en gigantisk uppgift att lösa.
En stor del av arbetet som chefär naturligtvis av
administrativ art. Det faller på Karins lott att se till att
budgeten går ihop. Ekonomin är som på många håll
bekymmersam. ARAB lever på anslag från fackförbunden och de andra organisationerna inom arbetarrörelsen, LO, "partiet", staten och stödföreningen för ARAB.
Men det gziller att söka bidrag från olika stiftelser för
enskilda projekt och att sälja sina tjänster, t.ex. att ordna
och förteckna arkiv på olika fackförbund.
Chefsfilosofi

undrar vad hon anser vara hennes styrka som chef
och får till svar att det är att kunna lita på sina medarbetare, att kunna delegera:
- Om jag ska fatta alla beslut så blir min begränsning
Jag

allas begränsning. Däremot är det viktigt att vara tydlig
när man delegerar, t.ex. klart uttrycka på vilket sätt man
vill ha uppfoljning och redovisning. Det är en del. Den
andra delen är att jagär mycket intresserad av människor och att ha en öppen dialog med mina medarbetare.
Att vara kvinna och chefupplever hon inte har varit
något större problem hittills, kanske beroende på att
andelen kvinnor inom kultursektorn är stort, det är
ingen utpräglat mansdominerad bransch.
Den obefintliga fritiden

min fråga om vad som roar henne utöver jobbet
erkänner hon att det inte blivit så mycket tid över till
annat de senaste åren. Hon har tidigare frilansat en del
som kåsör och det vill hon gärna återuppta. Hon målar
också och läser mycket, men oftast blir det litteratur
relaterad till arbetet. Karin och hennes familj ager
numera den stuga i Horndal som varit hennes farfars
och den behöver ständigt repareras, putsas och fejas.
- Att ha tagit över stugan är ytterligare en sak som
följer "kulturarvsspåret". Det har blivit många turer till
Centrum för byggnadsvård i Gysinge bara för att köpa
någon liten fönsterhake eller liknande, säger Karin och
På

1er.
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Smart inredning
tar mindre plats.......

af om arkiv!
o a

Med personligt engagemang och lång branscherfarenhet
hjälper vi Dig att inreda arkiurtrymmen på ett kreativt och

effektivt sätt.

Vi har lösningar för vaktmästeri, postrum, kopieringsrum,
arkiv och lager - stora som små.

Vi erbiuder professionell hjälP
med dokumenthantering.

Specialister på:

Kurser & utbildningar
Konsulttiänster &
efrtfepfenadef

. Postsorteringsfack

. Diskar
. Kontorshyllor / skåp
. Klädskåp / Förvaringsfack
. Miljödiskar
. Arkivhyllor
. Lagerhyllor

Jan ApPelqulst
tfn: 08-698 06 04, e-post: ian.appelquist@sipu.se
Olle Ebbtnghaus

t

. Kompaktinredningar
. flrm.

t

Aflnlka Pettefsson

tfn

Besök vår utställning: Ynglingagatan 14!

=3 ri

Postadress: Box 23234, 104 35 Stockholm

Tel.08-34 10

tfn : 08-698 06 05, e -p ost : ol1e. ebbinghaus@sipu. se
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Fax:08-323263

Det finns en broschyr som som beskriver hur du gör din dokumenthantering
effektivare och som ditt ftiretag kan spara åtskilliga sköna slantar på.
Broschyren heter "Oss dokument emellan" och är gratis.
Bestdll den genom attinga o8-657 43 oo, faxa ditt visitkort på o8-737 or 13
e11er eposta till arltiv@dokumenthuset.se. Under tiden du viintar på att få den
med posten kan du roa dig med att tilta pä www.dokumenthuset.se

08-698 06 03, e-post: annika.petterson@sipu.se

Mariebergs Arkivbyrå AB
Box 70338, 107 23 St ockholm
Tfn 08-698 06 03, Fax 08-698 06 02,
Hemsida www.sipu.selmarieberg
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I KLARA stöds arkivinformation för; Grundläggande element ( NAD-MARC klass 3, enligt rekommendation
från ISAD(G)). KLARA ar lätt att använda, förtecknings- och redigeringsmenyerna är utformade som traditionella förteckningsblad, vilket gör attman alltid kiinner igen sig. KLARA ger möjlighet till sökningar på
arkivets samtliga fält; Arkivadm., arkivbildare, seriesignum, serierubrik, etc. Historik samt anmärknings-fält
kan även fritextsökas.

Kontakta oss för ytterligare information.
Imagon SystemAB

4

Uddeholm

Geijersv.
683 40
E-post: imagon.uddeholm

@

Tel: 0563-250 25

mbox3 00. swipnet. se

Fax: 0563-250 30

Dnu r epxrr sr"ocs portarna åter upp till ARAB efter en
kort flyttning snett över gatan från det tidigare läget.
Man huserar återigen i fastigheterna Upplandsgatan 2
och 4, vilka man lämnade 1977. ARAB har alltid funnits
i närheten av Norra Bantorget - den förste arkivchefen,

*E

*
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Oscar Borge, hade ett rum i det Folkets Hus som
uppfördes i början av seklet. Sedermera fllttade man
runt hörnet till fastigheten på Upplandsgatan 2.
När en ny fastighet stod klar på Upplandsgatan 4 är
1940 utvidgades ARAB in i denna byggnad. Den nya
byggnaden uppfördes efter ritningar av Sven Markelius
och var en av de första som renodlat byggts for kontorsändamål i Stockholm. Frän 1977 fram till i vår var man
lokaliserade till Upplandsgatan 5, men har nu alltså

*
*
*
*

flyttat hem igen.

fortsätta in i den äldre fastigheten som blivit pietetsfullt
restaurerad med ådringsmålade träpaneler, ekparketter
och kassettak. I ett hörnrum som vetter mot Norra
Bantorget sitter ARAB:s nya chef Karin Englund, den
sjätte i ordningen - man har slitit lange på sina chefer på
ARAB. Karin presenteras i en intervju på annan plats i

tidningen.
Bibliotekesdelen på ARAB består av ca 120 000 volymer
- hälften på svenska och den andra halvan på olika
främmande språk, företrädesvis engelska och tyska. Ute
i depån på Åkers Runö förvaras en stor dublettsamling.
Trots de nya lokalerna har man alldeles for lite
depåutrymmen för arkivet, arkivlokalerna två våningar
under gatuplanet rymmer endast 1 000 meter.

Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek

flyttar tillbaka
Den publika entr6n finns i Markelius funkisbyggnad
med adress Upplandsgatan 4. Där möts man av en
öppen foaj6 med reception, en expedition för vardera
arkiv- och biblioteksgäster och i anslutning till dessa
finns en väl tilltagen forskarsal. Vid expeditionerna
finns även några datorer som är avsedda för besökande
forskare. I två våningar under entr6planet finns depåer
för både arkiv och bibliotek och den vertikala
kommunikationen är löst med en mathissliknande

anordning.
En spiraltrappa upp ifrån expeditionen finns en
korridor med tjänsterum, men också ett kombinerat
sammanträdesrum/minnesrum - Erlanderrummet - där
bl a studier i efterkrigshistoria ska kunna bedrivas,
delvis med hjalp av ett urval ur Tage Erlanders eget
bibliotek. Bakom en passerkortsförsedd dörr kan man
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I ABF-huset med adress Saltmätargatan har man också
en depå som rymmer drygl2 000 meter, resten av de
ca 12 000 metrarna arkiv finns ute på Åkers Runö.
Stellan Andersson ansvarar för en intern depåutredning
och den pekar på ett depåbehov idag om minst 3 500
hyllmeter. En stor del av detta omedelbara behov står
ouppackat i flyttlådor på Åkers Runö - en svår situation
som behöver en snar lösning.
Som forskare får man dock fram de eftersökta
handlingarna till forskarsalen även om vägen dit kan ha
betytt stora prövningar för personalen.
De lokaler som man flyttat ifrån disponeras av LO för

olika slags programverksamhet under deras jubileumsår
(LO fyllerju 100 år i år).
Owe Norberg

i

i

Bitder fron vönster
1. Gamla redaktionen förtidskriften Arbetarhistoria. Nu är slut med "klipp och klistra"

-

flytten är den digitalt producerad.

2. Flyltlasset går från den gamla lokalen.
3. Den överfulla depån på Åkers Runö med
flyttlådor mellan hyllorna.
4. Den nya forskarsalen.

F0T0: Kent Torbjörnsson, ARAB
2t

efter

n0terat
.

Carl-Magnus Jaensson har fått en tiänst som

arkivarie på

ktra

AB i Södertälje. Carl-Magnus

k0mmer närmast från Statistiska centralbyrån.

r

.
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L0 fyller 100 år i år, vilket manifesteras på en rad olika sätt. Det
ur arkivsynpunkt intressanlaste är nog den fanutställning som för
närvarande visas på Östra stallet vid Historiska museet.Tyvärr tas
den ned i mitten av maj, men ni som missat den kan istället

Arkivkunskopsutbitdningen i Lund
utökos titt 40p
läsåret

Boken och utställningen är ett resultat av en landsomfattande

ges

.

undervisningen förlagd

resulterat i över 5 000 fotograferade och registrerade Iantyg.

till kvällstid. Det finns 15 platser

pressläggningen hade Regeringen ännu ej

tillsatt tjänsten. Louise Lönnroth är sedan
tidigare verkam vid Landsarkivet i 6öteborg.

och kursen ges i samarbete mellan Historiska

lnvenleringen har utförts av en arbetsgrupp {rån L0 och

Louise Lönnroth är förordad av Rikarkivet till

ny Iandsarkivarie på Landsarkivet i Cöteborg.Vid

förförsta gången en kurs på 21-40p,

lilsom tidigare på halvfart med merparten av

inventerinq av arbelarrörelsens fackliqa fanor och standar, vilken

.

lnstitutionen och Landsarkivet.

Ewa lsakson är ny arkivarie vid Statistiska

Aöetanörelsens arkiv

Centralbyrån i Stockholm. Hon kommer direkt

och bibliotek och det

från arkivutbildningen i Härnösand, men har

är Margareta Ståhl,

tidigare bakgrund vid SCB.

ARAB, som står
!

98/99

en

och bibliotek ingår.

ut. Sedan 1992 har den omfattat 1-20p och under

augusti.

tillträtt

arkiv, där även ett ansvar för mus6ets samlingar

Arkivkunskapsutbildningen vid Lunds Universitet byggs

fördjupa er i den bok som utkommer till jubileumsdagen 8

Hans Riben har lämnat KTH och

tjänst som förste arkivarie vid Musikmuseets

för

texten i den
kommande boken och
i den utställningskatalog som Jinns.

Axet Norberg, död

Där kan man läsa

utveckling av dessa

Arkivchefen och förre ordföranden i
NLA, fil dr Axel Norberg har avlidit
efter en kortare tids sjukdom, i en

som skett under

ålder av 56 år.

om fanornas
symbolspråk och

retorik och följa den

1900{alet.

l

Han hade lång erfarenhet som
arki.zman, först på Riksarkivet,

BILDEN ÄR
TAGEN UR

sedan som arkivsakkunnig på

Kommunförbundet och därefter

KATALOGEN,

som arkivchef på fohnsonkoncernen

F0T0: ARAB.

sedan 1983.
En utförligare artikel om Axel

Norberg publiceras i nr 4/98.

I998-05-13

TemoArkivs örsmöte
Fredagen den

27 mars höllTema Arkivs ägarförening sitt årsmöte

i det sk Erlanderrummet i de nya lokalersom ARAB tog i bruk
den 1 april. Årsmötet leddes av Sv Lantarbetarförbundets

handläggning. Detsamma gäller även för den målbeskrivning
TIPS FöR INTRESSERADE!

som formulerats av styrelsen.

Bertil Jansson (FA) och 0lle Ebbinghaus (AAS) Iämnade sina

Sök på internetl Alla stora organisationer har hemsida som

styrelseuppdrag och den nya styrelsen består av Margareta

är tillgänglig för sökning. Undvik dock att söka på breda

Linday (NLA), ordförande; Sickan Jernberg (FA), kassör; Arne

begrepp som arkiv

Ånmötet klarades av på ca en timme och den enda fråga som

Fryk6n (FALK), sekreterare och Michael Dahlin (AAS), Iedamot.

150 000 (!) träffar.

föranledde viss diskussion var hur man konstruerar årsavgifterna

Huvudredaktören

från ägarföreningarna tillTema Arkiv så att fördelningen blir så

Redaktionen fortsätter med samma manskap som under föna

rättvis som möjligt. Frågan remitterades till styrelsen för

året.

ordförande Leif Håkansson.

