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Vi Lundqvistore hqr tillverkot hyllor i över 50 ör.
Böde logerhyllon, tötpockningen och stölhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett hyllforetog,
sölier vi öven möngo ondro förvoringsmöbler.
Böde sorteringsfock, gorderobssystem, diskor
och skåp.
Men vi ör, och tonker forbli, ett foretog 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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Iandet, Arkiv

& Dokumentmässan, har

bevakat den.Två av föreläsarna presenterar sina ämnen i artikelform

omger landsarkivet. lngvar Körberg har under tre år forskat i Sparbanksarkiv och
berättar i sin artikel om de arkivproblem han stötte på i det arbetet.
Sällskapet Emil HilderbrandsVänner anordnade tidigare i vår en heldagskonferens
om arkivariens framtida yrkesroll och om denna skriver Jenny Andersson.
Vi planerar att till årets sista nummer presentera landets två stora arkivutbildningari den i Härnösand och den i Stockholm.Vid båda ofterna har man haft varsin
professor och det pågår nu rekrytering av nya befattningshavare, men förfarings-

sättet skiljer sig mellan ofterna.
Hur ser man egentligen på ämnet arkivvetenskap, är det ett självständigt ämne
och hur manifesteras det iså fall?Vad kräver man av ämnets företrädare på respek-

tive oft? Det är frågor som vi hoppas kunna besvara i slutet av året!
Än en gång får jag tacka för den tid som varit!

,{

lSSN 1102-3597

men ändå

FA

får duTema Arkiv som

N

Är du inte medlem i någon av löreningarna,

medlemstidning.

- Fia Ewald

skriver om diarieföring och Fredrik Lindgren utvecklar sina tankar om XML.
SCB:s arkivchef Birgit Fredberg porträtteras i en intervju och landsarkivarien i
Vadstena, Roland Persson, berättar om de nya arkivmagasinen i slottsvallarna som
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Tema Arkiv har bevakat årets upplaga av

Arkiv & Dokument.
På de närmaste sidorna kommer vi att få
möta några besökares intryck av mässan och

därefter presenterar två föredragshållare från
konferensdelen, Fia Ewald och Fredrik
Lindgren, sina respektive ämnen - diarieföring och registrering i framtiden samt XML.

ffi*f§ trK§mrruffir ffr&re

Arkiu (r Dokurnerut 99
Text: AnnaCarin Paavo, foto: Peter Kristiansson

Anrtv & Do«uuBNr 99 utlovade "det
senaste vad gäller teknik, tjänster och lös-

ningar inom området dokumenthantering"
i sin katalog. Och visst kan man säga att
mässan lyckades i sitt uppsåt. För den som
hade tid och kunde botanisera bland
utståillarna, fanns alla möjligheter att göra
sig en bild av vad de olika företagen kan
erbjuda kunder från samh;illets alla sektorer.

Nytt för i år var att arrangemanget fl1ttat

till

Sollentunamässan och att det samarran-

gerats med Information Management 99
och därigenom breddats

tiil att bli en hel-

täckande fackmässa för informations- och

kunskapshantering. I utställningshallen
bredvid pågick dessutom ännu en ITmässa: Business Software. Det totala antalet
besökare på Sollentunamässan slutade på

cirka 5000. När Arkiv & Dokument tidigare
varit ett eget arrangemang i Worid Tiade
Center har ungefär 1000 besökare brukat
hitta dit. En av de uppenbara fördelarna
med ett samarrangemang av det här slaget
är givetvis möjligheterna att nå många fler.
Engelska uttryck som knowledge management, business intelligence och data
warehousing fick samsas med de mer traditionella termerna inom arkiv och dokumenthanteringsområdet. Om mässor av det
här slaget kan bidra till en ökad integrering
mellan dem som har sitt fokus på arbetsprocesserna "här och nu" och dem som
arbetar med ett långsiktigt perspektiv framför ögonen, är mycket vunnet. Samtidigt
finns naturligtvis också en risk att vissa frågor drunknar i den stora informationssströmmen och att små foretag, inriktade på
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arkivlösningar, blir överröstade av de möjligheter och resurser storforetagen har till
sitt förfogande.

lnternationella inslag
vyerna genom att satsa på en nordisk och

internationell prägel. Det digra konferensprogrammet, som lockade ungefär 400 deltagare, bjöd på flera internationella talare
och det är en välkommen trend. Problem
och möjligheter inom de aktuella områdena
delar Sverige med många andra länder, och
eftersom frågorna ofta är komplexa behöver
vi ta andra länders expertis till hjalp.
Personligen gick jag hem med framför
allt ett påstående ringande i öronen. Det
var Hans Hofman från det nederländska
Riksarkivet som (i fri översättning)
undrade om "vårt samhälle verkligen kan
kallas ett informationssamhzille - när det
saknas bra strategier för att bevara den

information som skapas"?
Ewa Isaksson och Erika Svahn, båda arkivarier vid SCB:s arkiv, ger här några synpunkter på mässan och de konferenser de
deltog i.
Ewa:

Redan på pendeln noterar jag ovanligt

i

3O-årsåldern

på norrgående tå9. Det betyder mässa

till

glädje för mannen som går omkring och
samlar pennor

i

en kasse). Men några posi-

tiva överraskningar blir det också. IT-konsultföretaget Frontec är ett exempel - dom
har byggt upp delar av sin monter i form av

Mässledningen hade också velat vidga

många kostymklädda män

av "den gamla vanliga" sorten. (Kanske

i

Sollentuna! Som gammal informatör och
"utställare" är det med stor spänning jag
kliver in i mässhallen. Vad är årets trend kommer vi att se något annat än datorer,
skålar med karameller och pennor? Lite
besviken blir jag for det är många montrar

ett flygplan och bjuder åhörarna på en flygtur. Den lätta måltiden är ett speciellt uppskattat inslag.
I dag är jag på mässan i en annan yrkes-

roll

- arkivariens. Av katalogen framgår att
jag gätt och väl kan ägna hela dagen åt

detta besök. Det finns en mängd utställare
med intressanta kopplingar till mitt yrkesområde. Men det gäller att vdja annars

drunknar man i information. Till mässan
hör också ett digert konferensprogram.
Efter en del funderande fastnar jag för
Trender, visioner. Tankar om vad som ska

hända i framtiden ar alltid givande. Så
småningom hittar jag konferenslokalerna i
ett hörn av den jättestora hallen. Fem
minuter före utsatt tid är jag ensam "åhörare" - men plötsligt väller det in folk och
salen fi,lls

till

sista plats.

Anders Flodström som är ny rektor på
KTH har fått uppdraget att inleda med ett
pass som fått rubriken Informationsteknik
som vetenskaplig disciplin. Anders budskap
är bland annat att en ny universitetsvärld
kommer att växa fram. Han kan till exempel se nya kontaktvägar med näringslivet.
- Man kommer inte att skilja på utbild-

ning och företagande. I Kista kan vi se
exempel på allt i ett. Begreppet fri forskning kommer att omdefinieras. IT påverkar
all forskning inom universiteten, avslutar

Anders.

Anpassa systemet

till

sig när man gör entrd

verltsamheten

-{!-(.1 ) p111;6111 av en arbetsdag går åt

till

drlli g .l oku n-rt'n tl'ranterin g, m enar Roland

,\r:;r{rr. .onr i sista stund fått rycka in

som

crs.:trre nred r-rppclrag att berätta om
scrrning. \iigot solr han mvcket förtjänstIirllt il.rrar och ger oss många goda tankar
..i-r rarl.

- 90 plocent av alla papper på kontoret
kopier;rs ocl'r ställs in i pärmar på flera ställlen. Onr man scannar så slipper rlan det,
anser Roland. N,{anuell registrering av dokument är tidskrävande och genererar en
nrassa t'el. Det

blir tärre med scannad

lcqistlerirrg. Det viktigr:te när' nran ser ö\'er
sina system är att täl1ka igenom r.ad man är
ute e1ier.

- Gå inte på att anpassa

er

teknikens landvinnilrgar möter framtiden
genorn satsningar på nya nischer. Säkerhet
är ett exempel. Arbetet är inriktat på tre frågeställningar:
Kan du vara säker på identiteten på

den du kommunicerar rned?

I

Ktrn du r.ara säker på att ingen obehörig kommer åt din information?
I Kan du vara säker på att meddelanden
du får är oför"ändrade?
När klockan närmar sig tolv känner man
sig mer än fullmatad med tankar, idder och
filkta - nu återstår matintaget och en vända
till i utställningshallen. lVlen en tung pappperskasse går jag ganska nöjd och belåten

till pendeltåget!
Erika:
.\r man på fackmässa för första gången,
ocl-r speciellt en arkir. & dokumentrnässa,
ska nr;-Lr.r se till att ha gott om tid att gå runt
nlr'llan rrLrntrar nir. Ått fii ut det bästa av en
nriissa kr;ir er mrisskompetens.
P;r cn och en halr- timlne, cien tid jag
alsirtt till Lltstaillarna, hann jag bara med att

lii några srntrkp16r pti vad sorr erbjOds

i

n-rässlokalerr. Bland otaliga skärmtrr med

lockande erbjudanden om dokumentharrteringssystem, sn'ridiga söks).stem och andra

ultirnata (?) lösr.ringar på hanteringsproblematiken, ska man utröna vem son'r kan ge
det jag har behov av Har man inte haft
miijlighet att i ftjrväg ögna genom företag-

i mässkataiogen är det
s\.årt att veta åt vilket håll man ska r,ända
spresentationerna

Ar man osäker på sina mål får man
använda sig av en annan strategi. Man fl1ter

runt bland montrarna, läser monters§ltar
och låter sig

bli infångad av någon med ett
vill veta mer om.

intressant ämne som man

Känslan av optimism och framtidstro låg
över mässan. Om den känslan strålade från
både de utställande företagen och de besökande vill jag lätavara osagt, men jag upplevde att det nu finns borjan till en gemensam strävan att finna lösningar på den problematik som rör elektronisk hantering, vad
giiller förvaring och lagring. Problematiken
rör nu inte bara arkivarier, behoven uppmärksammas även på andra

hå11.

Anders Flodström, rektor KIH och talare på
Arkiv & Dokument konferensen "Trender,

visioner"

till ett s).stem

utan anpassa systemet efter er, säger Rolar-rd.
Evald Persson frår'r Posten talar om säker,
het. Posten som "drabbats" av den nya

I

till framtidens repre-

sentation.

