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Vi Lundqvistore hor tillverkot hyllor i över 50

Ör'

Böde logerhyllon, tötpockningen och stÖlhyllon
ör proktiskt toget uppfunno ov oss.
Men trots ott vi fortforonde ör ett hyllföretog,
sölier vi öven möngo ondro förvoringsmöbler'
fiad" sorteringsfock, gorderobssystem, diskor

"&

och skåp.
Men vi ör, och tönker forbli, ett företog som
lever på hyllorno!
I minst 50 år till!
Vill du veto mer om vÖro förvoringsmöbler, foxo ditt
visitkort. Eller ring!
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Skoroborgsvögen 21, Borås
Koserngoton 30, Vösterås

TELEFON:

FAX:

08-623 98 00
040-1 0 39 60

08-35 79 80
031-86 43 l6
040-12 5438

önrsno

019-r0 l6 40

019-r0 16 43

LINKOPING
UPPSAIA

013-r23810

01 3-r 2 34 80

0r 8-r 4 06 00
033-41 09 00
021-12 10 70

0r 8-r 4 06
033-41 09

STOCKHOIIVI

oötgonc

uralö
BORAS

vÄsrrms

03r-86 36 50

0l
0l

021-12 10 64

TEMA

o

rkI

ledare

utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är

föreningstidning för medlemmar i Näringslivet Arkivråd (Nl-A)
Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),
Föreninqen

arkiwerkamma i Landsting och Kommun (FALK)
Arkivfööund

och Folkrörelsernas

(FA).

ANSVARIC UTCIVARE:
lvlarqareta Linday,
ordförande i föreningen Svensk Arkivtidskrift,

Villagatan 26,619 35 TR0SA.

en händelserik årstid

E-post: margareta.linday@swipnet.se

CHEFREDAKTÖR
Åsa Olsson

Först och främst vill jag på föreningen Svensk Arkivtidsskrift

doTema Arkiv
Öster-Malma

.
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hälsa Asa Olsson välkommen som chefredaktör för vår tidning

BJÖRNLUNDA

TIn/tax:0755-24 61 67

Tema Arkiv.Vi ser alla fram emot ett fruktsamt samarbete.

E-post:aspa@swipnet.se

Hoppas att de flesta av er har haft möjlighet att njuta av
REDAKTIONSGRUPP

sommarens vackra väder och ser fram emot hösten som ju

AnnaCarin Paavo (AAS)

alltid är en händelserik årstid. Även i år kan vi se fram emot

Arkivet

SCB,

.

Tfn: 08-783 41 36

Fax:

08-783 4L 27

Arkivens dag den 13 november

E-post: annacarin.paavo@scb.se

Under tidig höst ska beslut tas om var den Nordiska konferensen år 2001 ska äga
lvlichael Frankius (FALK)

rum.Tre platser är på tapeten nämligen Malmö/Lund,Visby eller Uppsala.

Landstinget i Västmanland

fin:027-77 45 64. Fax:021-77 45 09
E-post: michael.frankius@ltvastmanland.se

Umeå Stadsarkiv

.

Fax:

090-16 11 04

E-post: hans.ramstedt@umea.se

Catarina Lundström (FA)
Tin: 063-10 17 19

.

Fax:

så håll

till ny redovisningslag kommit ut. Den heter

1998/99:130 och kan beställas hos Rikdagstryckeriet för en kostnad på cirka
400 kr (se artikeln sid 10 om sammandraget av det som behandlar arkivering). Ett
korlfattat sammandrag som heter "Ny Bokföringslag - så kan det bli"finns att få
genom Bokförin gsnämnden.

i lämtlands län

Föreningsarkivet

-

redan nu öppet i almanackan.
Så har då regeringens proposition

Hans Ramstedt (FALK)

Tfn: 090-16 13 97

Konferensen kommer att äga rum senare delen av september 2001

063-12 7824

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

Vad gäller arkiveringstiden kommer den med största sannolikhet att även fortsätt-

ningsvis bli tio år. Det känns som en besvikelse, då det hade känts bättre om våra
myndigheter hade visat förtroende för den arkivansvarige. Och att varje organisation

Susanne Bäckman (AAS)

Tin: 08-457 56 00

eller företag själva fått besluta om en Iängre arkiveringstid än de i betänkandet före-

E-post: susanne.backman@linq.se

slagna sex åren. Propositionen verkar till stora delar avslagen i förhållande till
lngrid Söderlund (AAS)
Vårvägen

Betänkandet som hade tänkt sig en "friare" lösning.

8 o 146 52 TULLIN6E

Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2000,

E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

om ingenting exceptionellt inträffar.

ANNONSER

Harriet Kvist, do Stockholms Företagsminnen
Grindstuvägen

48-50

Tfn: 08-634 08 50

.

.

/^

167 33 BR0M[44

Fax:

08-634 99 35

E-post: kvist.4k@swipnet.se
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0IvISLAGET: Arkivarie Björn Jordell, Stockholms stadsarkiv,
på Arkivens dag 1998. Folo: Kajsa Larsson
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Arkivarierna Olle Månsson och Björn Jordell på Arkivens dag 1998.
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M ann I S

r
sekelskiften

Text: Maria Larsson, Skånes Arkivförbund, skanearkiv@swipnet.se. Foto: Kajsa Larsson

Snarr År DET DEN r3 Nor.ewrt och
Arkivens dag igen. På allmän begäran kan
man säga. Intresset från arrangörerna har
varit stort - bland rösterna har hörts "Det
var ett riktigt lyft" och "Det här gör vi

undrat när årets dag arrangeras. De har
hört av gtarrr,ar och vänner hur spännande
och trevligt det var på Arkivens dag.

kunna dra n)'tta av de positiva effekterna
och den erfarenhet vi fick under 1998.
Målet är att publiken skall komma ihåg att

Att en gång är ingen gång, men två kan
bli en vana, var också utgångspunkten för

gärna igen".

den centrala ledningsgruppen. Arkivens
dag behöver bli ett årligt återkommande
arrangemang, för att vi inom sektorn skall

det sker något på arkiven i november.
Media liksom politiker skall inte glömma
bort att arkiven finns. Arkivens dag skall bli
en naturlig del i planeringen av arkivens

Många människor som missade folårets
arrangemang har också hört av sig och
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arrangemang under hösten.

Förhoppningsvis kan också det goda samarbetet inom sektorn och med andra aktörer
fordjupas och få en kontinuitet.

35 000 besökare
Under 1998 hade de 350 arkiv som höIl
öppet 35 000 besökare, fantastiska siffror för
att vara första gången. På många håll var
intresset mycket stort. Frågan är om vi kan
slå den siffran

i

år?

Många institutioner tog kanske musten ur
personalen med omfattande program.
Medan andra inte höll öppet under 1998
men önskar göra det nu. Målet är att flera

institutioner och verksamheter skall öppna
sina portar i år.
Tema

- Människor och sekelskiften

Nytt f<ir i år är att det finns ett gemensamt
övergripande tema. Vis av erärenheten är
att framförallt pressen behöver något som
fångar intresset, mer än att arkiven är
öppna. Det är ju något som många faktiskt
förväntar sig.
Utgångspunkten för temat har varit att
det skall vara så brett att alla verksamheter
inom arkivsektorn kan presentera sin verksamhet. Och valet foll med tanke på det
stundande millenniumskiftet för

"Människor och sekelskiften". Eftersom
temat är övergripande står det givetvis varje
arrangör fritt att inspireras av temat. Men
alla arkiv kan hitta trådar om man nu vill
lyfta fram sekelskiften i historien eller
poängtera arkivens arbete med dagens
handlingar.
På sikt är det nog en förutsättning för att
Arkivens dag skall utvecklas, att olika teman

På fjolårets Arkivens dag hade arkivarien DagmarThullberg visning på Stockholms stadsarkiv.
visa upp sig som den resurs de faktiskt ar

i

lokalsamhället. Det stora intresset kommunernas arkiv rönte visar på detta.
På många hall har institutioner, kollegor,
politiker etc fått en större insikt om arkivens
verksamhet. Och på några håll i landet har

inte den surnma som projektet ansökt om.
Pengarna skall användas för att kunna
genomföra Arkivens dag 1999. Men också
frir att exempelvis utveckla idder kring utåtriktad verksamhet, göra internationella jämförelser, hitta goda exempel på marknadsföring och stimulera till att olika projekt
genomförs. Med målet att göra arkiven mer
synliga for en bredare krets av användare.

Arkivens dag 13 november

Positiva effekter av Arkivens dag

arkiven fättnyalokaler som en direkt foljd
av Arkivens dag. Det är resultat som är relativt qmliga.
All den uppmärksamhet som arrangemangen fick av press och annan media,
framförallt lokalt, skall inte underskattas.
Inte heller det faktum att samarbetet mellan
arkivens olika sektorer och med andra
intressenter har ökat. På så sätt har arkivsek-

Vad vann arkivsektorn med arrangemangen

torn stärkts.

under 1998.

blir mer framträdande.

under 1998? Och varför skall arkivens dag
arrangeras igen, kan man undra?
Arkivens dag 1998 gav många positiva
effekter och erfarenheter. Arkiven vann ny
publik. Många har sedan återkommit under
året som gått. För flera besökare var det en
aha-upplevelse att få kunskap om att arkiv
finns, att de är tillgängliga och vad som faktiskt förvaras i arkiven.
Den mest positiva effekten skedde på de

mindre orterna i landet, där arkiven kunde

Svenska arkiv i samverkan för synlighet

Inom ledningsgruppen för Arkivens dag har
samarbetet fördjupats och lett

till att

samar-

betet breddats genom att projektgruppen

bytt namn till "Svenska arkiv i samverkan
för synlighet".
Projektgruppen har ansökt om medel hos
Stiftelsen Framtidens kultur och i slutet av
augusti meddelade stiftelsen att medel beviljats med 400 000 kronor. En god start om iin

Eftersom projektmedel till Arkivens dag
1999 beviljats så sent kommer inte den centrala ledningsgruppen att genomföra centrala arrangemang av samma omfattning som

Däremot kommer informationsmaterial
att tryckas i form av rykort och affischer
som skall finnas tillgängligt för samtliga
arrangörer. Hemsidan återkommer även i år
där arrangörer kan informera om sina
öppettider och eventuella program.
För mer information och beställning av
informationsmaterial står de regionala kontaktpersonerna till tjänst.
Det går också bra att kontakta mig, Maria
Larsson, på telefonnummer 046-30 44 19.
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förs i dag på dator. Sverige är också först i
världen med att uppmärksamma - och försöka
göra något åt - problemet med långtidsärkivering av elektroniska patientiournaler.