Owe Norberg är adjungerad

= 10 000 träffa6

eller archive som ger

till styrelsen.
TIPS

TILL KALENDARIET

SI(ICXAS TILL:
CATARINA LUNDSTRÖM IFAI

Fören;ngsarkivet i Jämtlands län

Tfn 063-10 77 79.Fax063-12 18 24
E-post: catarina.lundstrom@faj.z.se
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FALK:s konferens och årsmöte
Luleå

2-3/6

FA:s

årsstämma och kurs

Nonköping

t0-11/6

ICA:s konferensdagar i Ramsele
Föreläsningar och workhops. SVAR

9-t0/9

Elektronisk dokumenthantering
& arkivering
EDM

7/17

&A98,Stockholm

Arkivens dag
Överallt i hela landetl

probIematik. !
Vro svsNsre nöcsrolon och universitet bedrivs undervisning, men också en
omfattande forskning. Att verksamheter
som administration, antagningsförfarande och undervisning faller

under offentlighetsprincipen är för de
flesta en sjiilvklarhet, men när det gäller
forskning är det inte lika enkelt. Det
råder delade meningar om och när
forskningsmaterialet, underlaget, är att
betrakta som allmän handling och om
det därmed ska arkiveras.
Olika åsikter förekommer t ex i frågan
om när i forskningsprocessen materialet
blir allmän handling. En tolkning av
regelverket är att forskningsverksamhet
ska likstiillas med ärendehantering
enligt förvaltningslagens ärendebegrepp. Vid en sådan tolkning har
forskaren möjlighet att hålla sitt
underlagsmaterial undan offentligheten
tills projektet har slutförts och resultaten publicerats. Först då blir det allmän
handling.
Företrädare för den andra tolkningsvarianten menar att forskningsverksamhet

skiljer sig markant från traditionell
ärendehantering. Materialet blir allmän
handling genom att det uppstår genom
sk faktiskt handlande. Innebörden är att
handlingarna i forskningsprojektet blir
allmän handling så snart de upprättats.
Flera av handlingarna skulle då vara att
betrakta som mellanprodukter, dvs
föregångare till en slutlig, allmän
handling. Sådana mellanprodukter blir
aldrig allmän handling om de inte
omhändertas för arkivering.
Frågan om forskning som faktiskt
handlande eller ärendehantering är till

§
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stora delar avgörande för vad av
forskningsmaterialet som kan komma
att arkiveras.
Företrädare för forskningsvärlden
menar samtidigt att materialet inte alls
borde ses som allmänna handlingar
eftersom forskaren inom andra områden, upphovsrätt och patenträtt, har en
särstiillning gentemot andra
statstjänstemän. Det har framförts
tankar om att forskning, även som
statlig verksamhet, inte borde omfattas
av offentlighetslagstiftningen. Man
anser att forskaren borde få utökade
möjligheter att bestämma över ins1,n
och gallring i sitt eget material.

Bakgrunden till problematiken med
forskningsmaterialet och en undersökning av hur forskaren sjdlv hanterar den
information som forskningsprojektet
avsätter, presenteras i vår C-uppsats
"Forskningsmaterialets vara eller inte
vara -en loralitativ undersökning vid
Chalmers'l framlagd vid Mitthögskolan, Institutionen för kultur och
humaniora.
I uppsatsen ingår en kvalitativ
undersökning som utförts vid Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg. Femton
forskare i olika åldrar och tjänstegrader,

alltifrån en nyutexaminerad doktorand

till

en professor eremitus, intervjuades.

Syftet var att ta reda på forskarnas

riktlinjer för hantering och
arkivering av forskningsmaterialet? Det
vanligaste som arkiveras från
forskningsprojekten är slutrapporten.
Men ett otal dokument har föregått
denna slutrapport. Vad händer med
dessa? Slängs de eller tar forskaren med
materialet hem? Kanske kollegorna får
ser de på

en eller annan pärm?

Undersökningen visade att de flesta
forskarna ansåg att de sjdlva äger
materialet och har rätten att förfoga
över det, även om forskningen bedrivits

vid en statlig högskola och oavsett vem
som finansierat forskningen. När ett
forskningsprojekt ar fardigt, delas
forskningsmaterialet ofta upp bland de
som kan ha fortsatt nltta av det, eller
förstörs, eftersom det saknas rutiner for
hur det ska tas om hand. Det vanligaste
är att materialet stiills undan för
stunden och sedan kastas när
förvaringsutrymmet är fu llt.
Uppsatsen har inte till syfte att
presentera några färdiga lösningar utan
är, liksom den här artikeln, mer ett
bidrag till den diskussion som alltjämt
pågår. En konklusion är givetrris vikten
av att man löser Wistefrågan om
forskning som ärendehantering eller
faktiskt handlande och vidtar ätgärder
för att bevara forskningsmaterial vid
våra högskolor och universitet.
Ewa Holmström och Charlotta Tengbert

inställning till bevarande av forskningsmaterial och hur de själva värderar sitt
material. Hur hanterar de praktiskt
forskningens handlingar idag och finns
det några rutiner för arkivering vid den

Den uppsats som artikeln refererar

institution de är verksamma vid? Hur

l\4itthöqskolan, Institutionen för arkiv- och

till är {ramlagd vid

informationsvetenskap i Härnösand. Den kan beställas
via Annelie.Sundqvist@hkh.mh.se, lnstitutionen {ör

kultur och humaniora.