Digital långtidslagring
På eftermiddagen var det

tid att ta plats i en

konferenslokal och lyssna till ämnet digitai
langtidsarkivering med inledningsfrågan hur bär vi oss åt för att lagra digital information för lång tid? Amnet skulle diskuteras med utgångspunkt från Norges,
Danmarks och Nederländernas lösningar.
Gemensamt för de tre föredragshållarna

var diskussionen om standardiseringar.
Både vad gäller datamiljo och val av
medium vid långtidslagring.
Magnus Geber från det svenska
Riksarkivet inledde med en matnyttig kort
uppställning av begrepp och deflnitioner
om olika bevarandenivåer, bevarandetekniker och alternativ vid konvertering. Gunnar
Sjögren, från Petrodata AS i Norge, tog d:irefter vid. Petrödata har till uppgift att samla
in viktiga mätningar av havsbotten for den
norska oljeindustrins räkning; en oerhörd
mängd data som ska bevaras för lång tid.
Sjögren redogjorde for Norges oljeindustri
fiån dess begprnelse i slutet på 1960-talet
fram till dagsläget och gav en god inblick i
hur de går tillväga när de letar olja på havets
botten.
Med denna allmänbildande lektion i
botten gick han, med allt for lite tid kvar,
över tiil långtidslagring av data.
T.4rgdpunkten vid lagringen 1åg på informationens kvalitet. Det viktigaste är inte alltid ursprunget, att beskriva hur data uppstått (metadata). Data ska besitta den kva-

litet som krävs vid återanvändningen. Idag
används 3590-kassetter som medium för
lagring av datapä Petrodata, vilket Gunnar

Sjögren trodde skulle komma att hålla i sig i
ltterligare fem år för deras del. Efter det

kräver uwecklingen något annat medium.
De standardformer som utvecklats inom
Norges industri styr utvecklingen för långtidslagringen och viktigt är att påpeka - de
kan också betala for den. Bristen på resurser
är ju t1värr det som präglar en stor del av
den offentliga sektorns möjligheter att sköta
hanteringen av digital långtidslagring på ett

rationellt sätt.

Exempelfrån Danmark
Från Danmark kom fan Danielson, sektionschef på Statens Arkivers IT-enhet.
Enheten utvecklar teknik för flertalet arkiv-

områden i Danmark, som statliga myndigheter, landsting och näringsliv. Statens
Arkiver accepterar, till skillnad från svenska
Riksarkivet, endast ett lagringsmedium vid
leveranser fr an myndigheterna, nåimligen
CD-rom. Det innebär att man kunnat koncentrera sig och specialisera sig på just det
området, vilket Danielson också underströk
blir en billigare lösning än att ha kompetens
på många områden. De elektroniska arkiv
som berörs är främst register/databaser, diarieföringssystem och elektroniska dokumenthanteringssystem.

Kontexten om arkivet och dess användning lagras i en standardiserad struktur liksom fller och fiilt i databasen beskrivs i
standardiserad form. Sökvägar lagras systemoberoende och dokumentationen lagras i
systemoberoende dokument eller i bildfor-

mat (TIFF).
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\fud är XML?
En introduktion till strukturerad information och Extensible Markup Language (XML)

Text: Fredrik Lindgren, Upright Engineering AB, f.lindgren@upright.se

har fftt stor uppmärksamhet det senaste året. XML kombinerar funktionaliteten från Standard
Generalized Markup Language (SGML)
med enkelheten i HTML. En av de stora
fördelarna med XML är att det på ett enkelt
sätt möjliggör beskrivning av strukturen
och innehållet i dokument. Detta innebär
en stor skillnad jämfört med andra dokumentformat som i hul.udsak fokuserar presentation och layout.
En annan mycket viktig egenskap hos
XML är möjligheten att på samma sätt som
i SGML, definiera områdesspecifika vokabulärer, eller dokumenxyper som dessa kalllas i XML. Genom att komma överens om
hur olika saker ska benämnas, och vilken
xML ÄR ETT FoRMAT som

struktur informationen i en dokumenttyp
ska ha, underlättas automatisk behandling

informationen avsevärt. I dagens ökande
informationsflöde är möjligheten till autoav

matisk sållning, sortering och sökning
avgörande för en fungerande informationshantering.

Information kontra presentation
De flesta program som används för dokumentproduktion idag är designade för att
dokumentet slutligen ska skrivas ut på
papper. Vad man ser på skärmen ska på
bästa sätt motsvara utseendet på papper.
Detta sätt att arbeta kallas vanligtvis för
\ ,rySIWYG. Ett pappersorienterat sätt att
arbeta har varit helt naturligt eftersom det
tryckta ordet, sedan Gutenbergs dagar, varit
det i stort sett allenarådande sättet att
kommunicera dokumentinformation.
Under de senaste åren har det skett en
mycket snabb utveckling av alternativa sätt
att kommunicera dokument. De dokument
som skrivs idag läses allt mer på skärmen
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med hjälp av WWW och Internet.

XMl-formatet märker upp dokumentens

Informationen lagras elektroniskt och

logiska struktur explicit. Traditionella format uttrycker strukturen endast genom den
utformning dokumentet får då det presenteras. Med bra tlpografi kan en van läsare
dra många slutledningar om dokumentstrukturen utifrån presentationen. Detta
gäller dock inte för datorer och program.
De behöver en tydlig markering av strukturen för att på ett tillförlitligt sätt kunna
to[ka den.
Figur 1 visar presentationen av en del av
ett strukturerat dokument. Dokumentet i
exemplet är specifikationen för XML, vilken återfinns på http://www.w3.org/TR/

skickas elektroniskt. Presentationen är inte

längre det centrala i informationsöverföringen.

Genom att skilja informationsinnehållet
och strukturen i dokument från den kon-

kreta presentationen kan man anpassa ett
och samma dokument till olika presentationsformer. Tidigare var man tl'ungen att
bestämma utseendet på ett dokument vid
skapandet av det, nu kan varje läsare
anpassa det till sina behov.
Med hjiilp av XML är det möjligt att göra
en uppdelning av information och presentation. En standard för hur man ska specifi cera presentationen, Extensible Stylesheet
Language (XSL) håller på att tas fram och
det finns redan visst stöd fur den i flera
verktyg.

1998/REC-xml- 199802 i0.xml. En läsare

kan ur presentationen urskilja att det är
början av det frirsta underavsnittet i dokumentets andra avsnitt. Underavsnittet har
en rubrik som markeras med kraftigare

typsnitt.
Efter rubriken följer ett stycke som inneDokuments struktur

hå1ler en numrerad lista med tre listele-

Innehållet i ett ordentligt utformat dokument har en tydlig logisk struktur. Den
logiska strukturen kan bryas ned i en hierarki av olika informationselement. Ett
dokument kan innehålla flera avsnitt. Ett
avsnitt innehåller en rubrik och ett antal
stycken. Ett stycke kan innehålla andra
strukturella element, exempelvis listor.

ment. För den uppmärksamme läsaren syns
det också att det är något speciellt med
otdet documenl i det första listelementet
och med well-formedi det sista. Dessa två
termer är i sjiilva verket referenser till andra
delar av dokumentet, något man inte kan
sluta sig till enbart från presentationen.
Det andra sfycket i avsnittet använder en

2.1 Well-Formed XML Documents
A textual object is

1.
2.
3.

a

well-formed document if:

Taken as a whole, it matches the production labeled. document.

It meets all the well-formedness constraints given in this specification.
Each ofthe parsed entities which is referenced directly or indirectly within the document is wel/formed.

Document

t1l

document

: prolog element Misc*

Figur l- Del av struldurerat dokument.
Krilla http : //wunu.w 3. org/TR/ I 998/REC-xml-

I 99 8 0 2 I 0.pdf

mer speciell typografi vilken i det här
fallet finns förklarad tidigare i dokumentet. Läsaren kan därför sluta sig
till att detta är den första av ett antal
regler som specificerar

XMl-forma-

tet. Regeln består av ett vänsterled

med en term och ett högerled med tre
termer. På den allra lägsta nivån i
informationselementhierarkin brukar
elementen definieras utifrån sin speciella innebörd snarare än utifrån
dokumentstrukturen.
XML gör det väldigt lätt att beskriva både de strukturella elementen och
de mer innebördsrelaterade. Nedan
presenteras hur formatet ser ut och
hur det kan användas för att beskriva
exemplet

i figur

1.

till

0'

(a.
(b.

?>

spec>

"spec.dtd"

>

(c.

<div2 id:' sec-we11-formed' >
'eåd he----o -ed v\41 Doc r-ears ./ eao
(f.
<p><termi.e f id:" dt-wel I f ormed" term: "We11-Formed" )
A textual object is a well-formed XML document if:</termdef>
<ol i st>
<item><p>Taken as a whoLe, rt matches the production Labeled
<nt def :' NT-document' >document< /nt> . < /p>< / item>
<item><p>It meets all the weLl formedness constraints given in this
specification. </p>
</ i tem>
<item><p>Each of the <termref def:'dt-parsedent'>parsed

entities</termref) which is referenced directly or
indirectly within the document is
<titferef href:'wf-entrties'>welI-formed</titleref>.</p></item>
</olist></p>

(d.
(e.

)
)
)

)
)

s.)
(h.

(i.
(j.

)
)
)

(k

(f

<p>

<scrap lang:'ebnf' 1d='document'>

(m

<prod id='NT-document/ ><1hs>document</lhs>
<rhs><nt def='NT-prolog/ >prolog</nt>
" r del-'Nf e l^menr' 'e e' er t. /rl
<nt def:/ NT-Misc' >Misc</nt>*</rhs></prod>

(n.

o

(p

-

XMl-formatet är textbaserat, vilket
gång

<

1.

SYSTEM

<he ad>Do cument< / he ad>

XML-formatet
innebär att vem som helst som har

<?xml versron:'
<IDOCTYPE spec

till-

<,/ s c

</p>

rap>

en enkel texteditor kan skriva

och läsa XMl-dokument. Alla program
som säger sig stödja XML måste kunna
hantera teckenstandarden Unicode.
Unicode är en standard för internationella tecken, vilket innebär att XML-

dokument kan innehålla såviil å, ä och
ö, som kinesiska eller arabiska tecken.

<

/ dtv2>

{./ spec>
Figtrr 2. Del av struktttrerat dokunent iXML-forntat.
K I Ia hxn //www.w 3. oro/TR/ 1 9 9 I /RE C-xml- I 99 I 0 2 I 0.xml
:

nivån ovanftir i hierarkin. Överst i hierarkin
finns dokumentelementet, också benämnt rotelementet. Detta omsluter alla andra element

Inledande deklarationer
XMl-dokument är självbeskrivande. Det
innebär att ett XMl-dokument alltid borjar
med texten <?xml version="1.0">. Denna
kallas for XMl-deklarationen. Efter XMLdeklarationen kan det följa ett avsnitt med
definitioner av olika slag. Det kan vara regler
för den aktuella dokumenttypen, deldarationer av textmakron som återanvänds i dokumentet eller deklarationer av externa objekt
som finns i dokumentet, till exempel bilder.

Dokumentinnehållet
Varje element i dokumentet avgränsas av
märkord, vanligare benämnda taggar. Dessa
talar om vilken §,p av element det rör sig
om. Till exempel kan man ör ett element
som är en numrerad lista ha elementspen
olist. (ordered kst)
Ett informationselement ligger alltid helt
och hållet inom gränserna for elementet på

i dokumentet. Ett element avgränsas i början
med en starttaggoch i slutet med en sluttagg.
Element som varken har textinnehå]l eller
underelement kallas för tomma element och
kan märkas med en empty-element-tagg.

Informationselement kan förutom sitt
innehåll ha olika egenskaper elTer attribut.
Attributen och deras värden anges i elementets starttagg.