Den svenska siukvården är i världstoppen vad
gqller datoriseringsgrad.
över 90 procent av primärvårdens och 20
procent av siukhusvårdens patientiournaler

format för patiento

J

0u rn alarkiveri ng

Text: Michael Frankius

Rrnam pÅ r96o-raret gjordes experiment med patientjournalföring i stordatormiljo. Men först i och
med PC:ns genombrott i början av 1980-talet blev
datorn ett verkligt användbart journalföringsverktyg. Den första svenska installationen av PC-baserade journalsystem skedde är 7984 på Kronans vårdcentral i Sundbyberg samt på Gråbo vårdcentral i
Göteborg, som ett led i DASlS-projektet
(DAtorStodd Information

av, eftersom

arkivformat saknas. Detta gör att drift-

systemen mer och mer t)'11gs ner av uppgifter angående avlidna patienter.

Långsiktigt värde
Patientjournaler kan ha livslång aktualitet för vårdändamål, och har ett mycket långsiktigt värde för
medicinsk och annan forskning.
Det är därför mycket viktigt att även elektroniskt
lagrade journaler

i Sjukvården).

att

Marknaden svällde
snabbt, och i början av

1990-talet fanns det cirka
30 olika system att välja
på. Sedan dess har en

J

självsanering ägt rum. I
dagsläget finns det bara cirka
fem system kvar som ännu

skt
er fö rblir
åtkomliga

både säljs och utvecklas.

Samtliga system lider

dock av två allvarliga brister

som begränsar deras användbarhet:

- De kan inte kommunicera med andra journalsystem, eftersom kommunikationsformat saknas.
Inaktuell journalinformation går inte att ställa
-

6

förblir

långsiktigt åtkomliga.
Lagstiftningen är teknikneutral, åtkomsten får inte
bero på mediet.
Patientjournallagen
( 1985:562) innehåIler inga
tvingande bevaranderegler, men Riksarkivet har

utfärdat en rekommendation om att alla liikarförda
journaler bör bevaras. Samtliga landsting följer
denna rekommendation.
Redan i DASIS kravspecifikation 1984 påtalades
behovet av att kunna stiilla av inaktuell information
från driftsystemet till någon form av sekundärt arkiv'

Detta krav kom dock st?indigt i skuggan av mer akuta
driftproblem som måste lösas först, och är fortfarande inte tillgodosett.

HTML, främst för att användas just i
Internetsammanhang. XML utgör ett tillägg i SGMLstandarden, men vad viktigare är: W3C, de stora leve-

rantörernas samarbetsorgan, har antagit XML som
gemensam utvecklingsplattform.
Detta gör XML till de facto-världsstandard, det har
därmed fått ett mycket snabbt och brett genomslag på
marknaden vilket i sin tur innebär att det kommer att
förbli använt och stabilt under lång tid framåt.

PARK-projektet

Långidsarkiveringen av patientjournaler sker i dag
genom sedvanliga backuper i varje journalsystems
eget programvaruformat. Programvaru- eller versionsbyten kan snart göra äldre information oåtkomlig. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt ur vårdFörslag tillArkiv-DTD
och rättsiikerhetssyrpunkt. Informationens långsiktiga
Projektet avser att ta fram förslag till en "Arkiv-DTD"
åtkomlighet och bearbetningsbarhet måste tryggas
(DokumentTlpDefinition). Det vill säga en "dokugenom ett systemoberoende arkil{ormat.
mentmall" som innebär arkivering av vårdinformaEfter påtalan från några
tion i strukturerad form,
landstingsarkivarier upp vilket möjliggör enkel återmärksammade htilso- och
l l,,,,l,.,,l.l,,,,KW,fu,,,l.håi
sjukvårdens utredningsinstisökning och bearbetning.
tut Spri frågan, och startade i
Spri utarbetade för övrigt
,,',r,,myck0t'mmmfufu§
maj 1998 ett projekt, internt
redan omkring 1970 en
benämnt PARK (Den elekstrukturerad j ournalskriv-

fått ett

och

brett

Xil'iå1å:ffi::::ä:m

är

Ge*

på

ffiffiffi#$§äs$ffiffi

wxmrkffi ffid#ffi

ningsmodell (Spri:s
Grundjournal ), som samtliga svenska sjukvårdsinrätt-

Ljungkvist på Spri, och artikelförfattaren är projektsekreterare. I projektgruppen ingår
både landstingsarkivarier, liikare, läkarsekreterare och
systemvetare. En närmare presentation av projektet
och dess medarbetare finns på Spris hemsida,

ningar foljer sedan dess.
Arkiv-DTD:n ska kunna implementeras i både
befintliga och kommande journalsystem. Den avses
läggas fram för HSS (Hälso- och sjukvårdens

www.spri.se.

Standardisering) som förslag till officiell svensk standard.

XML-formatet

enkelt uttryckt, en "budgetversion" av märkordssprå-

Projektet följer CEN:s, den europeiska standardiseringskommissionens, standarder för medicinsk informatik, vilket underlättar acceptans även på
Europanivå. Arbetet har uppmärksammats internationellt, och foljs med intresse ?inda borta i fapan.

ket SGML, som varit ISO-standard sedan 1986.
XML togs fram som ett mellanting mellan det
komplicerade SGML och dess alltför enlda "dotter"

Projektet avser att presentera sitt arbete vid ett öppet
Spri-seminarium under hösten 1999, och projektrapporten kommer att publiceras i Spri:s rapportserie.

PARK-projektet föreslår att det plattformsoberoende

XMl-formatet (eXtensible Markup Language)

ska

användas som plattform för arkir,{ormatet. XML äq

Tövto med din bösto orkivbitd!
I

Vinnarna presenteras iTema Arkiv nummer

l/2000

Adressen är:

Har du någon bra, ovanlig, spännande eller kanske rolig bild

som du har tagit på arbetet. Eller varför inte ta med kameran och

ta några nya bilder.
Skicka in dem tillTema Arkiv och var med och tävla om din

Åsa Olsson, c/o Tema Arkiv
Öster-Malma

640

50

BIöRNLUNDA

Bästa Arkivbild.
Första pris är ett presentkort på 500 kronor. Andra och tredje pris
är ett presentkort på 250 kronor (presentkortet går att lösa in i varuhus över hela landet). Dessutom får fem bidrag hedersomnämnande.

Senaste den 30 november L999 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.
Clöm inte att skriva namn, adress och eventuell bildtext på bakidan.

Märk kuveftet "Bästa Arkivbild". Lycka till!
Red anm. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.Tema Arkiv kan
inte återsända tävlingsbidragen.Vi förbehåller oss rätten att få

publicera bilderna vid kommande utgåvor av tidningen.
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Mindre yta
utrymme
Sroc«nor.us FönpracsrurNr'rsm har fl1ttat sin
verksamhet - återigen. 1992 gick flyttlassen
från Västmannagatan och Ursvik

till Sodra

Hammarbyhamnen. Den hiir gången fl1.ttar vi
till nya lokaler i Alvik, Grindstuvägen 48-50,
en adress som förhoppningsvis varar.
Bakgrunden till vår flytt är den omtalade
omdaningen av Södra Hammarbyhamnen
varvid nuvarande lokaler rivs till förmån för
bostäder. Hammarbyhamnen har varit en
stadsmiljö som på senare år kännetecknats
av en nyetablering av små och medelstora

utnyttja nya hyllsystem har vi faktiskt skapat
mer utrymme för våra depositioner. Vi valde
ett elektriskt hyllsystem som totalt ger oss
tillgång till mer än 25,000 hyllmeter arkiv i
en lättarbetad kompaktlösning. Hyllorna
utgör ytterligare en länk i det kvalitetsarbete
som inleddes i och med omstruktureringen
av föreningens verksamhet 1997. Redan nu
upplevs det som en kvalitetshöjning av
anståillda, styrelse och övriga humdmän.
Förhoppningsvis kommer detta intryck att
stå sig när medlemsföretag och forskare

småningom kommer att behöva expandera
våra arkir,rrtryrnmen.

Den framtida verkamheten
Stockholms Företagsminnen har funnits
sedan 1974, då vi bildades på initiativ av

bland andra Stockholms Stad och
Stockholms Handelskammare. Sedan dess
har vårt uppdrag varit ett och detsamma att bevara och presentera näringslivets historia i Stockholm. Ett sådant uppdrag har

Forskarsal även på lnternet

dock många utvecklingsmöjligheter. Vår
kärnverksamhet är och kommer alltid att
förbli de historiska arkiven. Men i begreppet
presentation ligger i dag allt från förteck-

Alviks Strand innehåller såv?il köpcentrum
som kontorsfastigheter, allt genomfrirt med
planering för framtidens behov av tekniska

Till de ändamålsenliga kontorsutrymmena

nande och forskarservice

hör även forskarsalen som är utbyggbar med
intilliggande konferensrum vid större

information och det historiska materialets

Iösningar.

sammankomster.

företag och vi hoppas förstås att

Alvik skall

komma att genomgå samma utveckling.
Hittills är tecknen goda - det nya området

besöker anläggningen.

I ett nära perspektiv, två

till tre
Vapenkasuner blir bildarkiv
Glädjande nog förenar de nya lokalerna på
Grindstuvägen flera goda egenskaper som
sörjer för en hojd nivå på vår verksamhet.
Till att böria med håller de en god grundläggande teknisk standard - till tidigare
hyresgäster hör Rikspolisstyrelsen och dess
centrallager for bland annat vapen och

ammunition. De gamia vapenkasunerna
lämpar sig till exempel utmärkt som bildarkiv. Genom att de är separerade från resten
av lokalerna med ståldörrar kan de latt klimatiseras och därmed gatarfiera en kvalitativ och säker förvaring av de 1.6 miljoner
bilder som finns deponerade hos oss.
Lokalernas standard har forbättras ltterligare och kvaliteten kommer att bekräftas
genom inspektioner av Stockholms stadsarkiv. Vidare ökar vår tillgänglighet. Man når
lokalerna med en kort promenad (eller med
buss) från Alvik eiler Stora Mossen alternatir.t
med bil via Ulvsunda Slott. Den nya snabbsprårvägen som håller på att byggas från
Liljeholmen till A-lvik underlättar ltterligare.

Mindre yta, större effektivitet
De nya lokalerna är mindre än
Hammarbyarkivet, men genom att effektilt

år, ökar användningen av digital
informationsöverföring till medlemsföretag
och forskare. Vid val av telefon och datanät-

verk har därför beaktats användningen av
on-linetjänster vare sig det handlar om bild
eller dataöverföringar. Vi kommer att aktivt
verka för ett ökat användande av Internet.
Våra forskare och andra besökare skall i
framtiden kunna välja mellan att halsa på
oss i Alvik eller via sina datorer, utan att
märka någon skillnad i service och tillgänglighet.

Tillväxt och tillgänglighet
Stockholms Företagsminnens verksamhet är
stadd i tillväxt, inte minst personellt. Sedan
1997 har vi mer än fördubblat antalet medarbetare. Och vi ser detta som en utveckling
som kommer att fortsätta.
Vi har därför tagit option på lediga lokaler i samma fastighet som skall svara mot
växande ).tbehov, naturligtvis med vissa
begränsningar. Av den aniedningen kan vi så
småningom komma att söka en mer centralt
belägen lokal: Den publika delen av vår
verksamhet kan motivera ett informationscentrum.
Dessutom innebär givetvis den stadiga
tillväxten av historiskt material att vi så

till digitalisering

av

tillgänglighet via webbplatser. I detta
sammanhang kan det vara intressant att
nämna den DVD-ROM produktion vi gör
för Ericssonkoncernens 125-årsjubileum
2001. Där får vi en möjlighet att presentera
deras historia, nutid och framtid i såviil text
som bild och till och med film. Vi arbetar
ständigt på att lörnya oss själva och vår
kompetens inom alla dessa områden.