Arkivreso titt

ven om de flesta reser till Prag för musikens skull,
kan man där även få en estetisk upplevelse av
arkiv. Tjeckiens storlek gör det rimligt att jämföra
arkivinstitutioner, ffots skillnaden mellan arkiv från den
tjeckiska lokala förvaltningen, som startar på 1200-talet,
och Sveriges från 1600-talet. Tjeckien har kommunala
arkiv (=s6dsarkiv),landsarkiv för den lokala statliga
förvaltningens material och givetvis ett riksarkiv.
Däremot har man inga landsting - det kanske är en
nordisk specialitet. Stadsarkivet i Göteborg, som ju är
både kommunarkiv och landstingsarkiv, hade forlagt
1997 ärs personalutbildningsresa till Prag. 13 personer
åkte och det blev även plats för ett par betalande gäster,
varav jagvar en. Valet av resmål berodde på att man har
en arkivarie med tjeckiskt ursprung. Henrik Ligmajer
har utbildats vid arkivskola i Brno, som är Tjeckiens
andra stad, och även arbetat vid ett tjeckiskt stadsarkiv,
innan han fllttade till Sverige. Genom hans gamla
kontakter inbjöds Göteborgs Stadsarkiv av tjeckiska
arkivarieföreningen till detta studiebesök på firra olika
institutioner. Henrik Ligmajer tolkade, vilket var en
förutsättning for att kunna uppfatta all information;
tyska eller ryska är annars vad som gäller. En del yngre
medarbetare på arkiven talar engelska, i slmnerhet om
de arbetar med IT.
Efter sightseeing i Prag lördag-söndag åkte vi en
strålande måndagmorgon buss ut till det byggnadskomplex i en betongförort som inhyser Prags stadsarkiv och
inom kort kommer att ha över 200.000 hyllmeter för
riksarkivets bestånd. Man har gått in för att motverka
allt tal om gråa arkiv. Magasinsbyggnaderna tu l2väningar höga med bara en kdllarvåning. Riksarkivets
magasin är randade i gult, rött, blått och grönt med
stora färgfläckar emellan ränderna. Besöket skedde
under ledning av riksarkivarien och handlade mest om
tekniska ting t ex sprinklers med gas (inergen), som
medger att människor hinner ta sig ur magasinen, om
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systemet sätts igång, samt desinficering av leveranser

och material som förvarats i olämpliga lokaler.
Prags stadsarkiv är färdigbyggt och där började man

fl1tta in i maj 1997. Fortfarande vid vårt besök var det
mest teknisk personal ( 1 5 personer) som arbetade där
med konservering, bokbinderi, desinficering samt
scanning av dokument. Stadsarkivet har ett lika högt
men inte lika djärvt dekorerat arkivmagasin som
riksarkivet. De båda institutionerna är helt skilda åt och
kommer att ha olika ingångar och forskarsalar. För
forskarna kan det ju vara en fördel att ha båda arkivinstitutionerna inom räckhåll, när de tagit sig ditut per
motorväg. Forskarsalen för Prags stadsarkiv rymde 20
personer och enligt uppgift hade man c:a 2000 besökare
om året. Varje bord var försett med dator, och på sikt
tänker man sig uppenbarligen att besökarna ska läsa
scannade handlingar, även om det fanns ett paternosterverk för att hämta fram arkiwolymer. Alla arkiv, både
statliga och kommun ala, lägger in arkivförteckningar
och dokument i ett gemensamt system för att underlätta åtkomsten över hela landet. Vid vårt besök pågick
datorutbildning för personalen i forskarsalen. Forskarna
använder fortfarande de gamla lokalerna i stadens
centrum.

Stadsarkivets entrö bevakades av en pistolförsedd vakt,
och den bil som tagit sig innanför spärrbommen till
parkeringen utanför entr6n kunde inte komma ut igen
utan hans godkännande. Golven i byggnaden var
spegelblanka, glas hade anyänts flitigt, korridorerna var
ljusa och hyllinredningen vitlackerad. Det var ett
arkivpalats med stora arbetsrum. Magasinsgolven var
dimensionerade för tätpackningshyllor, men man hade
installerat fasta hyllor, eftersom accessionsutrymmet
väntades räcka inom överskådlig tid. Personalen utgörs
av 53 personer, alla kategorier inräknade, och beståndet

är nu drygt 23.000 hyllmeter, varay cia 3.000 meter från
den administration som avslutades 1989. Sådant färskt
material var man klart besvdrad av, eftersom det medför
många förfrågningar av mer administrativ art, och de
tjeckiska stadsarkiven är mycket inriktade på forskning.
Stadsarkivet i Prag har en särskild avdelning för egen
historisk forskning med anknytning till det material
som förvaras där. Stadsarkivet i Göteborg fick som
presenter ta emot magnifika tryck, på tjeckiska och i
Brno även på latin. Problemen med nya arkirrmedia
hörde vi inget om.
Som stadsarkivarien dr Ledwinka själv påpekade, är
man privilegierad i Prag genom att så mycket pengar
satsats på detta nya arkivkomplex i hul-udstaden. I Brno
skulle vi få se en mer normal verklighet och det stämde.
Brist på medel till arkivinstitutioner är inte bara ett
svenskt fenomen, även om de kommunala arkiven i

Tjeckien förefaller vara betydligt bättre försedda med
personal än de svenska. Brnos stadsarkiv ingav en viss
hemkänsla hos dem som arbetat i Göteborgs stadsarkivs
forna lokaler. Man hade hur,rrdlokal i Nya Rådhuset, ett
I 700-talspalats, där även stadens styrelse, magistraten,
hade sina lokaler. Mycket material förvarades i en
extern depå. Entrdn i Nya Rådhuset låg på en inre gård den som inte visste var dörren fanns hittade med
svårighet dit. Men dörren öppnades av en vänlig
arkivarie, utan pistol. Med anledning av vårt besök hade
man stängt för forskare, och vi trängdes runt deras
gedigna gammaldags bord, ungefär sådana
som svenska riksarkivet hade
fram

till

man har 20 anstiillda, som i princip arbetar enbart med
institutionens material, inte med det som förvaltningen
producerar idag. Här fick vi också se arkivförteckningar,
där vi visserligen bara kunde läsa siffror, men de
verkade vara uppstiillda ungefär efter samma system
som de danska. Man hade plockat fram sina dyrgripar
med underbara må1ningar, men här fick vi också se en
del vanligt basmaterial, t ex en äktenskapsbok på tyska
och folkbokforingsblanketter, som liknade våra gamla

mantalsuppgifter. Det kommunala arkivet i Brno har
motsvarigheten till våra kyrkoböcker för själva staden,
och även judiciellt material, som annars i princip hör
till landsarkivet. Både stadsarkivet i Prag och det i Brno
tycks alltså fungera ungefär som Stockholms och
Malmö stadsarkiv, dvs man tar emot både kommunalt
och statligt material för staden. När stadens område
l.uxit, har handlingar förts över till det kommunala
arkivet från landsarkivet. Vi frågade en del om förhål-

landet statligt-kommunalt för att kunna jämföra med
svenska förhåIlanden, och
man tycktes vara inne i
en övergångspe-

riod, då statliga
verksamhe-

1968. Brno har

c:a 400.000 invånare,

det kommunala

arkivet omfattar
c:a 10.000

hyllmeter
och
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ter flyttas över till kommunerna. Skolan - även motsvarigheten till grundskolan - var tidigare rent statlig, men

kommunalisering pågår.