Exempel

Figur 2 visar samma exempel som figur 1,
men i detta fall i XMl-format. De inledande deklarationerna i XMl-formatet
har också tagits med. Filen börjar med
XML-deklarationen (a.). Därefter följer
dokumenttypsdeklarationen (b.) Denna
talar om att dokumentet ät ay typet spec
och att definitionen för den dokumenttypen finns i filen spec.dtd Efter de inledande deklarationerna kommer dokumentelementets starttagg (c.).
Dokumentelementets taggnamn motsva-

rar dokumenttlpen, i dettafall spec.
Underavsnittet i exemplet har elementtypen div2 (d.). Tvåan står för avsnittsnivå
två. Elementet har ett attribut id med värdet sec-well-formed.Detta är ett, i dokumentet unikt namn och kan användas för
att referera till avsnittet. Rubriken i avsnitttet anges med elementtlp en head (e.).
För stycken används p (f.) för engelskans
aragraph. Elementtlpen termdef används
för att markera en definition av en term.
Attributet termangervilken term som definieras, i detta fall är det Well-formed (g).En
numrerad lista markeras i denna dokumenttyp med ollsr (h.) och listelementen
markeras med item (j.). Elementspen
termref (k.) innehåIler en referens till en
term som definierats på något annat stä1le i
dokumentet. Attributet delinnehåller det
p

unika namn som identifierar var termen är
definierad. Elementspen titleref (1.) har en
liknande funktion, men refererar till ett
avsnitt i dokumentet i stiillet ftir till en defi-

nition.
Elementtypen soap (m.) används för
avsnitt med formella regler. Attributet lang
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va ta sig igenom en mängd information
man inte är intresserad av. Genom att
XMl-dokument är uppbyggda som hierar-

kier av informationselement kan man hantera informationen på den detaljnivå som
passar tillfället. Den explicita struktur- och
innehållsmärkningen gör det också lätt att
skriva program för att manipulera informationen.

Explicita dokumenttYPer
Om man skickar och tar emot dokument
som följer en känd dokumenttyp kan man
använda intelligenta system för att sortera
och sålla i informationsflödet. Ett av de
större problemen i dagens företag och
organisationer är den enorma mängd
talar om vilken formell notation man
använt i reglerna, i detta fall en notationen
ebnf.Yarje regel markeras med elementtypen prod (n) vilken har ett attribut iri som
är ett unikt namn för regeln. Regeln är
uppdelad i vänsterled, lfos (o.) och högerled
rhs.Termerna i högerledet markeras med nt
(p.) vilket innehåIler ett attribut ref med
referens till den regel som i sin tur definierar termen. Tack vare att strukturen och
referenserna hela tiden markeras explicit
kan man konstruera hyperlankar i HTML
från det ursprungliga XMl-dokumentet.
För den som är intresserad av hur ett och
samma XMl-dokument kan presenteras på

Varför XML?
Det finns flera goda skal till att använda
XML som format för strukturerade dokument. De viktigaste som jag ser det har att
göra med XMLs grundläggande egenskaper
som ett standardiseratformat för beskrivning av struktur och innehålli dokument,
kombinerat med möjligheten att definiera
egna dokumenttyPer.

Standardiserat format

olika sätt rekommenderas ett besök till
http://www.w3.orglTRJ 1 998/REC-xml19980210 där XMl-specifikationen finns
tillgänglig i formaten XML' HTML, PDF

Genom att använda er öpPen standard för
dokument undviker man beroendet av
enskilda program och deras slumpvisa förändringar av format. Man riskerar inte att
bli sittande med dokument som inte går att
öppna och läsa på grund av att man har fel
version av programmet eller att man

och postscriPt.

använder ett program från en annan ieve-

rantör.

Dokumenttyper
Genom att specificera ett antal regler för
hur innehållet i dokument fär vata strukturerat skapar man en dokumenttyp i XML'
En sådan specifikation kallas för
D okumenttyp s definition (DTD). Man kan

dokumenttyp specificerar en
klass av dokument, nämligen alla dokusäga att en

ment som upp$rller specifikationen. Att
kontrollera att ett dokument följer den
dokumenttyp som angivits kallas, enligt
XMl-specifikationen, för att validera dokttmentet. Det är vanligt att program som
hanterar XML validerar dokument automatiskt när man öppnar dem och när man
sparar dem.
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Täck vare användningen av ett standardi-

serat format kan man dessutom använda

olika verktyg för olika uppgifter i dokumenthanteringen. Man kan använda
marknadens bästa editor även om den inte
ger perfekta utskifter. Utskrifterna kan ju
göra med ett annat program. Det enda som
krävs är att de kan skriva och 1äsa samma
format.
Hierarkisk struktur av informationselement
Ibland ar man intresserad av att läsa ett
helt dokument, ibland ett specifikt avsnitt'
I vissa fall är man kanske bara intresserad
av en enda specifik tabell eller figur. Om
det inte är nödvändigt skall man inte behö-

dokument och data som måste hanteras av
de anställda. Genom att känna till informationens struktur kan man snabbare
hitta den relevanta informationen och låta

irrelevant information passera. Med tydlig
informationsmärkning blir det också lätttare för en läsare att tolka informationen

korrekt.
Totalt sett innebär XML en utmärkt
möjlighet att på ett standardiserat sätt
kommunicera dokumentinformation'
SGML har mer avancerad funktionaiitet
för produktionen av dokument men
saknar spridning och är därför inte ett lika
bra val för kommunikation då man inte
kan förlita sig på att alla har möjlighet att
läsa dokumenten.

HTML

å andra sidan har

fått en enorm spridning, men saknar möjligheterna att skilja struktur och innehåll
från presentationen på ett bra sätt' Det är
därför svårt att kommunicera avancerade
dokument med hjalP av HTML. XML är
designat för att ge SGMLs funktionalitet
samma spridning som HTML har, och titttar man på den uppmärksamhet XML har
fått hittills så verkar det ha god chans att
lyckas.

Vidare läsning
World Wide Web Consortium (W3C):
http ://www.w3.org/XML/
The SGML/XML Web Page:
http://www.oasis- open. org/cover/xml'html
Vad är XML?
http ://www.statskontoret.se/pdf/9 86'pdf
Seybotd & O'Reilly: http://www.xml'com

D

iarieföri n g, ärendehanterin g

& dokumenthantering
Text Fia Evald

DIARIEFÖRING ÄR IDAG Ctt bClAStAt fCNOMCN.

Den som talar om diarieföring får r2ikna
med att mötas av pliktskyldiga suckar, även
bland arkivarier.
Ändå menar jag att diarieföring är något
som den privata sektorn bör ayundas den
offentliga. Diarieföringen är första steget
mot en effektiv dokumenthantering, eller
rättare sagt: kan vara, under förutsättning
att diarieforingen utvecklas för att uppfirlla
de olika syften som en modern offentlig
verksamhet har för sin dokumenthantering. Och, inte minst viktigt, vi måste göra
oss av med gamla föreställningar och rutiner som nu tlrlger och förhindrar diariefrjringen att vara vårt basta hjalpmedel.

Diarieföringen syfte
Vad tu då diarieföringens syfte? Som jag ser
det finns det tre olika huvudsyften:

t9 demokrati (offentlighetsprincipen,
men även rättssiikerhet m m)
I effektivitet
I forskning
När vi identifierat dessa syften bör vi
ftirutsättningslöst arbeta för att tillgodose

j;.**

som syftena ställer på diarieföring-

En första vanföreställning som vi måste
avliva är den målsättning som många arki-

varier fortfarande idag omhuldar, nämligen
att så litet som möjligt ska diarieföras.
Denna ambition var förklarlig i de tungrodda pappersdiarierna där varje införande
var dyrt och tidskrävande, särskilt med
tanke på den mycket begränsade förbätt-

ring av sökbarhet som man uppnådde.
Rådet är dock knappast frirsvarbart idag
när vi med hjälp av IT mycket enkelt kan
registrera en mängd registerinformation

samtidigt som vi upprättar dokument. Vi
måste också lämna uppfattningen att det
bara är allmänna handlingar i juridikens
allra mest snäva bemärkelse som ska
registreras. I dagens informationsbaserade
förvaltningar där alltmer arbetstid går åt
till att producera och konsumera informaIion måste i nformaLionsåtervinningen
utvecklas så långt som möjligt. Om en
handling innehåller information som har ett
värde fur organisationen så bör
den diarieföras.
Alternativet skulle
annars vara att
samma organisation
skulle ha dels ett diarium för allmänna
handlingar i strikt bemärkelser och sedan
ett antal andra register för de handlingar
som inte klassas som allmänna handlingar.
Detta, menar jag, är raka motsatsen mot
vad vi bör eftersträva. Handlaggare, allmänhet och ledning bör få ett sökverktyg
som täcker alla tlper av handlingar eftersom definitionen allmänna handlingar är
svårhanterlig för de allra flesta - även
jurister.

ar

Ärendebegreppet

I

den svenska diarieföringens historia finns
tre huvudsakliga varianter:
t9 skrivelsediarier, där varje enskild
handling registreras för sig
t9 ärendediarier, dar handlingar registreras som ingående

i ärenden

t9 dossierer, där handlingar som tillhör
samma ämne läggs ihop

Den diarieföring som idag bedrivs av de

flesta svenska myndigheter är uppbyggd på
ärendebegreppet, men vad är egentligen ett

i hur,.udsak

ärende? |ag menar att ärende

bör vara ett en handling upprättas av eller

inkommer till mlndigheten och som föranleder ett beslut eller åtgärd av myndigheten

inom en begränsad tidsrymd.

I tidigare förvaltningshistoriska skeden
har det säkert inte behö\ts någon närmare
definition: en ansökan om stöd till en fatttigvårdsnämnd
eller socialnämnd

onen

exempelvis ledde

till

ett beslut latt

att koppla

till

ansökan. Den här

typen av enkla
handläggningsprocesser finns kvar i vissa delar av den

offentliga sektorn som inom kommunernas
fastighetskontor eller i CSN:s studielånshantering.
Men i allt fler verksamheter är detta inte
längre ett generellt arbetssätt. I stället sker
ett tätt informationsutbyte, handlingar
inkommer och upprättas i informationssyfte utan att några åtgärder vidtas el1er några
beslut fattas i direkt relation till handlingen. Denna utveckling förstärks av att
många myndigheters förvaltning präglas av
vida rambeslut där beslut på lägre nivå
kanske inte ens finns dokumenterade.
Därför har ärendebegreppet glidit över
och fått en vagare betydelse och många
myndigheter tillämpar begreppet som om
det stod för ämne, d v s i diariet knlter
man ihop handlingar som på ett eller annat
sätt har en relation ämnesvis till ärenden,
exempelvis alla handlingar som rör EUansökningar läggs under samma diarienummer. Tendensen avspeglas också i de

9

I

.g
I

diarieplaner som konstrueras som långa listor över
ämnesord. Resultatet

blir

en

blandning av dossierer och

ärenden som är tämligen osökbara för alla utom dem
som registrerat och knappt det.
Systemet utgår från en pappersverklighet där varje
handling stoppas in i en mapp. Denna pappersverklighet
har sedan överförts till digital form och sedan försöker
man på många håll tvinga in verkligheten i
detta haltande system.

Krav utifrån en modern dokumenthantering
För att få en bättre diarieföring måste man analysera hur
den verksamhet som systemet skall tjäna arbetar idag
och vill arbeta i morgon. Man kan då se vissa generella
tendenser:

I

handläggaren förväntas klara sina arbetsuppgifter

själv utan assistenthjälp, d v s söka information, skapa

dokument, sända dokument m m
de flesta organisationer blir alltmer decentraliserade
där enskilda handläggare utför flera typer av uppgifter
I en allt rikare flora av olika systemtyper som fungerar mer eller mindre integrerat
t9 projektarbete blir allt vanligare, så till den grad att
vissa organisationer är helt projektorienterade
I allt fler distansarbetar
t9 samarbete mellan olika huvudmän ökar
I organisationer styrs alltmer med hjälp av informa-

I

tion
Med utgångspunkt från detta bör diarieföringen ses
som spindeln i nätet för att hålla ihop informationsflöden av olika typer även mellan olika system.
Diarieföringen bör därför vara stommen i ett utvecklat
dokumenthanteringssystem.
Dokumenthanteringssystemet bör i sin tur fungera som
skal ger sökmöjligheter in i skilda administrativa system
som PA, EA, register över fastigheter, inköpsystem och
även nya typer av system som digitala projektarkiv

mm.
För att få system som fungerar så krävs åtminstone två
saker: fasta identiteter och enhetlighet mellan olika
system.