Dokumenthantering
En annan del av vår kirnkompetens utgörs av

dokumenthantering. Här har vi en funktion
som ett serviceorgan för Stockholms näringsliv och kommunala verksamheter. I detta
begrepp inryms så vitt skilda göromål som att
skapa dokumenthanteringsplaner för företag,
och arbetet att höia företagens medvetenhet

i

hur de hanterar och bevarar sina historiska
bestånd. Våra verktyg i detta sammanhang åir
både kunskapen om arkivering och känne-

dom om moderna media. Samt en insikt i hur
ftiretag och förvaltningar fungerar i sitt dagliga arbete. Det är en mycket spännande verksamhet som kräver funktionella och anpassningsbara lokaler fcir att kunna utvecklas. Det
känns som om vi har funnit dessa lokaler

i

och med flytten till Alvik.
Text: Alexander Husebye, arkivchef ochVD

för Föreningen Stockholms Företagsminnen.
alexander.husebye@foretagsminnen.se
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Regeringens proposition t iil ny redovisningslag:

"Ett uruattnat förslag
Text: Margareta Linday, ordförande i NLA

JÄrvmörr MED DEr BprÄrxeltop (SOUI996:157),
som presenterades hösten 1996, förefaller regeringens

proposition vara urvattnad. Läsaren känner v;il igen
sig i den nuvarande bokftiringslagen. På några få stäl-

len har man vågat följa betänkandet. Regeringen
föreslår dock att varannan-länksprincipen ska tas
bort. Detta för att förstärka IT-sidan.
Läser man artikeln i DN av den 4 augusti -99 så
framgär det att både Åklagar- och EKO- mprdigheterna kämpar med näbbar och klor för att få behålla

av elektronisk lagring.
Så har vi detta med arkiveringstiden: den kommer
förmodligen även fortsättningsvis att vara tio år +

löpande. Här har Riksskatteverket och Åklagar- och
polismlmdigheterna fått sin vilja fram. Man kan
emellertid fråga sig, om det som inte upptäcks på sex
år verkligen upptäcks frra år senare, det vill säga efter
tio år. Det hade varit betydligt smakligare om hänsyn

till näringslivets kostnader.
Hade regeringen vågat gå på betänkandets linje
hade det inneburit ansvar under frihet. Det vill säga
den bokföringsskyldige
hade tagits

varannan- länksprincipen. Dessa bägge myn-

ser

digheter ser tydligen aIla
näringsidkare som pre-

aIIa

sumtiva eko-brottslingar.
Har dessa ml,ndigheter
inte tagit del av diskussionen om vad som egentligen är original

i

dagens

som presumtiva

för vilka dokument
som av olika skal behover ha en arkiveringstid som är längre än
sex år.

Inom vissa

branscher har man på

IT-

vissa dokument betyd-

samhälle? Frågan man ställer
sig, efter att ha läst uttalanden

hade själv tagit ansvar

från

dessa båda

myn-

digheter, är om lagar ska skrivas enbart för ekobrotts-

ligt 1ängre arkiveringstid än tio år. En wingande lagstiftning är aldrig bra!

lingar - eller för den övervägande delen ärliga bokforingsskyldiga?

Förstärker lT-sidan
Vad som egentligen är

är att man stärker IT-

sidan och visar en större

Inte heller har man vägatta steget firllt ut för att låta
den bokföringsskyldige avgöra vilka media som verifikationerna generellt ska arkiveras på. Vad gäller
"egna" verifikationer tillåts dessa att arkiveras elektroniskt om de ändå registreras i bokfriringssystemet.
Däremot kan inte leverantörsfakturor eller annat

Det vill säga borttagandet av varannanJänksprincipen och att bokföring som skett via datamedia får
inte förstöras hur som helst utan måste finnas i
originalversion i tre år. Därefter kan man övergå till
papper. Detta kan bland annat hända om företaget
blter system eller om man övergår från en redovis-

bokföringsmateriel som kommer utifrån, i form av
papper, omvandlas till ett elektroniskt dokument.

ningsbyrå till en annan.
Slutsats: vad man önskar är en förnyares hand över
frirslaget - annars kan vi lika gärna ha kvar den nu
gällande boKöringslagen fu än 197 6.

Denna typ av verifikation måste arkiveras i originalversion, det vill säga vanligtvis i pappersform.
Detta innebär att många arkiv framöver kommer
att ha löpande arkiv både i pappersform och i form
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Verifikationer

tilltro till våra ADB -system.

Fotnot: Regerings proposition heter 1 998/99: 1 30.

,,

Analys
av arkivariens yrkesroll
Text: Hans Ramstedt

A.errvenrsNs yRKEsRoLL har ofta varit ett
område f<ir diskussion. Bland annat här i
Tema Arkiv.
Ett bidrag till denna diskussion har nu
kommit i form av en fem poängs uppsats av
studerande Chatarina Wiklund vid kursen
arkiv- och informationsvetenskap vid
Mitthögskolan i Härnösand.
Chatarina har valt att intervjua flra arkivarier från olika myndigheter inom den
offentliga sektorn i Umeå: Länsstyrelsen,
Forskningsarkivet

enligt Chatarina. Utgångspunkten har också

varit att det skulle vara frra informanter
uppdelade i generation och kör-r.
De skulle också representera olika arkiv-

institutioner.

Att förklara arbetet
I kapitiet "Om konsten att sälja" diskuteras
varför det kan r.aLa så svårt att med några
enkla ord förklara för en utomstående vad
arbetet som arkivarie går ut på. En del kan
förklalas

(Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet)
och stadsarkivet.

vlnna
'

henne>
ffån
uppsats 1'rar varit att utiSvtiet med

från intervjuer analysera arkivariens yrkesroll ocl'r därrr-red "se möjligheter för andra
att plocka upp tråden för fördjupade studi-

er'l
Val aV

n-recl

tt

vid Umeå univerSitet, DAUM

infOfmantef

tjänstens utforn'rnilrg och var

äo*:::å:,

,,

Valet av informanter har varit

medvetet,

ter med utbildade och erfarna arkivarier,
som fungerar som föredöme skapas mojligheter till ett personligt inträde i yrket. Det
personliga inträdet i en tradition är av betydelse for en professionell yrkesidentitet. Av

arkivarie inorn
den statliga och
kommunala

)*,"," i:,,,,.

stor betydelse för det personliga inträdet är
de lokala arkivnätverk som alltmer växer
fram i landet.
Ett sådant exempel är det lokala arkivnätverket i Umeå som omfattar alla former av

samrna inne-

arkivinstitutioner.

börd inom tt aditionsarkiven, som till exempel DAUM till-

Trots olika arbetsuppgifter och olika
arkivmaterial finns många gemensamma

hör. Där arbetal en ar"kivarie med forskning

nämnare.

inom någon inriktning.
Chatarina finner att implementeringen
och därmed retoriken är ett av de instrument som en arkivarie måste ta till för att
kunna påbörja sitt arbete och för att
komma in i medvetandet hos de övriga

Inledningsvis presenteras de S'ra informantetna och deras arbetsplatser. En av dessa
har dock inte högskoleutbildr.ring i botten. anställda på en arbetsplats. Genom att il'rärValet av inlormanter är a1ltså geografiskt digt forklara och väcka nyfikenhet kan vi
begränsat tiIl en ort, rrän-rligen Umeå. En
uppnå erkännande ocl'r respekt från vår
annan begränsning är att det handlar orn
on'rgivning.
offentlig verksamhet. Någon representant
Personligt inträde
fir.rns alltså inte från näringslivet el1er före-

ningslivet.

hantverk grundar sig på en praktisk kunskapstradition. Denna kunskap förmedlas
främst genom föredöme, träning och personligt inträde.
Föredömet är en erfaren och duktig arkivarie. Tiäningen består av att en blivande
arkivarie övar sig i det arbete som en arkivarie gör i sin dagliga gärning. Genom kontak-

Chatarina utgår i avsnittet "Arkivarien som
en kunnig praktiker" från att arkivariens

Att vara utanför
Avslutningsvis i "Om att vara ute eller att
vara inne" ges exempel av informanterna på

hur det är att-vara utanför inom sin arbetsplats, att vara utanför arkivarietlper emellan
och att vara utanför forskarsamhället. Här
har återigen lokala arkivnätverk en viktig
funktion attfylla genom att etablera samarbete i olika former.

Möjligheter

ges

att utbyta erfarenheter

och kunskaper så att man går in i en yrkes-

tradition och därmed stärker sin professionella yrkesidentitet.
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publicerat

Bill Gates, grundare av mjukvaruföretaget
Microsoft, har publicerat sina tankar om dagens
och morgondagens atfärsliv och företagsorganisation i boken "@ffärer med tankens hastighet",
Svenska Förlaget.
Eftersom Gates är en av världens

ao

Nul ag

för ark

och mest framgångsrika företagsledare kan han
betraktas som en auktoritet på området.
Och boken har naturligtvis väckt uppmärksamhet.
då den gode Bills visioner om framtiden

a

lx
r

g
a

S

annel

Text: Anneli

Err pörsre rNTRycK är att boken präglas

u

-

åren av författare som Peters & Waterman,

en glad teknikoptimism som ibland för tan-

Peter Drucker, Andrew S. Grove (for övrigt

till "Lost in

space" och andra av 1960-

talets amerikanska science fiction-serier.
Gates framtidsvision kan sammanfattas

i

citatet: "Hur svårt och osäkert den digitala
världen än gör det för företagen - det handlar om att utvecklas snabbt eller dö - så
kommer vi alla att dra nytta av den.
Vi kommer att få förbättrade produkter
och tjänster, bättre svar på klagomåI, lägre
kostnader och fler valmöjligheter. Vi kommer
att få bättre politiskt styre och bättre sociala
tjänster för avsevärt lägre kostnader."

till Gates och refererad i boken),
Hammer & Champy med flera.
Huvudteserna är att allt går så mycket snabbare nu for tiden, vi måste hänga med och
bli effektivare, snabbare och flexiblare,
annars går vi under. Receptet är decentraliserade och tillplattade organisationer, fokugod vän

sering på processer och ökad kundoriente-

ring. Även retoriken är likartad.
Författarna vänder sig ti1l läsarna med ett
personligt tonfall, egna och goda vänners
erfarenheter presenteras och en rad empiris-

Trots allt är det svårt att uppfatta Gates som
riktigt visionär. Hans tankegångar faller ganska väl in i strömfåran av den management
litteratur som producerats de senaste 10-15

niken i centrum. Genom att med informationsteknikens hjälp integrera samtliga tekniska och adminstrativa system och processer i organisationerna kan man skapa ett
"digitalt nervsystem". Ett system som mer
eller mindre automatiskt kan utföra de

administrativa rutinerna. Och som ständigt
och omedelbart kan tillhanda den information som behövs för att de olika medarbetarna skall kunna lösa problem och fatta
beslut.