på forskarplatser tycktes i varje fall inte bekymra

arkivarierna.
Både arkivinstitutioner och dess besökare är alltså

märkligt lika i de wå länderna. De lokala arkivens
En kort promenad förde oss till det palats byggt 1908,
som inryrnmer diverse myndigheter samt landsarkivet
för Mähren, som är Tjeckiens iildsta med startår 1839.
Det har bott på tredje våningen sedan huset byggdes. Vi
frågade inte hur det var med brandsiikerheten, lika litet
som på stadsarkivet. 1908 års hyllinredning står kvar;
takhöjden påminde om slotten i Vadstena och Uppsala
och den gröna färgen på hyllorna erinrade om de
ursprungliga trähyllorna från 191 1 i landsarkivet i
Göteborg. Landsarkivet för Mähren har många depåer
och endast en liten del av materialet inne i staden.
Forskarsalen hade c:a 20 platser och forskarna liknade
dem som brukar frekventera landsarkivet i Göteborg.
Det visade sig också att släktforskning är mycket
populärt. Man har även många förfrågningar från
amerikanare som gärna vill spåra sitt ursprung till
gamla adelsfamiljer men i regel finner att gamla mlter
inte stämmer. I forskarsalen måste man beställa plats
månader i förväg. Runt väggarna bakom glasrutor låg
reserverat material med namnskyltar. Det verkade vara
betydligt fler namns§ltar än forskarplatser, men jag

fick aldrig klart för mig om materialet
också låg där flera månader,

medan forskaren
väntade på plats
nästa
gång.

Bristen

innehåll speglar samma klassiska förvaltningsuppgifter:
registrering av befolkning och agof<irhallanden, rättskipning, skatteuppbörd och omsorgen om den egna
kommunens eller stadens invånare. Det är i princip
samma samhällsproblem som ska lösas i Göteborg och
Brno och materialet blir likartat trots olika kanslivanor
och språk. Städer har trafik- och kommunikationsproblem, och det torde vara fullt möjligt att göra jämforelser mellan Brno, som satsar på små smidiga spårvagnar
som kör mitt ibland flanerande människor på torg och
gågator och Göteborg, som skaffat livsfarliga kolosser
som liknar lokaltåg och går lika sällan. I alla Iänder
finns det skolor och sjukhus som efterlämnar arkiv, och
hanteringen av dem är också jämförbar. Sparas samma
material i Göteborgs stadsarkiv som i Brnos eller skiljer
sig värderingarna? Så långt kom inte diskussionen den
här gången.

fyra arkivinstitutionerna verkade man angelägen
om fortsatta kontakter med stadsarkivet i Göteborg, där
man har en så utmärkt tolk. Frågan är vad ett svenskt
stadsarkiv utan medeltida privilegiebrev och tänkeböcker ska kunna ställa upp med vid ett tjeckiskt
besök. Med tanke på att svenskt 1600-tal i Brno
På alla

är representerat av en minnestavla i S:t |acobs
kyrka ör,er hur Lennart Törstensson inte
lr,ckades inta staden utan fick ge sig iväg
på andr a 1.rär jningar, vore det kanske
bäst att lämna historien därhän och
i stället inrikta san-rarbete på det
modernaste materialet. Detta
verkar de tjeckiska lokala
arkiven ännu inte l-ra behör.t
ta stälh-ring till, i nrotsats til1
de komntLrn,tl.t .rlkir en i
Sverige, soln redan nu måste
ta itu r-ned ber alande av

digitalt material. Sådant
samarbete lore naturligt
för Girteborgs stadsarkiv
'ont thlicl ihrlaltningens

tekniska utveckling så nära
sorn nrojligt.

Beata Losman
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AAS årsmöte gick av stapeln den 12 mars i
Göteborg. Efter en delikat lunch på Fiskekrogen
samlades ett 20-tal personer på Länsstyrelsen
Västra Götaland för att följa
årsmötesförhandlingarna som leddes av Bode
Janzon medAnki Steen vid protokollet.

Ordförande Olle Ebbinghaus redogjorde för
förra årets verksamhet som bl a bestod i att
arrangera AAS egna seminarier men också att
tillsammans med SIMO stå som arrangör för
den färde Arkiv & Dokument-mässan. SIMO
och AAS har i detta sfte gemensamt bildat ett
aktiebolag, Arkiv & Dokument i Sverige AB.
Mässan 1997 lämnade ett överskott och man
har redan börjat planera för Arkiv &
Dokument -99.
Föreningen har svarat på remisser från såvril
Riksarkivet som från STG och Kulturdepartementet. AAS har också varit representerad i arbetsgruppen för "Arkivens dag" som ska
genomföras den 7 november i år och i SISSTG:s tekniska kommittd l2g "Dokumentation"

och dess arbetsgrupper.

Under 1997 delades det ut tre resestipendier
ur Leif Paulsens stipendiefond till den Nordiska
afkivkonferensen i Tiondheim. Ordforanden
uppmanande i detta sammanhang medlemmarna att söka pengar ur fonden. Glädjande
nog är föreningens ekonomi nämligen stabil
och medel till stipendier avsätts kontinuerligt.
Ytterligare en följd av det relativt goda ekono,
miska läget är att detbeslutades om en oförändrad medlemsavgift for 1998 på 150 kronor.
Birgitta Björkman och Per Granath lämnade
styrelsearbetet. Årsmötet beslöt att utökas den
nya stl,relsen från 9 till 10 personer och den
kommer för 1998 att bestå av: ordförande Olle
Ebbinghaus (Mariebergs Arkivbyrå), Malena
Appell (Scania Partner AB), Renata Arovelius
(SLU), Mikael Dahlin (AstraAB), Lena
Fjellborg (Statens Räddningsverk), Sylvia
Lindström (Telia Data AB), Eli Hjorth Reksten
(Linkopings universitet), Mirja Sandström
(Postfastigheter), Anki Steen (Luftfartsverket)
och Eija Österberg (NUTEK).
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Besökadress:
Hammarby Kajväg 30, ST0CKHOLN4
Kansli: Yvonne

.

Tln:08-772 99 25.