Den enskilda handlingen

- atomen i systemet

De fasta identiteterna är nödvändiga för att kunna åter-

finna information. I dagens informationsstruktur
valtningar kan man se tre nivåer:

I

i

för-

Lidingö stad söker en person som
skall vara både registrator för
kom munstyrelsen och stadsarkivarie.
Reg istratorn sköter diarieföri n g och
expediering av in- och utgående
handlingar för kommunstyrelsen.
Till uppgiften hör expediering av
besl ut från kommunstyrelsen och
kom munfull mäktige, ärendebevakning och förberedelsearbete
inför nämnda organs samman-

träden.
Stadsarkivarien sköter stadens
centrala stadsarkiv och ger stadens
myndigheter och bolag råd och

anvisningar i arkivfrågor.
Kvalifikationer
Helst akademisk examen med
arkivkunskap, god kunskap om
kommunal verksamhet samt kunskap om det senaste inom informationstekniken. V i värdesätter

erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt god samarbets- och
initiativförmåga. Frågor om tjänsten
besvaras av biträdande stadsjuristen
Tom Creayer tel 08-731 30 53.
Völkommen med Din ansökan
senast den 24 junitill Lidingö stad,
Konsult- och servicekontoret, 181 82
Lidingö.

handling

i9 ärende
t9 projekt/objekt eller liknande
När vi i andra sammanhang börjar ersätta begreppet
handling med'uppgift' är det egendomligt att bygga upp
system med ärende som primärt begrepp inte enbart för
att ärendebegreppet i sig är svårdefinierat utan också
därför att man då skapar digitala system där IT:s möjlighet inte alls tillvaratas.
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Debatt om arki var I ens

framtida yrkesroll
Text: Jenny Andersson, vice ordförande i SEHV

DEN 20 ApRrL ARRANGERADE S2illskapet

Emil

Hildebrands vänner en debatt på universitetet. Temat var arkivariens framtida
ltkesroll. Debattörer var Leif Gidlöf, kulturdepartementet och ordförande i
Stockholms företagsminnen, Lars Häger,
frilansande konsult, Ann Hörsell,
landstingsarkivarie i Norrbottens län, Anki
Steen, koncernarkivarie på Luftfartsverket
samt Fredrik Ulfhielm, adjunkt i databasteknik vid KTH/ISK i Kista. Moderator
var Margareta Linday, ordförande i
Näringslivets arkivråd. Drygt 30 personer
slöt upp till debatten och intressant att
notera är att de allra flesta var yrkesverksamma arkivarier, vilket visar på behovet av
att diskutera frågan.

Kort resum6
Vi borjar med en kort resumd av debattörernas inledningsanföranden.

Anki Steen menade att visst har yrket
förändrats, men kanske inte så mycket som
man kan tro. Informationen skiljer sig
egentligen inte mot förut, endast mediet
den finns i. Informationen är ju fortfarande
förbrukad av verksamheten. Yrkesrollens
uppgift är att värdera informationen för
framtida bruk och bevaka tillgången på
informationen. Anki menade att vi inte
bara tar hand om information som är förbrukad av verksamheten. Det är den som
arkiveras men vi som arkivarier har hand
om den hela tiden även under brukarperioden. Vi har en uppgift att bevaka informationstillgången redan från b<irjan, alltså
också för verksamheten. Arkivarier måste
planera tillgången till framtida information

samtidigt som man måste bevaka tillgången
på information i framtiden.
Fredrik Ulfhielm har fått en mer och mer
positiv syn på arkivariens lrkesroll. Vår
uppgift är dock inte att rusa ikapp den
tekniska utvecklingen. Att vara informationshandhavare är inte i frirsta hand ett
teknologiskt problem, det är ett infologiskt
problem. Uppgiften är humanistisk och
innebär att beskriva informationsmängden:
säkra de data som kan behövas i framtiden
och strukturera dem så att informationsinnehå1let bevaras. Arkivarierna behöver
dock skaffa sig ett språk som fungerar. Ett
sådant språk är XML, som är en brygga

mellan teknologi och humaniora, en sorts
esperanto för vår tid. Alla pratar om XML
idag, lär er detta språk för att uttrycka data
och dess struktur så får ni ett verktyg för
att definiera de datamängder som behövs
framtiden, var hans budskap.

i

Arkivarien är överspelad

tror att arkivarien är körd. Vi
sitter fast i att vi tror att vi kan styra och
strukturera information. Ingen har frågat
efter arkivariens strukturerade information på länge. I många år har vi hävdat att
vår kunskap behövs och att den kommer
att behövas. Om 10 år är arkivarien överspelad och det beror på Internet. Lars
hade roat sig med att söka på Arkiv på
Lars Häger

nätet och fått 15 miljoner träffar. Han tol-

kar detta som att man inte kommer att
bry sig om att strukturera information
efter arkivariens önskemål, andra kommer
redan att ha strukturerat. En klassisk arkivarie behövs inte längre - och han upp-

manade oss att omskola oss!
Ann Hörsell tror precis tvärtemot Lars.
Eftersom så många digitaliserar nu blir det
allt viktigare att kunna strukturera informationen. Arkivariens kompetens när det
giiller att kunna göra detta behövs. I USA
pågår just nu stora projekt med digitalisering av handlingar och man har även antagit standarder för hur det ska göras, i samråd med arkivarier. De har antagit sysl"em
som kräver arkivariekompetens. Det finns
ungeär 5-6 system som läggs på de övriga
systemen för att ta hand om informationen. Man börjar även kunna se denna
utveckling i Sverige. Arkivarien behövs
oclaå för att kunna värdera information på
ett kallkritiskt sätt, och där är arkivarier
med humanistisk bakgrund ovärderliga.
Marknadsanpassning
Leif Gidlöf ser en förskjutning från ett statiskt till ett dynamiskt förhållningssätt till
arkivarierollen. Fokuseringen har gått från
vård, bevarande, säkerhet, offentlighet,
kontroll, bevisvärde i riktning mot gallring/urval, tillgänglighet, spridning, kunskapsutveckling. Istället för produktionen
tenderar vi att se effekterna, istället för
kostnaden resursen, istället ftir medlet
målet. Förändringen kan ses som en typ av
marknadsanpassning men även som ett
uttryck för en inre logik och människans
anpassningsförmåga, också i sin yrkesroll.
Denna process underlättas av byte av
arbetsuppgifter och arbetsplatser över tid
för att kunna se både produktions- och
konsumtionssidan, tekniJ<en men än mer
det grundlaggande informationsbehovet.
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Arkivarier har haft lättare än bibliotekarier
och museimän att förändra sin yrkesroll
genom att de står på fler ben och därmed
kunnat vara
offensiva i fler
riktningar.
Därefter tog
debatten fart
och gick i böljande vågor

uppmärksamhet? Hur ska bli attraktiva?
Utbildningen måste absolut bli längre,
minst en treårig linje. På det sättet skulle
man också välja yrket på ett annat sätt än
som kanske sker

oss

som en slags
sista utväg

som kan
uttrycka

under kvälllens lopp. Fredrik
borjade med att säga
att han är radd för
att det blir brist på
arkivarier i den
offentliga sektorn
eftersom näringslivet kommer att behöva
arkivarierna för att kunna fatta strategiska
beslut. Fredrik menade också att det är för
stor fokusering på mediet, på 1tan. Vi bör
kan uttrycka struktur och innehåll.

Anki

menade att vi arbetar både traditionellt och
nyskapande. Det handlar om att effektivisera informationen så att den blir sökbar och

tillgänglig. Omvärlden skapar ett behov av
arkivarier. Det handlar om kvalitets-processer - ISO-standarder behöver dokumentationsstrukturer och detta oberoende av
media. Lars tror att ingen kommer attfräga
efter vår kunskap (oberoende av media).
Det finns ingen anledning att tro att någon
kommer att behöva den information som
arkiveras idag. Det finns redan information
på bl a Internet som är tillgänglig och framförallt gratis. Fredrik påpekade att XML är
en del av SGML som är en ISO-standard.
Han tror ej på arkivarien som slutlig bedömare av strategisk information, men det är
arkivariens roll att ge rekommendationer
om lämplig strukturering och beskrivning
av de datamängder som ftireligger - och
detta kan effektivt göras med just XML.

Hur ska vi bli attraktiva?
Ann kastade ut en fråga till publiken:
Räcker utbildningen idag för att möta
verkligheten? Vilka kunskaper och redskap
behöver vi? Detta satte igång publiken: Vi
måste in i verkligheten och där kommer

vi

inte in. Hur ska detta göras? Hur ska vi få
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desperation över
en annan knasig

utbildning. Lite
spets på slutet så

att säga. Vi måste
börja se arkivari-

och

fokusera oss på ett gemensamt språk som

idag, där många
läser arkivkursen

en som en yrkes-

grupp: men vad
är då egentligen en arkivarie?

Måste sälja vår kompetens
Någon undrade hur man får organisationer
och företag att förstå vad vi kan ge dem?
Hur vidgar vi vår marknad? Leif ser betydelsen av att vi kan uttrycka oss på ett sätt
som folk förstår, både våra huvudmän och
brukare. Vi måste kunna beskriva vad vi
gör och vilka effekter det får i politiska termer, i företagsledningstermer, i forskningstermer. Lars menade att vi måste utgå
från de behov som företagen har. Att visa
vad vi kan är inte lätt eftersom det handlar

Anki undrade vad en traditionell arkivarie egentligen är? Rollen skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Vi tar hand om
handlingarnas hela livscykel. Vi ska inte
byta namn till vare sig informationsstrateg
(som en i publiken hade föreslagit) eller
något annat. Däremot ska vi höja statusen
på yrket genom en vettig utbildning och
marknadsföra oss genom att säga vad vi
kan. Ann har varit med och gjort en yrkesminnesinsamling av arkivarier aktiva från
40-talet fram till idag. Hon menade att
synen på sig sjiilv hos humanister måste
ändras, vi måste definiera oss på ett positir,t
sätt. Har man en utbildning gör det att
man får en annan qm på sig själv. Det
handlar också om att ta reda på var företag
etc behöver arkivariens kompetens och att
identifiera strategiska processer och personer samt mål. En granskning har enligt Leif
visat att de satsningar på t ex nätet eller
CD-ROM-produkter som görs (eller inte
görs) av arkiv och museer ibland avspeglar
en rädsla för att göra sig sjäiv Overflödig
genom att släppa "nyckeln' till informationen. Viktigt frir arkivets och arkivariens

framtid är snarare att inte tveka att så långt
det är möjligt sprida information och därmed möjligheterna

till

eget sökande. Ge

gärna brukaren möjlighet att själv surfa

hemma eller varf<ir inte på kommunarkivet!

om organisationsstrategier och vi måste
tror inte att vi

Slumpen avgör

hade vi varit

Fredrik menade att det är viktigt att bevara
så mycket rådata som

vara i verksamheten. Lars
kan detta (då

",.*-iff:ä::$?,

VD för företaget för
länge sedan),

o

sa

Fredrik har
en pessi-

mistisk s1n
på organisa-

lT::,::ffi::T'

et

framtida strate-

som möiligt och
inte

forändra. Man
måste därför hitta
deras sätt att
uttrycka sina behov. Det är inte fråga om
att visa att de har ett behov de inte känner
till. Fredrik tror också att vi måste lära oss
att uttrycka vår kompetens och sälja den.
Möt teknikernal

kan inte tala om
vilken information som ligger
till grund for
forskning och
giska beslut.