Den gamla drömmen om det papperslösa
kontoret återupplivas hos Gates, som menar
att hanteringen av pappersdokument i stor

för argumentationen.

utsträckning är orsak till flaskhalsar och
ineffektivitet i dagens organisationer. Gates
hämtar exempel framför allt från företags-

Digitalt nervsystem

världen, men även från offentlig förvaltning,

förklarliga skäl informationen och framför allt informationstek-

skola, sjukvård och mjlitär.

ka om än svepande exempel anförs

lngen visionär

L2

mh.se

i

av

ken

anlng
skår

I

Gates fall står av

till

stöd

Det digitala nervsystemet skall befria

människorna från improduktilt rutinarbete
och ge utrl.rnme för rent "kunskapsarbete']
analys och tolkning av informationen.

Informationstillgängligheten kommer också
på sikt att bidra till att arbetsliv och samhälle demokratiseras. Information ger makt
och den kommer inte längre att vara förbehållen ett litet fåtal.
Det här är en sl,rnpatisk tanke, men att
tro att den tekniska utvecklingen obönhörligen kommer att leda dithan kan tyckas lite

orätta händer är
något som behandlas
ltligt på ett par sidor.
Det är inte utan att
man misstänker att
det är fråga om ett
retoriskt knep då
säkerhetsaspekter
knappast kan vara

främmande för
amerikanska före-

nairt.

tagsledare.

Triviala resonemang

vis mycket trevliga-

Vad som är lite märkligt är att inte heller

re att tala om

beskrivningen av själva tekniken är speciellt
visionär. Vissa resonemang känns om inte
förlegade så åtminstone triviala. Här håller
inte längre jämförelsen med "Lost in space"

gzinglighet, infly-

som uppvisar betydligt större kreativitet.

begränsa informa-

Möjligen är det en bekräftelse på att att Bill

tionstillgången.
Något som den
moderna informationstekniken
mycket väl kan
utn).ttias för.

Det är naturligt-

Gates faktiskt har rätt, att den tekniska

utvecldingen går väldigt fort!
En stor del av boken utgörs till exempel
av argument för att man skall använda epost och Internet som kommunikationsmedel. Har vi inte gjort det i flera år nu?
Eventuellt speglar det en kulturskillnad mellan amerikansk och svensk administration.
Och Gates framhåller faktiskt svenska kommuner som en förebild när det gäller att
presentera medborgarinformation via nätet.
Vad som gör att boken är av intresse, även
för arkivarier, är emellertid inte sakinnehållet. Vill man lära sig något om den nya
informationstekniken har man tyvärr inte
mycket att hämta.
Inte heller om man vill lara sig tjäna

till-

tande och demokratisering, än om
att styra och

/

Nulägesfixering
Ett förmodligen
mer genuint förhållningssätt

till

informationen är
nulägesfixeringen. Informationstekniken

bevara och återsöka information

skall förse oss med de uppgifter vi behöver

glöms bort, eller betraktas som ovidkomm-

just nu, för att lösa problem i den aktuella

ande.

situationen.
Bevarande på längre sikt och teknikens

implikationer på autenticitet och legalitet

pengar. Det intressanta är sjiilva det splsätt

behandlas inte alls. Ett sådant synsätt inne-

på information och informationshantering

bär naturligtvis en utmaning för arkivarierna som yrkeskår, vilken förstärks av det förakt ftir administratirt arbete som speglas i
Gates bok.
Utgångspunkten för Gates resonemang är
påståendet "Det är sättet att samla in, hante-

som presenteras. Det är två begrepp som

ständi5 återkommer. Det ena är "tillgängIighet'l det andra är "nu".

Tillgänglig information
Den kanske största av informationsteknikens välsignelser är enligt Gates att den gör
information tillgänglig. Tillgängligheten till
information bör leda till okad effektivitet,
men också till ökat inflltande för enskilda
människor.
Tillgänglighetens andra aspekt, säkerhet,
att ftirhindra att information kommer i

ra och använda informa{ionen som avgör
om man vinner eller förlorar." Det här skulle
lika gärna kunna vara ett slagord för arkivarier.
Men i Bill Gates värld, och förmodligen i
de flesta företagsledares och teknikers värld,
är tekniken en given lösning. Den professionella kompetensen att styra, strukturera,

Finns ej på nätet
Boken saknar emellertid inte kvalitder. Den
är trevligt skriven utan det mästrande tonfall som ibland förekommer i den här typen
av litteratur. Den innehåller även ett visst

mått av självironi, som när Bill Gates beskriver sin egen kamp med obegripliga instruktioner och felmeddelanden hos vissa av
Microsofts produkter. För att underlätta for
läsare med begränsade datorkunskaper
(bokens målgrupp är "företagschefer, andra
organisationsledare och chefer på alla nivåer") finns en ordlista över de datortermer
som används bifogad. Sammanfattningsvis,
läs gärna boken för den har sina poänger,

men låna den på biblioteket. Den finns inte
på nätetl
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porträttet

I några nummer av Tema Arkiv har vi porträtterat
profiler och eldsiälar inom arkiwärlden.
Det har företrädesvis varit arkivarier som delgett
oss sina erfarenheter från skilda verksamhetsfält.

När vi så via Biörn lordell på Stockholms stadsarkiv fick ett tips om en person som brinner för
arkiv, men från ett lite annat perspektiv, blev vi
siälvklart nyfikna.

Al ltl d redo
för nya utmaningar
Text och foto: AnnaCarin Paavo

Gponc Srpnzpr Ån oEN PENsToNERÅDE
domare som kanske haft Sveriges bäst ordnade domstolsarkiv under sin tid som yrkesverksam. Han är fortfarande i allra högsta
grad aktiv i arbetsgruppen för Domstolarnas
arkivfrågor och har dessutom på sin fritid
lagt ner tusentals timmar på att förteckna
scoutarkiv. Vem är denne man som uppenbarligen tycker att arkiv är bland det roligas-

tyckte juridiken gav fler yrkesmöjligheter'
Om han vaide historia var lärare den fram-

tid han

såg

framför sig och det lockade inte.
klar med sin jur. kand. och satt

1957 var han

därefter ting. Via hovrätten och åtta-nio år
som sekreterare i olika utredningar blev han
7972 rädman i Solientuna.

Sollentuna ägnade han en sammanhängande
åtta-månadersperiod åt att ordna och för-

Samlade upp arkiv i lastbil

teckna arkiv tillsammans med en vaktmästare, en juridikstudent och en arkivarbetare' En

Redan under tiden som tingsnotarie vid
dåvarande häradsrätten i Sala började han

te som finns?
Redan som

handlingar. Georg har aldrig varit rädd för att
rycka in och utfora även det §rsiska arbete
som ibland krävs vid arkiwård och inte heller
tycks han ha någon inskränkt s1n på vad som
"passar sig" för en jurist att syssla med.
Några år efter att han börjat som domare i

stor omorganisation hade gjorts, en domstol

mycket liten pojke

intressera sig för

hade lagts ner och flera stora arkiv sku-lle

intresserade sig

administrativa frågor och arkidrågor.

sammanföras

Georg för historia.
En kompetent
1ärarinna hjälpte

att ).tterligare entusiasmera och Verner von

Heidenstams Svenskarna
och deras hovdingar blev en favoritbok. Vid
samma tid blev Georg medlem i scouterna

L4

tien

tili

och
upp

till ett

enda. Landsarkivet

i

Riksarkivet hade

Uppsala ställde upp med råd och tips och
Georgs kunskaper om ordnande och förteck-

precis publicerat en

nande djupnade. Grundprinciperna hade han

broschyr om dom-

lärt sig redan under arbetet i Sala.

stolsarkiv och i Sala
visade det sig finnas

en hel del att göra på området. Ett

rytt tings-

hus hade byggts och tillsammans med en

och började intressera sig

för scoutrörelsens
han alltid "nosat
har
historia. Livet igenom

vaktmästare åkte den unge juristen runt i en
öppen lastbil och samlade upp arkiv som

efter historien bakom", som han säger.

skulle ordnas och placeras i det nya tingshu-

Varför blev han då jurist och inte historiker kan man fråga sig? Svaret är att han

sets arkiv. Ett par veckor ägnade de sig

enbart

åt att montera hyllor och sätta upp arkiv-

En tillsynsarkivaries dröm
Enligt devisen "det som är värt att göras är
värt att göras ordentligl" byggde han sedan
upp rutiner för arkivering och galiring vid
tingsrätten i Sollentuna. Georg hävdar med
eftertryck att om ett samhälle bestämt sig för
att bevara sin historia så ska det också göras
på rätt sätt och få lika hög prioritet som de

å?€
i.

ä
.t,

På sin

fritid har Georg Sterzel lagt ner tusentals timmar på att förteckna scoutarkiv.

andra arbetsuppgifterna. Det resulterade i att
han, tillsammans med sitt "team" som han
kallar dem - en protokollförare och en rotelsekreterare

-

byggde upp en arkiv-, biblio-

teks- och informationsverksamhet med hog

ambitionsnivå.
Naturligtvis vid sidan
av att Georg även
skulle handha sina

vänner. Teamet skapade en tradition som
lever vidare. Och den domare som tog

efter Georg fick genast veta hur ett arkiv ska
skötas och att det har hög prioritet. Björn

|ordell som jobbar med tillsyn på Stockholms
stadsarkiv intygar att man som tillsynsarkivarie "gråter av
glädje" när man

Eftersom arkiv är

Några veckor om året ren-

åt

''1

..., med

sades i kalendern och dessa

veckor ägnades enbart åt praktiskt arbete
med arkivet - gallring, ordnande, förtecknande och etikettering. Han talar med
värme om tiden i Sollentuna och om sina
medarbetare som även blev mycket goda

:

'

arkivrutiner. Den resulterade i en handbok
av sedvanligt slag i början av 80-ta1et. Ett
behov fanns ftir råd och anvisningar som var
mer konkreta. Georg utarbetade därför en ny

tingsrätt. Hur ofta

handbok där han bland annat förklarade
handlingsqperna och gjorde en genomgång
serie för serie som vände sig direkt till dem
som skulle arbeta med frågorna i praktiken.
Björn |ordell betonar att Georgs handbok är
en mycket viktig forklaring till att tingsrät-

händer det oss

ternas arkiv

luttrade arkivarier?
För mig sjä1v
undrar jag lite

Lagom

över somliga män-

bestämde sig Domstolsverket för att återigen

besöker Sollentuna

må1.

viktigt måste det få ta
tid, ansåg Georg.

vid

niskors arbetskapacitet när Georg också
berättar att han i mitten av B0-talet utarbetade en handbok för arkfi,vård vid tingsrätterna. En arbetsgrupp hade tillsatts i slutet
av 7}-talet som skulle utreda domstolarnas

i

Sverige är så bra som de är.