AnnaCarin Paavo (AAS)

Dahlqvist

Fax:

08-772 99 3l

0rdförande:

I anslutning till AAS årsmöte i Goteborg holls
ett seminarium kallat "Länssammanslagningar
och arkiv". Vi lever som bekant i en föränderlig
värld, vilket gäller även statsförvaltningen och i

t

Box 92003, 120 0 ST0CKH0L[4

Margareta Linday
Svenska Handelsbanken

Tfn: 08-701 13 26. o Fax 08-70127 8l

vissa fall t o m länsindelningen. Om det berättade Ewa Larsson, arkivarie vid den nya Länsstyrelsen Västra Götaland och landsarkivarie Jan

Dahlin från Landsarkivet i Lund. De var
inbjudna att tala om konsekvenserna för
arkiwerksamheten vid länssammanslagningar.
Ewa Larsson arbetade med arkivfrågor i proces-

mxlvRlorrm
Box

inför bildandet avVästra Götalands län av
Skaraborgs, Alvsborgs och Göteborg och Bohus
sen

län. lan Dahlins erfarenhet härrör från bildandet av Skåne län (tidigare Malmöhus och
Kristianstads län).
Vad organisationsförändringar innebär för

arkivbildningen och den praktiska arkivhanteringen, brukar inte vara avgörande
argument för makthavarna när dessa beslut ska
tas. Arkiven ståills ofta inför faktum och ska
anpassa sin verksamhet till de nya förhållandena
efter bästa förmåga. Till detta kommer många
gånger otillräckliga resurser. Inte sällan får nog
proveniensprincipen sig en törn när teori och
verld ighet inte överensstämmer.

390,101 27 ST0CKH0LM

Kansli: Annika Pettereson

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

0rdförande:
0lle Ebbinghaus
[4ariebergs Arkivbyrå AB

Tfn: 08-698 06 05.

.

Fax:08-698 06 02

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

arkyforUuua
lnruvrönsuHr

ForKRöRELSERNAS
Box

317,101 26 STOCKH0LM
Rigmor Hagström

Förändring av diarieföringen

Tfn: 08-412 39 00. o Fax: 08-412 39 90

Det är lätt att förestiilla sig vilka faror som lurar
vid omstruktureringar av den här storleken.
Vissa visade sig även vara besannade utifrån de

0rdförande:
Bedil Jansson
Tfn: 08-650 39 54.

praktiska exempel som berördes på seminariet.
Ewa Larsson berättade bl.a. om de tidigare
länens ärendehanteringssystem som skulle
bakas ihop till en enda databas. Gamla, oavslutade ärenden måste konverteras in i den nya
databasen medan gamla, avslutade ärenden som
inte tidigare plockats bort skulle skiljas ut. Tiots
att man var restriktiv med registratorsbehörigheten skulle 60 registratorer hanya
användaridentiteter, lösenord och direktiv för
strikta registreringsprinciper. Man planerade,
testade och gjorde provkonverteringar under
hela hösten 1997. Projektet roddes

till slut i land

men idag återstår 13500 ärenden som fått nya

K
FALK
Att: Annika Holmberg
Sollentuna kommun
191 86 SOLLENTUNA
Tfn: 08-92 16 45.

.

Fax:

08-92 76 44

e-post: annika.holmberg@sollentuna.se

0rdförand€:
Arne Fryk6n
Helsingborgs kommun

Tfn: 042-10 61 10 o Fax: 042-10 50 65
e-post: arne.fryken@k.helsingborg.se

föreningsforum

diarienummer men där handlingarnaär märkta med de gamla
diarienumren och alltså måste
ändras successilt.

Ytterligare en komplikation var att
två kommuner (Habo och Mullsjö)
inte ville ingå i det nya länet utan
istället tillhöra Jönköpings län, med
foljd att alla de oavslutade ärendena
giillande dessa kommuner skulle
skiljas ut och föras dit.
Ewa Larsson nämnde andra
exempel på rutiner och arbetsuppgifter som flyttats runt i det geografiskt
ganska omfattande nya länet, vilket

gjort att även handlingarna måste
fl1ttas. Likaså måste lån av handlingar mellan olika orter och olika
arkivbildare arrangeras och skötas.
Risken för sammanblandning torde
vara ganska stor om man inte ser

upp.
Det finns dock också positiva
aspekter på förändringar av det här
slaget. Det ger nya möjligheter, t.ex.
att brlta gamla ineffektiva mönster
och pröva nyavägar. Larsson hävdade att det funnits en god samarbetsvilja och också en vilja att ta itu
med arkirfrågorna, vilket varit till
stor hjälp.

försvinna om man viintar for länge
med att förteckna, men Larsson
belyste ett problem som tyvärr inte
är okänt i arkiwärlden: de personer
som stiills till arkivens förfogande har
ofta inte rätt kompetens och som
bekant innebär förtecknande mer än
att bara "lägga papper i en kartong".
På väg mot Skåne län

Ian Dahlin berättade att Landsarkivet
i Lund varit mycket involverat i
arkivfrågorna vad gäller sammanslagningen av de län som idag bildar
Skåne län. Inga arkivarier fanns
nämligen anställda sedan tidigare,
endast registratorer och arkivansvariga, och man behövde utomstående arkivkompetens för att
bringa reda i begreppen,
Alvecklingsorganisationen anstiillde

några arkir,.utbildade personer för
delar av arbetet, dock med titeln
amanuenser,,. Sammanslagningen
har b1.a. resulterat i att 4000 hyllmeter pappershandlingar levererats till
Landsarkivet.
Dahlin redogjorde för den noggranna inventering man gjort av de
cirka 250 ADB-systemen på de två
tidigare länsstyrelserna, genom att i

princip gä"frän tjänsterum till
Flexibilitet ett måste

Ett av nyckelorden i sådana här
sammanhang menade hon är
flexibilitet. Ibland går inte arkivförfattningarna att tillämpa och
praktiska alvägningar kan av
nödvändighet bli avgörande. T.ex.
kan gränsdragningen mellan gamla
och nya arkivbildare påverkas när
nya rutiner utkristalliserar sig.
Man har av resursskiil varit
tvungen att koncentrera mycket av
kraften på den nutida arkivbildningen och inte kunnat prioritera förteckningsarbete av

il

det äldre materialet.