Publiken undrade

hur det är med
vår kompetens
idag.

Vi står ju

oftast utanför verksamheten, är inte med
och fattar några strategiska beslut och
arbetar också oftast själva. Lars menade att
vi inte är framtidens stiiliföreträdare.
Dessutom är det så att om företagsledningen

vi ska gallra, så gör vi det. Vi sköter ju vårt jobb. Det är slumpen som avgör
säger att

vad som bevaras och inte långsiktiga mål
och strategiska beslut. Om vi går till en
företagsledning
och säger att vi
har identifierat
företagets behov
och att vi kan
allt - då åker vi
ut, ingen
kommer att tro
på oss, med
rätta. Vi har säkert
uttalat oss om något vi
inte kan och med för
begränsat underlag.
Genom att göra vårt
jobb så visar vi att vi kan mer än ledningen
tror att vi kan.

m

två olika saker. Kallet är en intuitiv upplevelse av uppgiftens inneboende mening och

vikt - en sorts passion. Etiken däremot är
explicit, även om den från början kan ha en
känslomässig grund. Både kall och etik är
lika önslararda, för att inte säga nödvändi-

är

iskor med

ett

Publiken återgick till tekniken: tekniken
finns ju, men det är vad vi ska stoppa in i
den som är vår uppgift. Vi kan erbjuda
överblicken och har större uppsikt över
verksamheten än företagen själva har.
Fredrik tyckte att humanister nedvärderar
sig sjalva till att vara någon sorts hjalpreda.
Att vara "knowledge engineer" innebär
både en fin titel och ett stort ansvar.
Arkivarier är vZilutbildade. Vi har ansvar
att kräva de jobb vi har rätt till med den
kunskap vi har eftersom vi har ett kunskapsyrke. Vårt speciella ansvar är dessutom att ha det långsiktiga, kulturbevarande
perspektivet, detta är vårt kall. Publiken
kommenterade med att arkivarier är beundransvärda människor med ett starkt psyke
och stark identitet. De rättesnören vi har
ffir vi hela tiden göra avkall på och arkivarien har ett konstant dåligt samvete för
detta.

Leif menade att arkivariens uppgift i och
för sig var ett kaIl men att en yrkesetik,
som försvarar informationens långsiktiga
värden, är ett bättre sätt att uttrycka i
grunden samma sak. Det ar fullt m<ijligt
att se på uppgiften både med detta alivar
och med en distans och relativism, där
arkivarierollen sätts in i sina rätta proportioner. Fredrik menade att etik och kall är

Hur många

företagsledare

har humanistisk
utbildning eller
någon högre
utbildning överhur.udtaget?

Ledningen har
ofta en kortsik-

och

Fin titel och stort ansvar

ga.

tig syn. Därför
har "knowledge
engineers" börjat inrättas på några företag. Deras uppgift
är att ifrågasätta den kortsiktiga s1,nen. Det
är här vi hör hemma. Vi kan utmana och

därmed möjligen vidga VD:s syn på relevant information f<ir att stödja morgondagens strategiska beslut och detta ger i sin
tur en hög status.
Mycket gott rykte i Europa
Publiken ifrågasatte att man bara följer sin
arbetsgivare. Vi har en tradition att vårda.
Arkivarier har
dessutom ett
mycket gott
rykte i Europa.

Anki menade

ningen som argurnent smäller inte vidare
högt. Det kostar för mycket pengar att
bevara handlingar. Ann holl med Lars och
menade att vi måste ta konsekvenserna av
vad vi gör. Men vi har också etiken som

vägledning för varför vi gör som vi gör.
Ingen skjuter oss om vi gallrar det ena eller
det andra, men hur skall man kunna folja
utvecklingen av en viss bransch om man
inte bevarat informationen? Det giiller inte
bara att övertyga den egna arbetsgivaren,
utan även andra. Det gyrnar den specifika
branschen på längre sikt så att man kan se
trender etc.
En varning
Publiken undrade hur vi på ett pedagogiskt
sätt ska kunna förklara för företag som
Iever för dagen, värdet av att bevara handlingar? Är lösningen att skapa ett behov av
oss sj2ilva genom att vara med redan när
informationen skapas som någon sorts
översekreterare? Ann menade att arkivarien
måste vara delaktig i processen. Vi kanske
inte behöver arbeta med IT-projekt, men
kan sitta i t ex en referensgrupp. Sedan ffir
referensgruppen allt det andra vi kan på
kcipet. Publiken påpekade att vi också
måste vara strategiska när vi diskuterar
långsiktighet med företagen.
Vore det inte bra om vi sparade det här i
ett år, det kan ju
hända att vi
behöver det? Och

vara

att

att vi inte ska
hålla tillbaka
vår kunskap,
däremot kan
det vara påfrestande

att ständigt behöva
motivera sin egen existens. Vad vi har är
översikten och grepp
om hela organisationen, inte detaljerna. Vi
kan ställa de rätta frågorna för att få fram
vettig information. Men vi behöver komma
in tidigare i processen och inte när informationen så att säga är ftirdig. Vår styrka
Iigger i att vi är generalister.
Lars undrade varför vi skulle ta oss på ett
sådant allvar? Säger chefen "gallra" fär man
beskriva konsekvenserna av det, men forsk-

egen

behöva
sin

sedan fl.lls åren på

och företagen
inser att det inte
alls var så dumt
att bevara hand-

Iingar for tid och
evighet.
Lars fick sista

ordet och gav oss
en varning: tro inte att den information du
har kontroll på i arkivet räcker som underlag ftr de beslut din arbetsgivaren måste
fatta. Tior vi det så åker vi ut även om vi
har rätt (vilket han betvivlade att vi har).
Visa istället att vi kan mer än arbetet kräver
på kort sikt. Se tiII hantverket. Var lyhorda

för arbetsgivaren - dvs gör vi det vi är ålagda att göra kan det räcka ganska långt.
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rkivarien Birg it Fredberg

Det bästa är
att det alltid
händ er saker
Att det aldrig är för sent att börja om i livet, arkivariens framtida arbetsuppgifter och
afrikansk tidsuppfattning var några av de ämnen som samtalet pendlade emellan när
jag träffade Birgit en vacker aprileftermiddag på hennes tjänsterum på Statistiska centralbyrån.
Iag kom inspringande i Garnisonen i Stockholm med andan i halsen och blev ledsagad av självaste chefsjuristen till Birgits rum där jag fick tillfälle att träffa och samtala
med Birgit, som är arkivchef på SCB.
Studietiden
Birgit har sina rötter i Dalarna där hennes far tidigt
uppmuntrade sin dotter att studera. Hans egen dröm
var att själv ha fått ta studentexamen. Birgit kom till
Uppsala för att utbilda sig till folkhogskolelärare och
sedan arbeta i Norrland, eftersom hon var uppvuxen
i och langtade till skogarna. I Uppsala blev det studier i kristendom, historia och pedagogik. Senare har
hon upptäckt i sin tentamensbok att hon också läste
5 poäng arkivkunskap, inom ramen för historia, men
har bara vaga minnesbilder av denna kurs.
Under studietiden mötte hon kärleken i en stockholmare, och istället för Norrland blev det Norrtiilje
och en lärartjänst på reaiskolan.

Hur slog då Birgit in på arkivariebanan? Som för
det ofta blir i livet var

så många av oss och såsom

det rena tillfalligheter. Under studietiden tipsade en
kurskamrat i historia, Bror-Erik Olsson, även han
en välkänd profil i arkivsammanhang, om sommar-
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jobb på landsarkivet i Uppsala. Parallellt med lärarjobbet arbetade hon sedan på landsarkivet.
Den 1 maj 1963 började Birgit att projektarbeta
på SCB med att ordna och förteckna Kommerskollegii Statistiska byrås arkiv i en kzillare på
Hagagatan i Stockholm. Arbetet som arkivarie på
SCB blev sedemera permanent.

Digital arkivering på Statistiska centralbyrån
Det bästa med att vara arkivarie är att det ständigt
händer saker, menar Birgit, som trivs med sitt
yrkesval. Tidigt under sin arbetslivkom hon i kontakt med digital arkivering. SCB hade på 60-talet
stordatorer som kördes med hålkort. Hålkorten
hade, genom ett specialtillstånd från Riksarkivet, en
gallringstid på 1 år. Man hade också tillåtelse från
RA att ha specialserier i allmänna arkivschemat.
Huvudavdelningen L-serien är för hålkort och
M-serien är för magnetband.

I slutet av 1960-talet startades en intern utredning
på Statistiska centralbyrån, med initiativ från arki-

le att arbeta i Gambia under åren 1988-90. Vistelsen
d:ir foregicks av ett par korta besök några år tidigare

till följd att SCB i samråd RA fastställde en policy for digital ADB-arkivering. Nu,
som då, hade Kanada och USA kommit igång på

och en kurs i UJandskunskap vid Universitetet.

vet, vilket fick

detta område och faktalitteratur och inspiration
hämtades mestadels därifrån. Det hade också startats en ADB-kommittd inom ICA vars arbete man

kunde dra n),tta av.
Ungefär 10 år senare kom RA:s forsta örfattning
om digital arkivering för primärdata med dokumentation, till en del grundad på SCB:s erfarenheter.

Volontärarbetet bestod av att projektleda, administrera och sköta bokföringen för skolbyggnadsprojekt i Gambia.
Detta projekt startades upp genom att ett trettiotal FlVH-grupper i Sverige gick samman och erhöIl
bidrag från SIDA. Från början sköttes projekten
lokalt men, allteftersom verksamheten började vzixa,
behövde man ha personer stationerade i Gambia, bl
a för att skriva rapporter hem till Sverige. Idag har
organisationen ett trettiotal projekt runtom i landet.

Egen driftsassistent

Det starkaste minnet från Afrikaresan är att tiden
uppfattades så annorlunda; man kunde ha kommit
överens om att besöka en by flera månader i furväg

På SCB:s arkiv arbetade man tätt tillsammans med

Datacentralen, som var v;ildigt intresserade av arbetet med att ta fiam rutiner och riktlinjer för arkiv-

körningar. Arkivet hade också en egen driftsassistent.
Kommunikationen
med Datacentralen
har alltid fungerat

men när det var så dags fanns ingen på plats och
mötet fick anstå till en annan dag. Det gällde både
att ha framförhåIlning, eftersom det knappt fanns

r bör en

bra men Birgit
valde att gä en20

poängs kurs i ADB
vid Stockholms
Universitet, på 70talet, for att kunna
kommunicera med datafolket ännu bättre. På
SCB har man arkiverat
register frän 1977 och
framåt, med några enstaka register från 60-talet.
ADB-register som utgör personregister överförs i de
flesta fall till Riksarkivet. Handhavandet och generationskopieringen av ADB-registren har varit förhåIllandevis hanterbart genom åren.
Det viktigaste med att arkivera digitalt ar att skriva en ordentlig dokumentation, om vad registret
innehåller för information och hur informationen är
lagrad. Detta kan inte nog poängteras, säger Birgit,
och vad en dokumentation ska och måste innefatta
är något som har växt fram genom årens erfarenhet.
På SCB blter man nu ut stordatormiljöerna mot
PC-plattformen. idag har Statistiska centralbyrån
9977 stordatorfiler med register som ska konverte-

föras

m an
och

ras

till SQl-servermiljö.

telefoner, men också
att kunna improvisera

Kostnaden för detta

kommer att bli flera miljoner eftersom varje enskilt
filformat måste kontrolleras och konverteras för sig.
Afrikaresa
Redan som ung drömde Birgit om att leva en period
i Afiika men denna dröm fick stå tillbaka tills tillfalllet blev det rätta och barnen blivit flygfardiga.