Domstolarnas arkivfrågor

till

Georgs

pensiorvid 62

års ålder

inrätta en arbetsgrupp. Som denna gång,
med ett brett perspektiv, skulle se över
arkir,{rågorna inom domstolarna efter införandet av arkivlagen. Utredningen skulle
omfatta de allmänna domstolarna och
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förvaltningsdomstolarna, likaväl som specialdomstolarna. Jag gissar att Georgs dokumenterade intresse för arkir{rågor rendera-

ven i det skick de

honom en given plats i arbetsgruppen.
Och någon speciellt lugn tid efter pensioneringen har det inte blivit. Fyra år har nu gått

de forska

befann sig. När Georg
fem-sex år senare börja-

de

sedan gruppen btirjade sitt arbete och det
beriiknas inte vara klart på ännu några år.

att stadsarkivet hade
fått minskade resurser.
Av det utlovade ordnandet och förtecknan-

I

takt med att olika delar av utredningen blir
klara åker Georg runt i landet och utbildar
personal på domstolarna, till exempel i
bindnings- och materialfrågor, tillämpningar av nya gallringsregler med mera'

vill

ordna handlingarna.
Och när stadsarkivet
övertygats om att man
inte hade att göra med
en "amatör"

arbeta med arkivfrågor får inte tid till detta
eftersom det som syns utåt, och som även

media uppmärksammar, är hur många rnål
man klarar av.

Alltid redo
Som ni förstått är Georg en Person soll
arbetat hårt med arkir'ftågor i det offe;hligas

tjänst. Men allra närmast hans "arkivhjårta"
tror jag ändå att scoutarkiven finns. Hans
sedan åtta års ålder. Och han hävdar att
mycket av hans livsinställning har sina rötter
de värderingar

som finns inom

det var dags

för

1,ngre krafter att
ta över som ung-

l

fick Georg

bli inlåst i arkivet och han berättar livfullt
om nattliga vandringar med flcklampa i
Iokaliteterna eft ersom huvudströmbrytaren
alltid var avslagen. Georg bedyrar att han
har en sådan klok

las
ra

domsledare börja-

utgiorde

hustru, och det måste
man nog ha om man
ska tillbringa all
denna tid

i arkivens

underbara men kan-

de han ägna sig åt

ske något asociala

stockholmsdistriktets
arkiv. Tillsammans med
några andra hängivna tillbringade han en
del tid i en mörk mangelbod i ett forsok till
ordningsarbete av en stor mängd helt osor-

värld.

terat material. Den föga trivsamma arbetsmiljön gjorde dock att projektet havererade.
När Stockholms stadsarkiv något senare
gjorde en satsning gentemot Stockholms
föreningar som gick ut på att de skulle
lämna in sina arkiv för forvaring och professionellt ordnande och förtecknande, nappade scouterna på detta och lämnade in arki-
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klartecken att sätta
igång tillsammans med
några andra intresseraGeorg Sterzel tycker att arkiv är bland det roligast som finns.
de scouter. Så följde en
Scoutrörelsens verksamhet på förbundsnivå.
tid med egen nyckel och eget "ordnarrum" i
Förutom arkivmaterial har man på scoutröunder
och
arbetet
stadsarkivet. 1984 började
relsens folkhögskola Kjesäter i Sörmland
men
två,
nio års tid tillbringades minst
även föremålssamlingar, ljudband, fotografi i
stadsi
veckan
ibland upp till fi'ra kvällar
er och ett litet museum. Sedan 80-ta1et har
och
par
glas
vatten
arkivets innandöme. Ett

rörelsen. När han
på 70-talet ryckte

i'

några fibertabletter utgjorde middagsmat.
Under den tiden hann Georg bland annat

engagemang i scouterna har varit obrutet

i den särskilda mentalitet och

3ti

det av de 75 hyllmetrarna hade blivit intet.
Georg erbjöd sig att återigen göra ett försök att

Problemen i dag är bristande resurser; det
firrns en trötthet ute på fiiltet, anser Georg.
Under sina utbildningsrundor möts han ofta
av personal som dignar under arbete och
ständiga neddragningar. Även de som

i scouternas

historia visade det sig

När man nästan
var färdiga med distriktsarkiven skärptes
siikerhetsföreskrifterna på Stockholms stadsarkiv vilket Georg verkligen beklagar. Nu är
de bara tillåtna att arbeta på tider som inte
passar särskilt bra - men de fortsätter oför-

trutet ordnandet om än i mindre omfattning.

Scouthistoria räddas för framtiden
Som grädde på moset håller Georg också på

med att dokumentera Svenska

Georg tillbringat två-tre veckor av semestern

där och arbetat med olika projekt. På något
sätt har det gått att passa in med familjen,
och nu är de en grupp entusiastiska pensionärer som ägnar sig åt att på alla upptänkliga sätt bevara och dokumentera scouternas

verksamhet i Sverige.
Handlingar och pressklipp av dålig kvalitet kopieras till arkivbeständigt papper,
datoriserade register läggs upp, handskrivna
handlingar tolkas och skrivs ner på rytt för
att fortsätta vara läsbara för kommande
generationer, udda format kopieras till A4
för användarna medan originalen bevaras i
löpnummerordning och så vidare. Den tid
och det arbete som läggs ner för att rädda
denna lilla nisch av historien är värd all
beundran. Ett mål är att stora delar av handlingarna ska levereras till Riksarkivet och
göras sökbara i Arkia. På grund av att arbetet med domstolarnas arkivfrågor upPtar en
stor del av hans dagar, kan han inte lägga
ner så mycket tid som han skulle vilja på
scoutarkiven. Men med hjälp av Georgs
okuvliga energi och enorma intresse betvivlar jag ändä inte att de når sina mål.
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För att hedra

Anna Christina Ufsparre
Sveriges forsta professor

i arkir..vetenskap
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seminarium

den 1.0-1L februari

1999.
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Text Fia Ewald

I

*rrr+

röa*a enrrxur försökte jag belysa

varför ärendebegreppet borde göras mer
stringent och dessutom få en mer underordnad roll i diarieföringen. I stället borde det
enskilda dokumentet vara primärbegreppet
i dag (på sikt mycket troligt ersatt av "uppgiften' eller "elementet")'
I denna artikel skall jag försöka avliva ett
annat kärt gammalt hjZilpmedel

- diariepla-

nen - och dartill forsoka skissa på tänkbara
grundbultar i nya system för diarieföring'

Diarieplaner
Diarieplaner ses ofta som helt nödvändiga
för diarieföringen och mycket arbete har
lagts ner genom åren för att skapa olika
"basplaner" eller numera D/D-planer' Men
vad har egentligen en diarieplan för funktion?

Exempel: En handläggare på mlndigheten vill upprätta en PM angående ambulanssjukvård samt möjligheten att få EU-medel

till IT-stöd i ambulanserna' Hon författar
sin skrivelse, ringer till diariet och får ett
kronologiskt löpnummer att sätta på handskriluLgen: 367 -99. Vilket betyder att denna
velse

utgör det367:e ärendet under 1999'

Denna skrivelse anländer sedermera till
registratorn som ska koda in den i diariet'
Hon (manliga registratorer har hittills aldrig
skådats) söker

i sin diarieplan och för in den

pä 4204 Kommunikationer, transporter'
radio, TV ambulanser. Därmed är denna
handlings öde beseglat, den ligger för evigt
fast som 4204-367-99.
ju att
Problemet i ovanstående exempel är
trots att man har ett datoriserat system får
man bara en enda strukturerad sökingång
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till handlingen. Fritextsökning i rubriker är i
de flesta fall

möjlig men ett dåligt sokalter-

nativ. Och letar man efter en handling så är
det ytterst sällan man kommer ihåg ärendenumret.
Att koda in handlingar enligt modellen
4204-367-99 har ju egentligen rvå helt separata sften:
I Att sammanbinda handlingar till ärenden - det vill säga vara ett virtuellt gem
19 Att ge sökord som ingångar till ärenden
Konsekvensen av att man försÖker lösa
man
dessa olika funktioner samtidigt blir att
bara har ett enda sökord in i ärendena'
eftersom man inte kan koda ett ärende med

mer än en kod. I fallet ovan skulle någon
lika gärna kunna vara intresserad av EUmedel eller IT-stöd. Men om sådana sökord
inte ingår i rubriken går handlingen inte att

hitta.
Söksystemen

blir darfor hogst personliga

och nyckfulla även hos mlT rdigheter som
har en enkel och linjär verksamhet' Klara
paralleller finns till utvecklingen av hängmappssystem. I början råder en klar struktur men vart efter att verldigheten tränger
sig på, människor

blter

av varandra och

mängden information v?ixer uppstår förvirring.
En handling om abborrfiske kan en insor1ägterare lägga i mappen för Fisk, en annan
ger den

i mappen Djur och

en tredje hand-

läggare uppfinner undermappen Abborre'
Vua nlatp"t digitaliseringen om sökstrukturen är sådan att endast den som kodat in

ju
handlingen kan återsöka den? Ändå är det
här många myndigheter har det i
dag, till nackdel både för demokrati och

just

så

effektivitet.

Nya system
Med utgångspunkt från bland annat ovanstående ska iag skissa på hur ett diarieföringssystem skuile kunna se ut för att bättre
fungera i IT-samhallet. Redan i den tidigare
artikeln räknade jug upp ett antal förutsättningar för dokumenthanteringen' Till detta
vil1 jag nu lagga den ökade
Internetanvändningen som ger en helt ny
sökvana samtidigt som allt fler skaffar sig
allt större förväntningar på att snabbt kunna

hitta relevant information'
på handläggfag ska här koncentrera mig
är
arens och medborgarens situation då det
där de verkligt stora skillnader blir tydliga'

Registratorsfunktionen är inte mindre viktig
i detta tänkta system än i dagens' men förtjänar mer utrymme än denna artikel' )ag
tror att framtidens registratorer i mindre
omfattning kommer att ägna sig åt den
avskrivning av färdigproducerade dokument

i dag utgör en stor del av arbetet'
Istället kommer registratorernas allmänna
kompetens i återsökning och dokumentstruktur att leda ti1l en viktig roll i handled-

som

ningen av administratörer - en avgörande
punkt för en effektiv dokumenthantering'
Handläggarens situation
för
Systemet ska kunna fungera som ett skal
inteall administrativ hantering, mycket tätt
per
grerat med tilI exempel ekonomisystem'
sonalsystem och fastighetssystem' Därför
bor de handlaggare som önskar kunna

komma in i systemet direkt när de slår på
datorn. Behörigheten regleras individuellt

utifrån arbetsupp gifter.
1.