Mycket av kunskapen om materialet
kommer att

tjänsterum" och få handlaggarna atl
redovisa vilka system som dolde sig i
deras datorer. Landsarkivet ville göra
avställningar ur systemen vid en viss
given tidpunkt, t.ex. för att säkra
ADB-baserade sökingångar till
manuella handlingar, men detta
lyckades inte. Man tog dock vid
årsskiftet 1996197 en back-up på alla
de 250 systemen och har nu valt ut
40 stycken av dem som ska bevaras
och dokumenteras.
Kodförändringar ställer till problem

Att förändringen av olika typer av
koder, t.ex. verksamhetskoder och
församlings- och kommunkoder,

kommer att ställa till problem för
forskare i framtiden gjorde Dahlin
oss också uppmärksamma på. Det
kan vara nog så besvärligt och
tidsödande att följa koder över tiden
även om kodnycklar finns att tillgå,
men han nämnde också att man på
vissa ställen i förvaltningen helt
enkelt gått in i databaser och kodat
om utan hänvisningar eller annan

dokumentation!
Dessvärre kunde Dahlin konstatera
att intresset från förvaltningsforskningen för denna historiska
länssammanslagning hittills varit
förbluffande litet, medan etnologer
och kulturgeografer visat större
engagemang.

Visning av Landsarkivet

För dem som så ville, och vågade
trotsa kylan genom att promenera ett
antal kvarter i en ganska snål
göteborgsblåst, avslutades sem i nariet
med kafEe och visning av Landsarkivet i Göteborg. Louise Lönnroth
guidade oss runt, berättade målande
om landsarkivets skiftande verksamhet och gav oss exempel på intressanta material som kan avnjutas i
samlingarna.

Ewa Larsson
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FALK:S TIEMSIDA
Än NU TrLLGÄNGLIG
m.

fryrce. tmLft

FAIK har nu fått sin hemsida installerad.lan Östergren har upprättat
densamma med Adobes PAGEMILL
som verktyg. Den finns för närvarande i en betaversion och |an svarar
för driften. Eventuella frågor kan
ställas

till honom. Vi väntar oss

mycket av hemsidan. Framfor allt
kommer FALK-Posten i fortsättningen att ges ut på hemsidan vilket
betyder både enklare redigering och
snabbare distribution. Än så länge
skall vi dock akta oss för bilder
(bitdfiler) som tar stor plats enligt |an.
Adressen till FALKs hemsida är

följande
http://w1.46 l.telia.com/-u 4610355L I

FLYG MED TItL

LUtEA...
Arne Fryls6n [FALKI

vÄsrrRAS
m.

rwfr6,

Stockholm

Eva Olofsson

Luleå

Monica Jonsson

Svenstavik

Cunnel Andersson

Cöteborg

Ulla 0ppman

Sävar

Marie Asplund

Bjästa

samman i Luleå för att bland annat
dra igång de regionala nätverken.

Britt Zakrisson

Östersund

Karin Forslund

lärfälla

Att bygga nätverk ar viktigt för

Gudrun Berg

Rättvik

oss

alla. Kom ihåg att tillsammans är

vi

starka och därför måste många delta
i konferensen. Om Du inte har
möjlighet att delta skicka då Dina
synpunkter till någon i styrelsenl Nu
genast! Styrelsens e-post-adresser
och övriga adresser finns på FALK:s
hemsida och hemsidans adress är:
http://w1.46 l.telia.com/-u46 10358 1/

Lotta Kristensson

Bandhagen

Allan Johansson

Västerås

Lena Andersson

Umeå

lngemar 0lofsson

Skellefteå

Bengt Andersson

Hörby

Jan Permerup

Eslöv

LillyTjernberg

Östersund

Dan Erilsson

Hyltebruk

Ing-Britt Carl6n

Uddevalla

Madeleine Andersson

Örebro

Annika Carlsson

Uppsala

Elisabeth Celander

Uppsala

Peter Persson

Örebro

Bilden från styrelsemötet i
Eva Königsson, Anita Kutzner,

I

Norberg

Katarina Ekelöf

I runt tal hundra "falkare" strålar

Västerås:

STYRELSEMÖTE

Katarina Nordin

Annika Holmberg, Mats
Nafsund och Michael Frankius.

Vi hälsar Er välkomna till föreningen och passar samtidigt på att meddela att föreningens register i fortsättningen kommer att administreras av Elisabeth Holmstrand, Ekonomi- och sekreterartjänst, Ram lösa.
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FALK:s styrelse har haft sitt senaste
möte 4-5 mars i Västerås. Notera att
protokollet från detta möte är tillgängligt på FALK:s hemsida. Mötet
ägde rum hos Västerås stadsarkiv där
vi också hade ett pass för gemensam
diskussion med Mats Nafsund och
Michael Frankius om aktuella frågor
på både kommun- och landstingssidan. Samtidigt passade vi på att
avtacka Mats Nafsund bland annat för
hans stora insatser som Tema Arkivredaktör under tidskriftens värsta
krissituation för några år sedan.

Mötet var också bland de sista för de
tre ledamöter som kommer att avgå
vid instundande årsmöte, nämligen
Annika Holmberg, Eva Königsson och
Marianne Betts. Vi tackar även dem
för deras ännu icke helt avslutade
insatser för FALK:s styrelse.
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Bevarande och gallring av brottmålshandlingar
- Rapport från samrådsgruppen för rättsväsendets

arkivfrågor (RA dnr 32-44L7-96, MEMO nr 4)
En handling - ett arkiv, enkel regeltillämpning,

INFORMERAR

överlämnande

till arkir.rnyndighet, har varit nägra av

de utgångspunkter som samrådsgruppen för

rättsväsendets arkivfrågor, SARV arbetat utifrån när
förslag till nya regler om bevarande och gallring av
brottmålshandlingar (handlingar rörande brotts-

Tvö utredningor pö remiss
Förslag till allmänna råd om registrering och
föreskrifter för gallring av EU-handlingar (RA dnr