Genom sitt privata engagemang i organisationen
"Framtiden i våra händer" (F[VH) gavs henne tillftill-

när saker, som man
planerat, inte kunde
genomföras.

Framtiden

Birgit gör just nu en
utredning som ska
vara klar i maj när
den här tidningen har
pressläggning. Hon ska arbeta fram ett styrinstru-

ment och en rutin för hur de registeransvariga
inom SCB ska rapportera till avdelningscheferna
om arkivering. Avdelningscheferna ska i sin tur
rapportera status till arkivet.
Eftersom Birgit har arbetat länge inom branschen
har hon sett exempel på hur nya direktiv lätt kan bli
en papperstiger. Om personalen inte friljer direktiven, då hjiilper inga beslut. Men än är hon inte desillusionerad eftersom tiden kan bli mogen och även
idder man provat tidigare kan ha sin verkan vid rätt

tidpunkt.
Framöver bör en öppnare dialog föras mellan
systemvetare och arkivarier, anser Birgit. Arkivarier
behöver lära sig systemvetenskap och systemvetare
behöver lära sig arkirvetenskap. Digital arkivering

kommer nog att bli en svår nöt att knäcka i en
framtid med snabbt foråldrade filformat och standarder. Hybridteknik med papper,

mikrofilm och

CD kan vara en lösning, fastslog Birgit och avslutade med att säga att hon tror på en tuffare framtid
för arkivyrket, men med större utmaningar.
Text: Susanne Bäckman
Foto: Kristina Hummel-Gumaelius
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Dokumenthuset
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lVarmorbyn oth T'ångsviken. Dokumenthusel ägs av Svenska
Lagerhus AB till 752i sail WM-Dutu till 25'%.

Vi söker Dokumentkonsulter
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Arbetsuppgifter:
Vi söker nya medarbetare till vår konsultgrupp
Stockholm. Du skall arbeta i en konsultativ roll
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eE r"
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NonoPreu
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mot våra kunder. Arbetet innefattar rådgivning,
förstudier och utredningar.

önskvärda kvalifikationer och egenskaper:
Du skall vara entusiastisk, få saker att hända
och ta dem i mål samt ha en dokumenterad
kompetens inom arkiv/dokumenthantering.
Du skall vara engagerad, serviceinriktad,
lösningsorienterad och målinriktad.
Du skall alltid sätta kunden i centrum.
Du skall ha samarbetsförmåga.
Du skall kunna arbeta flexibelt och själv-

ständigt.
Du skall ha minst gymnasiekompetens samt
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Tillträde: Snarast

at om arkiv!
a

Professionell hjiilp med dokumenthantering!

Kurser Ec utbildningar
Konsulttjdnster & entreprenader
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Arkiv- och informationsvetenskap
vid Mitthögskolan
Ny rapportserie utkommer
Läsåret 1988 / 89 började den första fullständiga grundkursen i Arkiztkunskap
ch dokumenthanterin g vid Mitthögskolan. ÄmneiUytte namn 1997 till Arkia_
ochint'ormationsaetenskapnär Högskoleverketbedömde att det uppSzllde kraven
för magisterutbildning och magisterexamen.
Rapportserien avser att förmedla en del av den arkiv- och informations_
vetenskapliga verksamheten vid Mitthögskolan. Den skall presentera nya
resultat inom detta breda forskningsområäet men också och väl så viktigi _
nya problemställrringar och metodiska experiment.
Arkiv- och informationsvetenskap är foitfarande en disciplin som söker sin
form, sin teoretiska grundval och även sitt innehåll. Rappärtserien är alltså
nedslag i en pågående process där det mesta är oprövat.
o

3.

De enskilda delarna i rapportserien blir i huvudsak tematiskt upplagda. De
första två rapporterna är under utgivning.
Rapport nr 1 fokuserar på ett centralt och karaktäristiskt inslag i Mitthög_
_

skolans arkiv- och informationsvetenskap, nämligen förhålaäet mellin
organisation, kommunikation och arkivinformation.
Rapport nr 2 belyser utvecklingen inom universitetsvärlden, en samhällssektor som på senare tid rönt allt större uppmärksamhet i samhällsdebatten
och där många aktuella problem inom informations- och arkivhantering ställs

på sin spets.

Föliande rapporter utkommer med börian våren 1999
1. Informationen och or ganisationen. 1,28s. UTE NU
2. Dokument- och arkiahantering i uniaersitetsmitjö.91s. UTE NU
3 . Om rildre
företagsarkia. gg s. Utkommer i septemb er 1999
4. Bilden tra arkioen. g0 s. Utkommer i september 1999
5. Arkiooerksamhetens institutionalisering. 110 s. Utkommer i februari 2000
6. Papperet som informationsbrirare. S0 s. Utkommer i februari 2000
Rapporterna kostar 725 kr styck, porto och expeditionsavgift tillkommer.
Beställ rapporterna hos:

Arkivhuset
Box27
87121 HÄRNÖSAND
Telefon: 0671-28260
Telefax: 0611-188 55
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Med personligt engagemang och lang brancherfarenhet
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effektivt sätt.
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IVaosrsNe, som har ett distrikt
omfattande Östergötlands, Kronobergs, Kalmar och
|önköpings län, är landets äldsta landsarkiv'

LANDSARKTvET

Verksamheten startade den 1 oktober 1899'
Iandsarkivet har alltsedan starten haft sina lokaler
förlagda till Vadstena slott, i forsta hand den östra
delen av slottet. Dessa har under större delen av
perioden varit undermåliga både ur arbetsmiljösynpunkt och med tanke på vården av mottagna arkivalier.
En grundläggande förklaring till detta finner man
i att landsarkivets förläggning till Vadstena inte varit
sj2ilvklar utan föremål för omfattande och i tid lång
utdragna diskussioner, dzir Linkoping och

medJönköping utgjort alternativ. Detta har också
nödgats
perioder
långa
under
institutionen
fört att
förvara levererade arkiv i mer eller mindre accepr*
':,

tabla reservlokaler utanfdr slottsområdet'

l.

il
l'

Moderna utrymmen
Efter ett enträget bearbetande av beslutsfattarna
kunde landsarkivet sommaren 1982 ta emot ett
besked från statsmakterna att landsarkivet skulle

bli

föremål för om- och tillbyggnad. fuen 1982-1984
blev Ibrsta och andra våningarna i slottets östra del
samt den nordöstra rondellen föremål för en inre
ombyggnad och renovering. Härigenom flck landsarkivet moderna utrymmen för forskning, administration och bibliotek. Vidare uppfördes en tillbyggnad till slottet i form av en vallbyggnad, som

ffi

var tänkt som en rekonstruktion av de slottsvallar,

vilka fanns före 1800-talets mitt. Tillkomsten av
vallbyggnaden inneba! att landsarkivet fick tillgång
till moderna arkirT nagasin med plats för ca 24 000
hyllmeter handlingar samt rationella lokaler för
bokbinderi och konservering.
Första spadtaget
De ursprungtga planerna att bygga hela slottsvallen
kunde inte realiseras, utan bygget begriinsades till
uppforandet av den östra vallen och en mindre del
av den södra. Reduceringen innebar att landsarkivet
måste behålla en av reservlokalerna utanf<ir slotts-

området och i borjan av 1990-talet komplettera
med en reservlokal om 600 klnn i ett industriområde iVadstena och en mindre arkivlokal i de centrala
delarna av staden. Det begränsade vallbygget medförde också att landsarkivet inte kunde aweckla
stora rikssalen på slottets tredje våning, utan var
tvunget att även i fortsättningen förvara ca 2 000
hyllmeter arkivalier i denna ur arkivsynpunkt icke
godkiinda lokal.
Den 23 maj 1997 togs det forsta spadtaget till den
frrllstandiga utbyggnaden av slottsvallarna' Bygget,
som beriiknas vara klart under sensommaren i år,
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väs
På bilden ser manVadstena slott och bygget av södra och
slottsvallarna. Man ser även de nyuppförda s k Fyrkanterna, st
är en rekonstruktion av de fyrkanter, som byggdes under d
tidigare delen av 1550talet och revs under 1820-tal

medförde att landsarkivet i början av året kunde
i anspråk fyra nya arkivmagasin i halva den
södra slottsvallen. Magasinen har en total kapacitet om ca 79 400 hyllmeter fordelade på en 1,ta
om 2 000 kvm. Landsarkivet har option på
utrymmena i den övriga delen av södra vallen.
ta

Vadstena slott med den östra slottsvallen i förgrunden.

2 000 hyllmeter handlingar
Magasinen i den södra vallen inreddes med hyllor
i slutet av det gångna året. I januari och början av

februari (drygtfyraveckor) flyttades 7 500 hyllmeter arkivhandlingar till magasinen i södra valllen från de tre reservlokalerna utanför slottsområdet och stora rikssalen. Sedan fllttningen var
genomförd kunde det konstateras att landsarkivet
fur första gången i sin 100-åriga historia hade
samtliga arkiv samlade inom slottsområdet i godkända arkivlokaler.
Utöver "flytten" från reservlokalerna genomfördes samtidigt även en flyttning av 2 000 hyllmeter handlin gar frän den östra vallen till magasinen i den södra slottsvallen. Skälet till denna
ätgärdvar att landsarkivet har ett behov av en
utvidgad avdelning för kart- och ritningsskåp och
att lösgöra utrymmen i den östra vallen för
kommande leveranser av 1900-talets folkbokföringshandlingar.
Uppställda efter format

Tiil skillnad från hyllinredningen i den östra valllen är inredningen i den södra inte likformig. De
båda magasinen på första våningen har hyllor
med 45 centimeters höjd och 30 centimeters djup.

ar_
--å=

50 procent av hyllinredningen på andra våningen
har en höjd om 33,5 centimeter och 25 centimeters djup.
Övrig hyllinredning på andra våningen har
måtten 44 centimeters höjd och 27 centimeters
djup. På båda våningarna finns det viss hyllinredning (45 cm hojd och 50 cm djup) f<ir storfoliovolymer. Bakgrunden till denna disposition är givetvis att ff ett ur ekonomisk synvinkel rationellt
utnlttjande av lokalerna. Detta innebär naturligtvis att uppstiillningen av arkiven i den södra valllen vägleds av andra principer än placeringen i
den östra där målsättningen är att arkiven skall
vara uppstäilda efter grupptillhörighet.
I den södra vallen är arkiven i första hand
uppst2illda efter format, vilket innebär att A 4arkiven är uppställda på hyllor med 33,5 centimeters höjd och arkiven innehållande foliovolymer
antingen på hyllor med27 eller 30 centimeters

djrp.
Text Roland Persson, Landsarkivet iVadstena
Foto: Lars Wallstän, Landsarkivet i Vadstena
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Under en treårsperiod har iag haft tillfälle att forska i ekonomisk nutidshistoria. Resultatet har
blivit en bok som behandlar förändringsprocesssen inom sparbanksrörelsen 1980 - 1995. Dess
titel är Ekluten (Ekerlids förlag).
Boken behandlar en av de mest genomgripande

och dramatiska förändringar som har skett inom
svensk finanshistoria: 1980 fanns 164 enskilda
sparbanker, som drevs i något som liknade stiftelseform, 1995 börsnoterades Sparbanken
Sverige AB, ett av de största bolagen på
Stockholms Fondbörs.

vid nutidsforskning
Text: lngvar Körberg

snstÅtt i det avkivmaterial som
jag har kunnat hitta i olika sparbanksarkiv, bl a och
framför allt FöreningsSparbankens arkiv, till vilket jag
har haft obegränsad tillgång, samt intervjuer med de
personer som på ett eller annat sätt har deltagit i proKÄLLMATERTALET Han

cessen, dels anställda och
förtroendemän inom spar-

hade lett

till att bankerna under

talet blev det i stort sett fritt fram och flera banker
börade en jakt på volymer, som kom att bli en bidragande orsak till den bankkris som inträffade i början

banksrörelsen, dels andra,

huwdsaldigen myndighetspersoner och anstiillda
inom finansvärlden.