Att producera dokument

Mojlighet att välja en dokumentmall presenteras som första steg. För de dokumentt)?er där mall inte finns ska hänvisning ges
till den mall som enkelt kan omarbetas tiII
den önskade dokumenttypen. När handläg-

samhetens diarium. Men är det en större

organisation kan man klicka sig fram till det
gemensamma diariet för hela organisationen. De dokument som är inlagda digitalt
och som inte omfattas av restriktioner är
också tillgängliga i sin helhet för handlägga-

4. Möjlighet att samarbeta
kring dokument
Allt viktigare för de flesta handläggare är

om att vi måste lösa vissa saker gemensamt
och att det inte handlar om tekniska problem utan om informationsstrukturer som
behöver standardiseras. Helt enkelt måste vi
gå in för dokumenthantering och med hjälp
av standarder, administrativa rutiner och
teknik utveckla en sams).n som går att
omformulera i krav tiil leverantörer.
På ett nationellt plan borde Riksarkivet

och Statskontoret gemensamt tillsätta en

automatiskt såsom handläggaridentitet,
datum (som antingen kan låsas eller ändras

skapas där dokument samias. Varje doku-

gnlpp som arbetar med dessa frågor med
krav på praktiskt omsättbara resultat. I väntan på detta måste varje organisation
genomgå dyrbara och tidskrävande uppgraderingar av redan befintliga, undermåliga
system. Jagtror att det då är viktigt att göra

ment har sin unika identitet och versions-

vissa grundläggande analyser som är en bör-

löpande) och man ska också kunna plocka
adressat ur ett gemensamt, uppdaterat

hanteras vart efter fdrändringar sker.

adressatregister.

Medborgare och medier

garen valt mall laggs med automatik en del

in i dokumentet. Väiljs mallen
"Anbudsförfrågan" finns början på rubriken
redan i dokumentet: "Anbudsförfrågan
av rubriken

angående...". Aven andra uppgifter genereras

När handläggaren markerar att dokumentet är färdigt ska det via systemet få ett kronologiskt identitetsnummer, det vill säga
handlingen får sin unika identitet i diariet.
Därmed är dokumentet låst och diariefört.
På detta sätt kan handläggaren arbeta själv-

ständigt och producera och distribuera diariforda handlingar även på kvällstid och he1ger.

För att underlätta för registratorn som tar
emot handlingen via nätet kan handläggaren
bifoga sökord och förs1ag på bevakningsdatum, kodning till särskilda ärenden och
eventuell projekttillhorighet. Dessutom kan
handläggaren markera att dokumentet har
ett känsligt innehåll som bör medföra att
särskild prövning sker innan det lämnas ut.

2.

Att

registrera till handläggaren

möjligheten att kunna samarbeta kring
handlingar både inom den egna organisationen och med externa samarbetspartners. I
systemet kan därför gemensamma mappar

Det skisserade systemet blir grunden för

jan till en ny och klarare struktur.
För det första kan man enkelt gå igenom
vilka dokumenttyper som förekommer
inom verksamheten. Enklaste sättet är helt

både organisationens och medborgarnas

enkelt att fråga människor samt gå igenom

informationsförsörjning på två olika sätt.

olika register. Här kan man också se att
samma dokument§p kan gå under olika
beteckningar, exempelvis fondansökan
respektive ansökan om fondmedel. Ur detta
material kan man sedan skapa en lista över
"godkanda' dokumenttyper som det bör

För det första kan både anstiillda och medborgare söka i dokumentrubriker och ärendemeningar - det vill säga i själva diariet.
Medborgarnas möjligheter till information
bör vara densamma som anstzilldas och även
omfatta vissa digitala handlingar som proto-

genom instruktion.

För det andra utgör systemet en informationsbank för organisationens intranät. De
flesta organisationer har i dag ett utvecklat
intranät som fungerar som en digital publikation. För att försörja den publikationen
krävs bra källmaterial från verksamheten.
Exempel: inom en organisation finns en
arbetsmiljöenhet som har antagit ett pro-

Nästa steg är att analysera vilka ärendetyper som finns och vilka som borde finnas. I
de flesta fall rör det sig om förvånande få

Handläggaren kan söka i samtliga doku-

gram. Programmet flnns diariefört och det
räcker att med en pekare sammanknyta en
hemsida för arbetsmiljöenheten med programmet i diarieföringssystemet.
Detta giiller naturligtvis även Internet och
informationen tiII medborgare och media. I
ett system av den här tlpen kan offentlighetsprincipen ha betydligt större möjligheter att lörverldigas vilket jag menar är en

mentrubriker och ärendemeningar.

viktig demokratisk aspekt.

inkomna handlingar
Handläggaren kan via systemet hämta upp

sin e-post samt vidarebefordra brev till diariet med samma möjligheter att ge förslag
som vid egenproducerade dokument.

3. Att söka information

Sökmöjligheten är densamma som för registratorer: möjlighet att fizila i valfritt antal ftilt
och olika fåiltkombinationer. Handläggaren
kan välja en individuell standardsökbild.
Standardsökningen sker i den egna verk-

finnas mallar för, antingen digitalt eller

koll.

Vad krävs för att skapa ett nytt system?

I

dag brottas de flesta ml.ndigheter var och

en för sig med dessa frågor. Det första som
krävs för att få

till

en förändring är en insikt

ärendetyper. En ärendetyp kan vara upphandlingsärende, beslutsärende, anstzillningsärende eller uppsägningsärende för att

nämna några exempel. I varje ärendetyp
ingår dokumenttlper. Som exempelvis i ett
upphandlingsärende kan vara följande:
t9 Anbudsförfrågan

I

Anbud

i9 Protokoll vid anbudsöppning
I Anbudsvärdering
I Antagande av anbud
Den här typen av uppgifter kan ställas
samman i en skrivhandbok digitalt och i
pappersform, samt kombineras med lättanvända digitala mallar.
Genom dessa relatir't enkla åtgärder kan
en struktur skapas som ett första steg mot
en effektiv dokumenthantering. Detta förtar

dock inte på minsta sätt behovet av en
arbetsgrupp på ett nationellt plan.
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Gemensam arkivnämd för

Västra Götaland och Göteborgs stad
Text: BoThal6n, Regionarkivet Göteborg, bo.thalen@adb-kontoret.goteborg

DeN r Jaxuenr r Åt slogs landstingen i
Göteborgs och Bohus Iän, ÄIvsborgs län och
Skaraborgs lan ihop

till Västra

Götalandsregionen. Samtidigt överfördes de
landstingsfunktioner som Göteborgs stad
dittills haft till regionen.
I slutet av 1997 blev jagutsedd till hur'rrdansvarig och sammankallande i en arbetsgrupp som skulle lägga fram förslag om hur

arkiwerksamheten skulle organiseras i den
blivande regionen. I gruppen deltog arkivpersonal från de tre upphörande landstingen och Göteborgs stad.

22

Arbetet ledde fram till en rapport som
föreslog en sammanslagning av regionens

och Göteborgs stads arkivorganisationer
under en gemensam arkirT nyndighet, en
arkir,rrämnd.
I början av 1999 beslöt så regionfullmäktige och kommunfullmäktige att från och
med 1999-03-01 inrätta en gemensam
nämnd, arkir,rrämnden för Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Arkivnämndens verksamhet regleras genom
samverkansartal, nämndreglemente samt
genom två arkivreglementen, ett för regio-

se

nen och ett för staden. Arkivreglementena är
i princip identiska.
Nämndens sammansättning
Arkivnämnden består av sex ledamöter och
lika många suppleanter. Tre ledamöter samt
suppleanter utses avVästra

Götalandsregionen och de övriga plus suppleanter utses av Göteborgs stad.

Ordföranden har utslagsröst. Enligt al'talet
om gemensam arkirmämnd väljs ordförande
varannan mandatperiod av Göteborgs stad,
varannan av regionen. Den förste ordförande

inom

blev Matz Lilja, stadssekreterare hos kom-

dess sekretariat. De flesta som arbetar

munstyrelsen i Goteborg. Vice ordförande
är kommunstyrelsens ordförande i
Grästorps kommun, kommunalrådet Claes-

den kommunala arkivsektorn har upplevt
svårigheten att föra fram arkivproblemen till
politikerna. Det krävs då att någon på hög

Göran Svensson.

tjänstemannanivå tar upp frågan. En kom-

Verksamheten bedrivs genom Region-

arkivet, som är arkivnämndens forvaltning
och uppdelad i tre enheter, niimligen
Regionarkivet Mariestad, Regionarkivet
Vänersborg samt Region- och stadsarkivet
Göteborg. I det sistnämnda ingår förutom
de kommunala arkiven såviil det upphorda
Bohuslandstingets arkiv som arkiven från de
så kallade landstingsdelarna av Göteborgs
stad. Förvaltningschef och regionarkivarie
är artikelförfattaren Bo Thal6n. Biträdande
regionarkivarie är Inger Johansson. Platschef
i Mariestad är Lisbeth Wilsson och i
Vänersborg Bengt Skåan.
Enligt överenskom-

munarkivarie eller landstingsarkivarie har
sällan direkta kanaler till politikerna. De
högre tjänstemännen har i besparingstider så
många egna problem att vederbörande inte

bryr sig som ifall arkiwerksamheten uppfrller
kraven i arkivlagen eller ej. Det finns ju heller
inga sanktioner i den svenska arkivlagen, till
skillnad från den norska.
Annars är konstruktionen med gemensam
nämnd en bra modell för att skapa en effektiv arkivorganisation och rimliga personalresurser för ett antal geografiskt närliggande
kommuner. Den arkivsamverkan som finns i
dag på en del håll utgår från en gemensam
arkivarie som har en slitsam och otack-

melsen finansieras
verksamheten på så
sätt att Göteborg

bidrar med 40

o/o

nom att

och

regionen med 600/o.
Det är också klart

uttryckt i överenskommelsen att nivån på arkiwerksamheten

mer

sam uppgift att ensam

i

de

upphorda landstingen skall hojas genom att
mer resurser tillfcirs. Speciellt i
Bohuslandstinget och Landstinget
Skaraborg har arkivfrågorna varit lågprioriterade av politiker och högre tiänstemän.

Landstinget i Älvsborg, som var ett av lanlandsting' hade något bättre

L::,::T'"
Arkivfrågorna är viktiga
Tidigare fanns sedan 1929 en arkimämnd i
Stockholms stad, som nyligen upphtirde.
Denna arkivnämnd betydde mycket frir
utvecklingen av Stockholms stadsarkiv.
Inom Göteborgs stadsarkiv har det länge
funnits tankar på en egen nämnd, där inte
längre arkivfrågorna behandlades som obetydliga bisaker.
I de flesta kommuner och landsting;ir
arkiwerksamheten inte tillräcHigt omfattande för att motivera inrättande av en särskild
nämnd. Arki{rågorna är dock så viktiga att
man borde kunna ha en arkivdelegation

inom kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen
med kommunarkivet/landstingsarkivet som

tjänaflera

hur,rrdmän.