30-t542-97).
Ett projekt med deltagare från Riksarkivet (Per |ansson,
Viveka Carlsson och Anita Tallbom) och från
Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Patrik
|akobsson), har utarbetat ett förslag till hur myndigheter ska handskas med s.k. EU-handlingar vad avser
registrering och gallring.
Sedan Sveriges inträde i EU har strömmen av handlingar från EU:s olika organ strömmat in till både
departement och ml.ndigheter. Projektet har i det
framlagda arbetat definierat EU-handlingar på två sätt.
I det ena sättet definieras de som handlingar, som
utviixlas mellan EU:s organ och den svenska statsförvaltningen samt mellan ml.ndigheter och departement
med anledning av EU-samarbetet. I den andra definitionen definieras de som handlingar som tillkommer
hos ml,ndigheter och departement som en följd av EUbeslut i frågor om t.ex. jordbruksstöd, strukturfonder
och FoU-program.
Föreliggande förslag är, vad gäller analys- och
förslagsdelen, framtagna utifrån den förstntimnda
definitionen. Senare under året kommer ett förslag
rörande handlingar som tillkommit enligt den andra

definitionen.
Arbetetet i projektet har utförts genom inventeringsarbete vid såviil departementen som ett flertal centrala
statliga verk, bl.a. Jordbruksverket och NUTEK.
I förslaget till registrering och gallring av EU-handlingar redogörs för de olika handlingstyper som
förekommer samt hur flödet av handlingar ser ut.
Vidare lämnas konl«eta förslag på hur och vilka
handlingar som ska registreras. Därutöver ges exempel
på hur man kan tilliimpa RA-FS 1991:6 samt vilka
handlingar som kan gallras med stöd av en särskild
EU-RA-FS.
Remisstiden gick ut den22 aprrl.
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utredande verksamhet och lagforing av brott) för polis,
åklagare, domstol samt tull tagits fram. Bakgrunden till
SARVs arbete är, att nuvarande regelverk för bevarande
och gallring av brottmålshandlingar till viss del är svåra
att tillämpa, samt att bevarandet och gallringen av
handlingar i hela "brottskedjan" (från anmälan till
lagföring) i viss mån skett utan den helhetsbild av
informationsflödet, samrådsgruppen varit ense om att
man bör utgå från.
För att försöka råda bot på detta missförhållande
bildades SARV bestående av representanter för arkivverket, polis-, tull-, åklagar- och domstolsväsendena.
I rapporten redogörs dels frir gällande regelverk samt
för den kritik som riktats mot detta regelverk, dels
av brottmålshandlingar vid
berörda myndighetstyperna. I rapporten lämnas
förslag ti1l nya regler för bevarande och gallring vilka i
korthet går ut på att en betydligt större andel av
förundersökningsmaterialet iin i dagsläget kommer att
bevaras, att brott för vilka stadgas mer än två års
fängelse bevaras i sin helhet och att s.k. högfrekventa
brott med en straffsats om högst wå års fängelse får
gallras med undantag för ett visst urval (datumurval).

rutiner kring hanteringen
de

Slutligen redogörs för överlämnande (leverans) av
arkinnaterial till arkirrmyndighet, samt sist men inte
minst vilka praktiska konsekvenser SARV:s förslag
kommer att få för de inblandade parterna.
Remisstiden pågår till den 5 juni.
Peter Sivervall

Förfottn ingsn gtt
Revidering
Arbete pågår med att revidera Rikarkivets

föreskrifter om pappershandlingar, RA-FS

7997:2,för att få bättre överensstämmelse med
standarder för papperi bindning och förvaringsmedel.
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Tre ovörderliga hjälpmedel fAr orkivorier
1

a

Visuol Arkiv

Arkivförteckningsprogrammet som blivit en succ6!

o Ett av de ledande arkivförteckningsprogrammen i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter
o Systemet kan leverera material till NAD (Nationella Arkiv-Databasen).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjåilp av ARKIA
o Etikettutskrifter åir enkelt i detta system. Du bestlimmer sjiilv format och utseende
o I supportavtalet ingår tillgang till Visual Forum, som iir en diskussionsdatabas på internet för arkivarier.

2. Visuol Bild
System för att registrera, lagra och presentera bildmaterial (foton, dokument mm.). Utnyttjar flatbäddsscanner,
filmscanner och digitalkamera för inregistrering. Bildema lagras på CD-R-skivor och hålls tillgiingliga via en
CD-jukebox.

3. Visuol Dokplon
till arkivlagens intentioner rir det niirmast nödvändigl att eL förvaltning eller en myndighet
har en ständigt aktuell dokumenthanteringsplan. Vår nyaste produkt, Visual Dokplan, gör det möjligt att arbeta
rationellt både med framtagning och ajourhållning av en sådan plan.
För att kunna leva upp

Modern teknisk miljö
Samtliga produkter uppgraderas för niirvarande

till

modernast tänkbara Microsoft-miljö (Visual Basic 5.0 och

SQL Server), vilket garanterar ännu högre prestanda och extremt kraftfulla sökmöjligheter.
Behov av att göra informationen tillgänglig för manga? Inom kort kommer vi att kunna erbjuda intraneflösningar
som gör det möjligt att med hjälp av web-läsare söka i de tre systemens databaser.

Intresserad? KontaktaBertilAxelsson,produktansvarig
bertil.axelsson

@

O3L- 613225

adb-kontoret. goteborg.se

eller Bo Thal6n, stadsarkivarie
bo.thalen @ adb-kontoret.goteborg.se

031 -701 19 60

Du kan också bestiilla en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller läsa mer om våra produkter på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se.
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ALP Data utuechlar, med hag kompetens
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Vill ni arr handt

t

I

lingar och ärenden skall
finnas tillgängliga vid rätt tillftlle utan att behöva leta?
1
Vill ni kunna diariefora er e-post och knyta scannade
dokument till era ärenden samt dessutom göra dem
sökbara på innehåll? Vill ni publicera uppgifter på intranet
med webteknik? Har ni behov av sror lagringskapacitet och
samverkan med andra myndigheter/organisationer? Vill ni på ett
kostnadseffektivt sätt samordna ert ärendehanteringssysrem rrors
stor geografisk spridning?
Utifrån era önskemål och krav anpassas vår programvara.
Med ÄHS, den trygga lösningen, kan vi tillsammans skapa
ett optimalt system anpassat till er verksamhet och
integrerat med redan befintlig program-
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ÄHS produktlinje utgör ett

h'{-

gränslöst system som stödjer
både den enskilde användarens och organisationens
krav.
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berättar vi gärna mer om
era möjligheter med
våra produkter.

lrf$fru
ALP Dern r LrNNöprrrrc AB
lndustrigatan
Tel 013-35 85

*-l

----E[Eätrirln!rl
irr,ticrosottl-

5 582 77 Linköping
0O Fax 013-35 97 0O

info@alp.se http://www.alp.se