Mångårig erfarenhet
En stor fördel i sökandet efter

material har varit min mångåriga
erfarenhet av sparbanksrörelsen,

forskning
r har varit
ytterst dramatisk

eftersom jag har varit anst2illd i Svenska sparbanksföreningen, sparbankernas branschorganisation, åren
1966-1992. fag har också flera år intresserat mig för
sparbankernas historia och skrivit flera böcker i ämnet.
|ag har således varit medveten om vilket material jag
skulle söka och vilket material jag kunde forvänta mig

att flnna.
Den tidsperiod som min forskning omfattar har på
flera sätt varit ytterst dramatisk. Under 8O-talet avreglerades kreditmarknaden. Valutareglering, likviditetskvoter, räntereglering, utlåningstak, placeringsplikt,
emissionskontroll, kassakvotskrav och straffräntor
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långa perioder hade

saknat möjlighet att konkurrera på ett effektht sätt.
När regleringarna sedan avskaffades i mitten av 1980-

av 1990-talet. Under samma
period pågick inom sparbanksrörelsen dels en ideologisk
debatt om företagsformen, dels
en i stort sett oplanerad strukturförändring genom bildandet
av flera stora regionsparbanker.

ldeologisk debatt
I den ideologiska striden
vilket ledde till att

segrade bolagiseringsvännerna,

regionsparbankerna ombildades till aktiebolag och
gick samman i Holdingbolaget Sparbanksgruppen,
som i sin tur snart efterträddes av Sparbanken Sverige,
när kreditförlusterna medförde problem, som blev
Sparbanksgruppen övermäktiga. Samtidigt med den
genomgripande strukturella och ideologiska förändringen genomled vårt land en förödande kris, som
omfattade hela banksystemet. Se där i korthet vad
Ekluten handlar om!
Under den dramatiska perioden, då sparbankerna
kampade för sin överlevnad - för så dramatiskt var

: -.-:--::,.c:.:l.ppc't
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- \'ar det i tbrsta

hand inte angeläget

rn palrper i pärmar, katalogisera handlingar
ens spara naterial, som ur forskningssynpunkt

borde htr sparats. Det är få personer som värderar

kä11-

material ur forskningssynpunkt i sådana situationer.

tid ska sparas, men mycket av "det andra" har legat
(och ligger) i osorterade högar. X,laterialet finns i bästa
fall i arkivrum men också i skåp på tjänsterum - och
omedvetet dolt för forskaren - eller i skrubbar.
Ordningen i arkiven har således inte varit den bästa,
vilket har försvårat forskningen. Nu har jag i de osorterade högarna hittat en del: brev, sammanträdes- och
minnesanteckningirq utkast, promemorior, broschyrer
etc, men tr.värr blir resultatet av sådant letande om
inte slumpirrtat så dock till viss del ofuliständigt.
lrlin erlärenhet säger mig,
irtt det mern hittar r.icl sidan av
cie offlcieila handlingarna ofta
kan se nr-a dirr-rensioner ocl-r
en närvaro i handelseforloppet, som r.älformulerarde och

protokoll och brev knappast
kan se. Den spontana anteck-

ett

som ännu pågår. Andra har övergått till annan tjänst
eller har nyligen pensionerats. Den tidsperiod som

intervjuerna omfattat har således legat nära i tiden
med den frirdel detta innebär - att man inte har hunnnit glömma - och den nackdel det medför - att man
inte har hunnit få perspektiv på vad som hänt.
Intervjuerna har inte gjorts med utgångspunkt från ett
i örväg uppgjort schema utan har kunnat ske i samtalsform, dvs varje samtal har blivit förhållandevis personligt - och "fortroligt'l

Viktigt att diskutera källvärdet
Eftersom jag själv sedan 1966 har varit verksam i centrala sparbankssammanhang och följaktligen känner
en del av aktörerna relativt väl och de känner mig

- h ar in te rvj u

e

rn a

i

m ån

u

Flera exempel

laghar flera exempel dar jagi hittade minnesanteckningar exakt har kunnat bestämma i vilket sammanhang och vid vilken tidpunkt en utvecklingsprocess
brirjat och därigenom också kunnat kartlägga samtidiga h:indelser, som givit en förklaring till varfrir utvecklingen har blivit som den blivit. Minnesanteckningar
och "kladd" på föredragningslistor och i anteckningsblock formedlar också känslor och reaktioner, som ger
en )'tterligare dimension. Det är också ofta i anteckningar från sammanträden, som inte protokollförts,
som man kan finna bakgrundsinformation och orsaken till besluten. lag är övertygad om att professionella
arkivarbetare inser värdet av detta slag av material,
men jag är lika övertygad om att känslan för att bevara
mianesanteckningar och "kladd" inte är lika utbredd
hos dem som gör anteckningarna eller "kladdar". Man
skulle önska en bättre kunskap eller insikt rent allmänt
om arkivs värde och betydelse. Men som sagt: när problemen är stora är det lätt att glömma betydelsen av
att arkivera!
Kiillmaterialet har också funnits i minnet hos dem
som deltagit i processen. På grund av att den ligger så

å11

}ä:xi: ilrT.'Jå,'J'

nder I:1li*[f,:]'J.'å:T:[,

ligtvis *illan forskaren kan

ha en personlig relation

åt nanaetsen

beslut.

g a

säil, vilket [örhoppningsvi:

te

ningen under ett sammanträde och
de minnesanteckningar som gjorts
omedelbart efter ett möte förmedlar liv åt händelser,
som protokollen torrt formulerar i anteckningar om

i aktiv verksamhet

inom sparbanksrörelsen och deltar i den förändring

Visserligen finns styrelseprotokoll och styrelsehandlingar bevarade, dvs allt det officiella material som all

qenomtänkta promemorior,

nära i tiden är många fortfarande

till

;lXf,:HH:::?J::';f
gång.

Utan att på något sätt förringa eller ifrågasätta de
intervjuade personernas trovärdighet eller integritet är
det naturligtvis nödvändigt att diskutera kiillvärdet i
detta slag av material, som intervjuer utgör. Först och
främst har jag inte betraktat en muntlig uppgift som
sann, om den inte har bekräftats av flera andra eller
styrkts av annat material som jag tagit del av. Jaghar
upptäckt, att man kan minnas fel, att man kan uppfatta en händelse på sitt eget sätt med utgångspunkt
från sin egen situation eller sina egna förutsättningar,
att man kan blanda ihop händelser man varit med om,
vilket framför allt blir vanligt under en turbulent tid,
att man kan förtränga vissa obehagliga upplevelser, att
man kan göra efterkonstruktioner och dessutom att
man av olika skal medvetet eller omedvetet kan utelämna vissa händelser eller upplevelser. Dessutom har
jag erfarit, att tidsbegreppen i allmänhet är mycket
oklara. Man minns kanske vad och var - men inte när!
Eftersom jag intervjuat ett stort antal personer (150)
täcker materialet förmodligen de flesta av synpunkter.
Varje intervju har på något sätt bidragit till helheten,
även om inte alla som jag talat med har omnämnts
eller direkt citerats. Alla interr,juer har bandats och
därefter har utskrifter av intervjuerna gjorts. Utskrifter
kommer att arkiveras men inte göras tillgängliga förrrän i en framtid. Det har jag lovat dem som intervjuats. Endast i undantagsfall har de intervjuade önskat ta
del av utskrifterna.
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föreningsforum

fU

sista årsmöte

Text & foto: AnnaCarin Paavo [AA5]

I LANDSTiNGSHUSET I
Stockholm samlade ett tjugotal medlemmmar. Cecilia Skoglund valdes till årsmötesordförande och ledde oss genom punkterna, medan Susanne Bäckman skötte
protokollsskrivandet.
En genomgång av förra årets verksamhet
visade att föreningen vid årets slut hade
568 medlemmar och tre hedersmedlemmmar. Tie seminarier hade genomförts,
"Vem äger rymden", det årliga registratorsseminariet i Norrköping samt "Varför
samlar vi på skräpet? - hur och till vad
AAS ÅRsMöTE

vi arkivmaterial". Det sistnämnda
arrangerat i samarbete med föreningen
Arkivarier i Väst. Samtliga seminarierna är
tidigare presenterade i Tema Arkiv.
använder

Arkivens dag
Under året har AAS tillsammans med
SIMO planerat för Arkiv & Dokument 99,
som förhoppningsvis många av denna tidnings läsare nu besökt. Givetvis deltog föreningen också i planeringen och genomförandet av Arkivens dag den 7 november

frirra året, liksom i standardiseringsarbetet
inom SIS-STG. Tidningen du just nu håller
i handen är även den en del av AAS verksamhet.

Föreningen har två representanter i
redaktionen. Tidningen styrs av
Föreningen Svensk Arkir,tidskrift, dar AAS
tillsammans med övriga ägarföreningar
sitter i styrelsen.

Ökade kostnader
Den ekonomiska redovisningen för 1998
visade ett sämre resultat än året innan.

Intäkterna har visserligen ökat, men kostnaderna har ökat i än högre utsträckning.
Det kan bland annat förklaras med att fler
arrangemang genomförts, där arvodena för
t ex föreläsare stigit.
Tidigare var det inte ovanligt att föreläsare ställde

upp gratis. Andra förklaringar

är att föreningen under året gett ut en ny
matrikel som distribuerats till alla medlemmar, planscher i marknadsföringssyfte
har tagits fram och avgiften för Tema Arkiv
har ökat. Aven kostnaderna för administration är väsentiigt högre än tidigare,

Susanne Bäckman (t.v) och Cecilia Skoglund

leder mötet.
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0lle Ebbinghaus fortsätter som ordförande ytterligare ett år till.
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vilket beror på att styrelsen idag har mindre möjligheter att arbeta med "praktisk administration"
än tidigare. Den tjänsten måste därför köpas.

Förslaget om en ökning av medlemsavgiften från
150 till 200 kronor orsakade viss debatt, men

t

o
a
a
a
a

sationsmedlemskap" som ett alternativ till dagens
modell med enbart enskilt medlemskap. Det
bestämdes att styrelsen tar upp frågan och återkommer till nästa årsmöte.
Vissa ändringar gjordes i stadgarna till Leif
Paulsens stipendiefond. En del punkter i de tidigare stadgarna har gjort beslutsprocessen onödigt
omständig och tungrodd. Ändringarna hoppas
man ska gynna de AAS-medlemmar som söker
medel ur fonden för t ex fortbildning, studieresor
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eller arbetsmaterial.