Regionalt tänkande
En uttalad avsikt med regionen är att de
forna landstingsgränserna ska överbryggas.
En annan att regionen skall befordra
näringslivets utveckling. Regiondirektör Lars
Roslund har flera gånger betonat att "regionen är inget gammalt landsting", regiontanken syftar faktiskt till en uweckling med
drag av delstatsregering. Att sudda ut gamla
gränser tar lång tid, det vet varje kommunarkivarie som konfronterats med de oqmliga
gamla sockenkommungränserna från tiden
före 1952 års kommunsammanslagning. Det
är inte lättare att slå ihop gamla landstingsområden. Från Axevalla folkhogskola i
Skaraborg ringde en person till
Regionarkivet Mariestad och krävde att få
tillbaka arkivet till skolan - det överlämnades till centralarkivet när landstinget överlät
skolan till en stiftelse."Det ska inte fi flyttas
till Göteborg eller Vänersborg".
Vederbörande lat till slut lugna sig med försiikran att skolarkivet stannar i Mariestad.
Vad utveckling ska innebära på arkivom-

rådet är något som politikerna i arkivnämnden måste ta stiillning till. Det har uttryckts
önskemål om att slutgiltigt avskaffa den
association tilI dammiga källare som av tradition infinner sig hos många när ordet
arkiv nämns. Detta kan göras på olika sätt.
Man kan satsa mer på modern teknologi arkiv som hanteras och studeras via datorernas bildskärmar kan inte bli dammiga - och
man kan satsa på levandegörande i olika
former. De stora klassiska behoven vid alla
arkivinstitutioner, nämligen att ordna, förteckna och registrera arkiv är något som inte
får eftersättas, snarare ges betydligt bättre
resurser. Oordnat och oförtecknat material
kan inte användas av någon utom av arkivtjänstemän, som då måste lägga orimligt
lång tid på sökande.

Inom arkir,rrämnden har det också
uttryckts en vilja att allmänt uppmuntra
arkiwerksamheten

ska

tillförs

inom regionens kommuner, eftersom en av
idderna bakom regionbildningen var att öka
det kommunala samar-

betet. Varje primärkommun iir givetvis ansva-

rig för sin egen arkiwård och kommunstyrelsen är dess arkirrmyndighet, men arkivnämnden kan stödja olika levandegörandeprojekt som mindre kommuner kan ha svårt
att avsätta resurser till. En sådan möjlighet
ger arrangemanget Bok & Bibliotek 99. Vi har
inbjudit kommunarkiven i regionen att presentera sig i vår monter på bokmässan.

Arkivbestånden i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är stora.
Region- och stadsarkivets depå inklusive
före detta Bohuslandstingets centralarkiv,
omfattar c:a 40 000 hyllmeter. Därtill kommer c:a 15 000 hyllmeter i Mariestad och
Vänersborg samt allt det material som ligger
ute på de olika enheterna. Främst de stora
sjukhusen och hos primärvården.
Det kommer att ta tid att få arkivbestånden registrerade och förtecknade i vårt
gemensamma arkivredovisningssystem.

Samtidigt måste IT-frågorna omedelbart
ftir att vi inte skall drabbas av stora
informationsförluster. Det är en utmaning
och jag är övertygad om att problemen
kommer att lösas genom ett gott samarbete
tacklas

mellan politiker och tjänstemän.
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RA-informerar

r!

Markup Language), ett märkPråk i
SCML-familjen, som är betydligt enklare
än SCML men samtidigt mYcket kraft-

V

fullare än familjemedlemmen HTML.
Kortfattat kan sägas, att XML används

a

för att strukturera information medan
HTML används för presentationen av

v

&

informationen.

annorlunda grepp och språkligt frångått
den kanske alltför vanliga torra och paragrafinriktade arkivvokabulären. I stället
har det hela lättats upp vilket kanske får
en och annan renlärig att rygga till vid
en första anblick, men efter en stunds
ytterligare betraktande kanske komma

till insikt om att "Minnenas trädgård" inte
är tänkt att lära ut arkivhemligheterna
på djupet utan i stället fånga intresset för
arkiven och dess möiligheter hos den
som inte redan frälsts.
I broschyren blandas axPlock från
verkligheten med "blomsterspråket" ("En

Digitot leveronshqndbok

trädgård låter man inte växa fritt; man
lägger ut rabatteri planerar och sår det

En handbok för leveranser, "Att leverera

till Rikarkivet, Krigsarkivet
och landsarkiven - en vägledning för

arkivmaterial

som ska växa där, rensar ogräs och
beskär träden. På samma sätt får inte

statliga myndigheter", har nyligen sett
dagens ljus. Handboken, som finns på

arkivbildningen gå till hur som helst ...")'
Minnenas trädgård - Om att

Riksarkivets webb (www.ra.se), är tänkt

skapa, sköta och använda arkiv

att underlätta för främst statliga myndigheter som ska leverera arkivmaterial till

Skrifter utgivna av Rikarkivet 12
lsBN 91-88366-46-4

Rikarkivet, Krigsarkivet och landsarki-

MINNENAS TRÄDCÅRD

ven.

il! {t I supA. itioTl ()a] I A\VlNfll i{i
;lI,,-\r.r\:rii,. il

Handboken ger information om vad
man bör tänka på vid en leverans. Man

får bland annat reda på i vilket skick
materialet ska vara, vilka kostnader en
leverans för med sig, hur det går till att
träffa överenskommelse med arkivmyndigheten samt hur själva leveransen går
till. Särskilda avsnitt om ADB-upptagningar finns ockå.Vidare ingår ett antal

1

Minnenos trÖdgÖrd
- nu broschgr
fron Riksorl«ivet
En broschyr av det litet annorlunda sla-

get har utkommit. Broschyren heter

- 0m att

skaPa,

blankettyper samt mallar till överens-

"Minnenas trädgård

kommelser.

sköta och använda arkiv" och är författad
av Anna Svenson, Landsarkivet i Lund,

XMt för orkivorier

på uppdrag av RA:s handbokkommitt6'
Tltel och omslagsbild (del av karta över

Under föna året och inledningen av detta
år, har många arkivhandläggare hos
Ritsarkivet och landsarkiven gått kursen

Systemutveckling för arkivarier.
Som en fortsättning på detta, har ett

sextiotal tillsynshandläggare i två dagar
gnuggats i det som ibland kallas räddningen för den digitalt lagrade informationen, nämligen XML (Extensible

Rosersberg) stämmer väl överens med

innehållet, nämligen en redogörelse för
"Vad arkiv är för något" med ett blomstrande språk.

till de
sällan eller aldrig kommer i kontakt

Broschyren vänder sig främst
som

med och fascineras av arkiv. För att
fånga läsaren har Anna valt ett litet
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Text: Peter Sivervall

aa

Seminarium t0r Anna Christina Ulfspa rre
Anna Christina Ulfsparre, Sveriges
första professor i arkiwetenskap,
har nu gått i pension.
För att hedra henne arrangerade

Riksarkivet ett arkiwetenskapligt
seminarium den 10-11 februari
1999.

de olika miljöer och sammanhang, d?ir Anna

Christina Ulfsparre varit verksam.
Landsarkivarierna fan Dahlin och CarlEdvard Edvardsson tecknade bilden av henne
som landsarkivarie i Lund. Hon verkade där
under en tid som präglades av genombrott
för elektroniska informations- och söksystem
såviil hos arkivbildarna som i Landsarkivet.
Främjare av näringslivsarkiv

Seminariets

föredrag belyste
dels utvecklingen
av ämnet arkim,e-

Professor Eva Österberg från Lunds

Universitet presenterade hennes verksamhet
som forskare i historia och de vetenskapliga
miljöer hon verkat i. Hennes engagemang
för enskilda arkiv och loretagsarkiv och hennes internationella uppdrag, bland annat
inom ICA:s (International Council on

tenskap natior-rellt
och ir-rternatio

nellt, dels Anna
Christina
Ulfsparlg5 ;r:,1,

Archives) sektion för Business and Labor
Archives, skildrades av Hans Eyvind Ness
från Statsarkivet i Stavanger och Ingemar

ser som tbrskare,

protissor. Iar-rdsarkir arie och
firrr-ni::.; av

närin:.,-r..rr.kii,. Anna Christina Ulfsparre.
L, ,: .: - .: .- -:' s.rr..r.lcs at en presentation av

Wickström fiån Scancem AB. Börje |ustrell
från Riksarkivet och Johnny Wijk från
Stockholms Universitet redogjorde for hennes insatser och verksamhet som professor i

arkiwetenskap i Stockholm. Dagen avsluta.
des med att den mångårige vännen Hans
Alfredson gav en bild av privatpersonen.

Arkiwetenskapens utveckli n g
Andra dagen ägnades åt utvecklingen av
ämnet arkir,'vetenskap som akademisk disci-

plin. Torbjörn Kjölstad från Mitthögskolan
inledde med en presentation av utvecklingen

i

Sverige.

Därefter gav Theo Thomassen från den
nederländska arkivskolan i Amsterdam och
Terry Eastwood från University of British
Columbia aspekter på ämnets utveckling på
kontinenten och i Amerika samt redogjorde

för sina rika erfarenheter av undervisning i
ämnet på akademisk nivå. Dagen avslutades
med en paneldiskussion, i vilken förutom de
ovanniimnda även deltog professor Bengt
Anckarloo från Lund, Börje lustrell och
Anna Christina Ulfsparre.
Text Bengt Danielsson, Landsarkivet i Lund
Foto: lrma Ridbäck
Se annons sid 18

rkivet
åRrll'.--r§G).-s r:,in
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ss«rten
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föreningsforum

Välbesökt

i Stockholm
Text: Hans Ramstedt. Foto: Klas-Erik Karlsson

Aldrig tidigare har någon FALKkonferens varit så välbesökt. 186
deltagare slöt upp till århundradets
sista konferens och årsmöte i
Stockholm den26-27 mai 1999.
Konferensens tema var att visa
den senaste tekniken för digital
långtidslagring av digital information samt ge visioner för framtida
möjligheter.

rapport som belyser detta närmare kommer
snart från henne.
Något av det viktigaste hon sa var att om
man överväger attlagra på CD måste man
kunna återskapa en exakt kopia av originalinformationen innan det har försämrats,
eller teknologin för att läsa det har ftirsrrrnnit. Livslängden på CD-skivorna är inte
intressant, eftersom de förmodligen inte
kommer att kunna läsas om 100 år. Då har

vi andra tekniker.

FALK's ordförande Arne Fryksdn, stadsarkivarie i Helsingborg. Ordföranden i kulturnämnden i Stockholm Birgitta Rydell hälsade alla välkomna och berättade om olika IT-

Vidare ansåg hon att tio år innan konvertering räcker. Och att förvaring kan ske i
vanlig kontorsmiljö. Det måste dock finnas
en beredskap för konvertering. Uppgifter
om detta måste finnas med i systemdokumentationen för varje ADB-system.

satsningar inom Stockholms stad.
Per Axelsson, projektledare på regerings-

Material kan bli oåtkomligt

Konferensen öppnades på onsdagen av

kansliet, redogjorde för regeringskansliets
syn på digital långtidslagring och uppbyggnaden av ett svenskt rätts-informationssystem. Ett centralt inslag i hans föredrag
utgjordes av en diskussion om XMl-formatet. Den preliminära tidsplanen för rättsinformations-systemets totala införande inom
central och regional statsföffialtning ligger

kring mitten av är 2001. Detta projekt gäller
dock inte kommunerna om de inte själva

vill vara med.