0mval
Eli Hiorth Reksten, Lena Fjellborg och Sylvia
Lindström lämnade styrelsen. Endast Eli var på
plats och hon artackades med en blomsterbukett
för flera års gott arbete i styrelsen.
Olle Ebbinghaus omvaldes som ordfrirande i
ytterligare I år. Omvaldes pä2 är gjordeMalena
Appell, Renata Arovelius, Mikael Dahlin och

Mirja Sandström. Anki Steen och Eija österberg
kvarstår som ledamöter i 1 år och nlwalda på 1 år
blev Ewa Holmström, Björn Jordell och
Marianne Ramefors.

Myntkabinettets lokaler invid Stockholms slott.
Årsmötet omvalde ordföranden Margareta
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Hammarby Kajväg 30, ST0CKH0L[4
Kansli: Yvonne Dahlqvist

Ewald,Värmlands läns landsting, Sten Lov6n,

.

TIn:08-712 99 25

Fax:

08-772 99 35.

Ord{örande:
Margareta Linday

i Norrland - NlN, Fia

Svenska Handelsbanken

Tfn:08-701 13
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08-70727 89.

Fax:

SAF Service AB, samt suppleanterna lngrid

Jonvallen, Esselte AB och Bo Lindström, Search

& Find AB. Kvarstående i sina respektive mandatperioder är Mats Andersson,
Fören in gsSparban ken,

Sivert

C

ustafsson, Bofors

us

lnxrvnÅorr

AB, Göran Henrikon, ArkivCentrum i örebro,
Box

Anders Perlinge, Stiftelsen för Ekonomisk

390, 101 27

STOCKHOLI\4

Kansli: Annika Pettersson

Historisk Forskning, Anneli Sundqvist,

08-411 49 30.

T{n/Fax:

Ordtörand€:

Mitthögskolan. Ny ledamot blev Carl-Michael

0lle Ebbinghaus
l4ariebergs Arkivbyrå AB

Tfn: 08-698 06 05

.

Fax:

08-698 06 02.

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

En revision av föreningens stadgar hade föreIagts årsmötet och antogs enhälligt av detsamma.
Styrelsen redogjorde på årsmötet för planerna
på en större satsning på värvning av nya med-

lemmar under 1999.
lngvar Körberg, tidigare direktör i Svenska
Sparbankföreningen höll en intressant och uppskattad föreläsning med rubriken "Ekluten -

Folkrörelsernas

Arkivforburd
rounönrssntas anxrvrönauHo
Box

317, 101 26 ST0CKHOLM

Kansli: Rigmor Hagström

Iln:08-472 39 00

Finanskrisen och förändringsprocessen i spar-

.

Fax

08-412 39 90.

0rdförande:
lngvar Söderström, Arbetarskyddsnämnden

banksrörelsen 1980- 1995".

TIn: 08-402 02 07

Anders Perlinge
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.

019-12 01 95

Hemsida:

Linday, Handelsbanken, och ledamöterna Håkan
Axelsson, Näringslivsarkiv

Hu

Nikolaigatan 3,702 10 Örebro

Besökadress:

Berggren, Korsnäs AB.

a
a
a

nÄnntcsLrvrts lRxlvRÅo,

i Kungl.

I

I

klubbades igenom efter votering. önskemål
fr amkom om möjlighet till "myndighets-/organi-

Näringslivets Arkivråd (NLA)

Raab, Rikarkivet, och ny suppleant Stefan

a
a

nla
Tel

Tisdagen den 9 mars 1999 hölls årsmöte med

I

o
a

Ändringar i stadgarna

Årsmöte med Nöringstivets
Arkivröd (NUa)

.

Fax:08-21 01 52.

e-post: dir@asn.se

sekreterare

Vi hor det storo nöjet ott önsko
fötjonde personer vötkomno
som medtemmor i AAS
Westin

Roger Nyberg

UPPSALA

Kerstin

Barbro Fagerslröm
Eva-Karin Schönbeck

KVISSLEBY

f4argareta Sandebrinq ST0CKH0L[4

STOCKHOLM

Barbro Bertilsdotter Sjöqvist

-(
)

(

AL

GÄVLE

lvleg Coldmann

ENSKEDE

Helen Suwareh

STOCKHOLI\{

Barbro l\4arainen

JOKKMOKK

STOCKHOLIIl

Boel Sjöstrand

tr,mt-uÖ

Boel House

STOCKHOLM

Christina Hultgren

LINKÖPING

Annica Årman

STOCKHOL[4

Gunilla Palmqvisl

STOCKHOL[4

Britt-[4arie Björk

rturöpnc

EIla Siegel

STOCKHOLM

cÖIEBORG

Tommy Forsman

STOCKHOLM

Gunilla Nordström
Anna-Lena Karlsson

Erika Svahn

STOCKHOLN4

Lars Aronsson

LINKÖPINc

[4ärta lsraels

FALUN

MARIESTAD

FALK
Klas-Erik Karlsson
Landstinget i Sörmland,

ou

aa NyxöptNc

klaserik.karlsson@lk.dll.s€

TIn: 0155-245763

r

Fax:

0155-289115.

Ordförande:
Ame Fryls6n
HelsinEborgs kommun

Tfn: 042-10 61 10

.

Fax:

042-10 50 65.

e-posL arne.fryken@k.helsingborg.se

noterat
till

Rekrgteringen ov
ng huvudredoktör

start i anslutning

Ove Norberg

Stockholm, Bräkne-Hoby, Norrtälje,

Den platsannons som var införd iföna

Sundsvall och Örebro.

FA:s årsstämma

som följer kommer att arrangeras

i tidningen Journalisten och av de dryga

20 svaren som inkommit har de flesta
kommit från journalistkåren. Efter en
första sållning som delar av styrelsen
genomförde i slutet av april kallades

fem stycken till intervju den 7 maj.
Vid det efterföljande styrelsesammanträdet kunde man bara konstatera

att en prioritetslista bland kandidaterna kunde sammanställas. lnget av
de intressanta namnen kommer från
arkivsektorn. Frågan om tillsättandet
av ny huvudredaktör delegerades till
Margareta Linday, men i skrivande
stund har ännu ingen uppgörelse
nåtts. Höstnumret avTema Arkiv
kommer i alla händelser att redigeras
av en ny huvudredaktör.

i

o Ylva

Ternström har blivit arkivsamord-

nare på Banverkets Östra region

i

Sundbyberg, Stockholm.

.

Handelshögskolans arkivarie heter

Temo Arkivs örsmöte

fr o m 25 mars Britt-Marie Larsson-

Fredagen den 19 mars höllTema Arkiv

Vienditto.

sitt årsmöte i Stockholm. Mötet leddes

.

av FA:s förre ordförande Bertil Jansson

Marianne Betts som tidigare var aktiv

iTema Arkivs redaktion och

i NLA och

och Arne Fryk6n förde pennan. Mötet

arbetade på Stockholms stadsarkiv, är

samlade dryga dussinet deltagare med

kommunarkivarie iTäby kommun norr

representanter från de fyra ägarför-

om Stockholm {r o m skärtorsdag.

eningarna.

.

Efter några år av ekonomiska
bekymmer har nu trenden äntligen
vänt, mest beroende på den höjda årli-

Andreas Ljung arbetar från septem-

ber 1998 på den nya premiepensionsmyndigheten PPM.

ga insatsen från ägarna men även på

.

högre annonsintäkter. Ekonomin är

som arkivarie vid Sjöhistoriska mus6ets

dock fortfarande bräcklig.

arkiv. Hon kommer närmast från

Efter att styrelsen beviljats ansvars-

frihet övergick man till den föreslagna
stadgeändringen som bl a ger styrelsen
en större frihet att teckna avtal,

Malin Joakimson har fått en tjänst

Europeiska Kommissionen i Stockholm
men har även ett förflutet vid Örebro
Stadsarkiv.

t ex att

kunna köpa vissa tjänster utan att det

FA höjer

ka lenda riu m

måste tas upp vid årsmötet. Frågan

lT-kompetensen

hade viss aktualitet eftersom man var

Folkrörelsernas Arkivförbund har sökt

mitt uppe i rekryteringen av ny huvud-

medel hos KK-stiftelsen för att genom-

redaktör. Förslaget godkändes.

föra projektet Höj Folkrörelsearkivens
utveck-

Följande styrelse valdes: Margareta
FALK, Mikael Dahlin, AAS och Ingvar

i anslag.

Söderström, FA. Göran Dolff och

23-27/8

Valberedningen består av Anders

andra elekroniska kommunikationssätt

Perlinge,Torsten Bäck, Gunnar Klasson

som bygger på lnternet. Kursen kommer

och Mirja Sandström.
Årsmötet avslutades med att ordfö-

Nordiskt seminarium om
kartor och ritningar i arkiv.
Ramsele

9/9

Building a Digital Store
including Yesterday's

Alexander Huseby valdes till revisorer.

re på att använda lnternet, e-post och

även att innehålla moment som hemsi-

1999-06-08

Linday (ordfl repr NLA, Arne Fryk,6n,

lingsprojekt. FA beviljades 214 000 kr
Det är meningen att man ska bli bätt-

lnformation
NLA, Handelshöqskolan och

Arkivstiftelsen (Anders Perlinge)
Stockholm

13-14/L0 AAS registratorskonferens.

24/7t

AAS Seminariedag om

desprodukion, scannerteknik, bildbear-

randen Margareta Linday avtackade

betning, OCRtolkning.

den avgående huvudredaktören Owe

Den 14:e internationella arkivkongressen,

Norberg med en synnerligen uppskatt-

XIV International Congress on Archives,

ad present.

äger rum i Sevilla år 2000.

Det är FA:s ADB-grupp som satt
samman kursprogrammet som får sin

26

i'

och kurs den22-26 maj. Kurserna

numret avTema Arkiv fanns även införd

lT-kompetens - ett nationellt

: I

teknisk dokumentation.
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Tre ovörderligo hjälpmedel för orkivet

1

a

Visuol Arkiv

o Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter
o Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
o Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter lir enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
o Integrerad leveransliggare finns numera som tillvalsmodul
o I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2 Visuol Bild
a

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

3 Visuol Dokplon
a

För att kunna leva upp till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring är det nödvändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Visual Dokplan gör det möjligt att arbeta
rationellt både med framtagning och ajourhållning av en sådan plan.

Modern teknisk miljö

Till Er som har en modern PC med Windows 95 eller Windows NT levererar vi vår sk 32-bitarsversion.
Använder Du Windows 3.11 så levererar vi en äldre version med i det närmaste samma funktionalitet.

Intresserad? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bert i l.axel sson @ adb-kontorel. goteborg.se

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok

bo.thalen

lars.hager

@

@

031

-

61322s

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg.se

018- 304172

wirna-dok. se

ft -. .arr också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 03 I - 61 33 24
- r'i ::1 r år herlsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka pir Produkter och tjänster och

.r:,;:
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ireisprodukter.
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I hamn eller på grund?

Ärendehanterings- och
Reseräkningssystem

T,t
lndustrigatan

5

582 77 Linköpingtel013-35 85 00, fax 013-35 97 00 info@alp.sewww.alp.se