Stadsarkivarien i Uppsala, Christina

Wahlström, tog upp 2000-problematiken
och vad den har för konsekvenser ur arkivens slmvinklar. Hon menade att det finns
risker med att hela system eller delar av
ADB-system inte kan siikras inför år 2000.
Konsekvensen kan bli att materialet - trots
att det är allmänna uppgifter - blir oåtkomligt.
Christina Wahlström berättade om de
åtgärder man har vidtagit i Uppsala kommun
för att inte hamna i den situationen.
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långtidslagring. Gruppen som består av
representanter från stadsarkiven i Örebro,
Västerås, Uppsala och Eskilstuna har återkommande arbetsgruppsmöten. seminarier
och har även startat vissa gemensamma ITprojekt.
Arkivarie Marina Brokås, från stadsarkivet
i Västerås, beskrev hur man konkret hade
jobbat med att hantera informationen i ett

ADB-system för barnomsorg.

Exakta kopior
Marie-Louise Samuelsson från Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut talade om
förutsättningarna för att lagra information
på CD-R och CD-Rom för framtiden. En

Marie-Louise Samuelsson från Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut pratade
om att lagra information på CD-R för framtiden.

övEU-gruppen
Eva Königsson, stadsarkivarie

i Eskilstuna,

rapporterade om det arbete som den så kallade ÖVUE-gruppen har bedrivit om digital

Patientjournaler
Landstingsarkivarie Klas-Erik Karlsson från
Sörmlands landsting redogjorde for olika

föreningsforum
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Arsmöte
MEd FALK
Text: Eva Karlsson (FALK)

I samband med FALK:s konferens
i Stockholm hölls årsmöte.
Ett 70-tal medlemmar deltog i
årsmötet som leddes av Mats
Nafsund.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

för

verksamhetsåret 1998. Såväl verksamhetsberättelse som bokslut hade sänts ut

*
I
I

lntressanta samtal i pausen. Från vänster Staffan Smedberg, Stockholms stadsarkiv,
Ann Hörsell, Norrbottens läns landsting samt Christina Wahlström, Uppsala stadsarkiv.
tekniker för digital långtidslagring.
Främst ur ett landstingsperspektiv och
n-red tanke på patientjournaler. Teg
\\'iee t!1dt iiån Genisys AB tog också upp
tiasan om digital 1ångtidsiagring av patient'c, -.rnaler. Det är uppseendeväckande
att ;.. rrirnl landstingen finns cirka 30

J.,r-

.-

' : -[r'ogram och att inget

av

der :. ,: :',-::ktioner för att arkivera journl-.:

a:-:-r:::r

Mälargruppen.
Antalet medlemmar i föreningen var

mer förändringar i boKöringslagen,
men kanske mindre än vad man tror.
Företaget kunde också visa upp en demo
av ett ADB-system till stöd för personuppgiftsombud. Torbjcirn Hörnfeldt från

vid årets slut 394.
Vid årsmötet omvaldes Arne Fryksdn,
stadsarkivarie i Helsingborg, till ordförande för FALK under två år. Till ny kassör
valdes Susanne Strangert. Anita Kutzner

Riksarkivet berättade om hur de senaste
tio årens diskussioner om digital Iångtidslagring har påverkat hans s1,n på
möjligheter och problem.

Till revisor
fuchard
valdes Kjell-Ove Persson.
Hallgren kvarstår som revisor sedan före-

Paneldebatt
Under eftermiddagen följde sedan wå

lT-cr'.:z:
Tt:.:,.-. - r .,:::rt:!1.jg började med
ei:: .- -- --.,,n.r,rltenFredrik
:.-. .:..:: Tekniska
L---: . rHr:.. - -' r:...::.: r'oil ur IT-per-

paneldebatter. Några viktiga iakttagelser

gående år.

Valberedningen består av Annika
Holmberg, Elisabeth Siltberg och Magnus

Hjärtström. Torsten Bäck hade avsagt sig
vidare deltagande i valberedningen. Han

Eva Lindelöw-Sjöö.

rier och databashanterare.

Årsmötet beslöt också att medlemsavgiften skall vara oförändrad för år 2000
det vill säga 150 kronor.
Mötesordförande Mats Nafsund avslu-

som akut.

tillräckligt om XML.

:l::::
- . :- : -,:-:t,j..fgfir-rq.
l-i.. . . -. ,.. :.. : rl:k.irnaturlag

styrelseledamot.

det offentliga till det privata av arkiva-

att det finns en extrem brist på folk

som kan databaser. Läget bedömdes

I.' . . :,- : l::>:ittochdenrO11
r.-::
:-. -.
-.t:nilframgång
-:, :- - - -- : r ::- 'a:!rnåde OCkSå
.- .:l:. -il hrr att
i.: . :
....:,.
. . t'::i:i,r:nestiind

- '- :l ,rt lbre-.a-,..1-.:f]aaSpektef

till

t9 att det sker en ström av avhopp från

I

i9 att det finns alldeles för få som kan

r
.:i: :-: . :

omvaldes

lämnade därmed sitt senaste uppdrag i
FALK. Tidigare var Torsten Bäck föreningens ordförande under fleraär.
FALK:s styrelse har nu följande utseende; Arne Fryks6n, ordförande, Susanne
Strangert, kassör, Klas-Erik Karlsson,
Anita Kutzner, Elisabeth Johansson och

som kom fram under debatten var:

Si-c:.. :

l.i':.

framgår bland annat att föreningen delat
ut bidrag tiIl två regionala nätverk, dels till
VUE-gruppen som består av stadsarkiven
i Västerås, Uppsala och Eskilstuna och till

skulle komma är 2003. Dessutom kom-

:rslutades rned FALK's års-

nlLr:a :: .. :: -::till.

till

medlemmarna. Av verksamhetsberättelsen

Dessa företeelser kan få en negativ
effekt för hanteringen av kommunernas
och landstingens ADB-system.

Vard f<ir nästa års FAlK-konferens
den 17-18 maj är Stadsarkivet och
Landstingsarkivet i Västerås.

tade årsmötet med att tacka avgående

funktionärer och hälsa de nya vtilkomna.
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Motion väckte debatt vid FA:s årsstämma
Text: Theres Heidrich (FA)

Då har en av årets höjdpunkter
passerat.
FA-s årsstämma och seminarium
hölls i år på Runö Kursgård den
25-26 mai och samlade drygt ett
90-tal personer.
Bland gästerna syntes bland annat Steinar

Marvik från Landslaget for lokal- och privatarkiv i Norge, |ens Topholm och Asbjörn
Hellum från Sammenslutningen af lokalarkiv i Danmark,Margareta Linday, NLA och
många fler.
Det första seminariet handlade om den
utredning Gunnar Nilsson gjort för FA's
räkning. Utredningen handlar om stadgefrågor, målsättning med mera.
Därefter var det professor Erik Hofrdn
som presenterade sin utredning om en statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet.

Föreningsarkivet Västernorrland. Motionen
rörde FA's organisation och den tog upp
problematiken kring de olika medlemskategorier som finns. Föreningsarkivet
Västernorrland yrkade att FA skulle sektioneras för att bättre kunna tillvarata alla
medlemmar. Styrelsen valde att avslå
motionen med hänvisning till att det är just
mångfalden av medlemmar som berikar
organisationen. En sektionering skulle
verka hämmande för arbetet.
Anneli Alriksson, Landsorganisationen i
Sverige, hade ingen förståelse frir hur en
sektionering skulle verka hämmande för
organisationen. Hon ansåg att intresset för
organisationer alltid varit lägre än för folkrörelsearkiven. Vidare yrkade Anneli för att
arbetsgrupper skulle arbeta vidare med

motionen.
Lars-Olof Norrgård, Folkrörelsernas arkiv

stämman valdes Bertil Jansson och till
sekreterare Ri gmor Hagström.
Verksamheten 1998 innebar att styrelsens
verksamhetsberättelse inklusive arbetsgruppernas rapporter, ekonomisk berättelse
samt revisorernas berättelse godkändes av

ombuden. Detta tillika med att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gångna året.

till skritill kulturminister Marita

Styrelsen presenterade ett förslag
velse ställd

Ulvskog. Reaktionerna som kom handlade
om utformningen av texten. Efter vissa justeringar bifölls skrivelsen.
Under punkt 12 (verksamhetsplan 19992000) informerade Börje Henningsson deltagarna om förtroendemannakonferensen i
höst (7-Bl10) som är förlagd till Borlänge.

Motion angående sektionering
Den punkt som vållade debatt var då vi
kom till motioner. En motion fanns att
behandla och den kom från
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Madli Kurdves stipendium gick i år till
Storstockholms genealogiska förenings
arbetsgrupp Estniska Anor. Priset på 10.000
kronor delades ut av Ants Viirman, kulturchef på Kommunförbundet, och mottogs av
Gustaf von Gertten. Arbetsgruppen har
bestämt att pengarna ska gå till att bjuda in
två estniska amatörforskare. Och i samband
med det ha ett seminarium i Stockholm.
Pengar

till kurser

Andra dagens första seminarium "Höj
Folkrörelsearkivens IT-kompetens" hö11
ADB-gruppen i. Där framkom att ett antal
olika kurser kommer att hållas i höst.
Pengar till kurserna kommer från KK-stiftelsen och de ska vara avslutade innan årets
slut.

tiken angående delaktighet i arbetsgrupper,

Därefter var det Sissi Billgren från
Jag tror att alla deltagarna håller med om att detta var mycket
intressant. Många av oss hade inte hört
talas om denna sida förut. En sida som
samlar på kultur kan man säga. De har till
uppgift att samla länkar, ge råd och stöd för
den som vill publicera kultur på nätet och
inspirera och intressera.
Martin Bjersby från Riksarkivet pratade
om problematiken kring NAD-skivan. Om
personuppgiftslagen som sätter käppar i

styrelse och så vidare. Deltagarna är oftast

hjulet for att Iägga ut den på nätet.

i Alingsås, ansåg att det här med arbetsgrupper var något att arbeta vidare med.
Ingvar Frodell, Dalarnas Folkrörelsearkiv,
ville inte yrka bifall till motionen men väi
till Norrgårds inlägg.

Årsstämma
Stämman öppnades av FA's ordförande
Ingvar Söderström. Som ordförande för

Stipendieutdelning

Medveten om problematiken
Ingvar Söderström avslutade debatten med
att pätala att det är viktigt med samverkan.
FA's styrelse är viil medveten om problema-

Kulturnät Sverige.

från regionala arkiv. Ingvar menade att det
tyvärr ofta är ekonomin som sätter kappar i
hjulet för de små arkiven. Han hänvisade
vidare tiII Maria Larssons enkät som visade

FA för uppvaktandet på arkivets 50-årsdag

att de små arkiven har knappa resurser.

och passade på att berätta om kommande

Därför är sqrelsen skeptisk till motionen.
Anneli Alrikssons uttalande om att arbetsgrupper ska arbeta vidare med motionen

Per Lundin (suppl), Nils-Gösta Oredsson

aktiviteter. Den 28/10 anordnas en temadag
tillsammans med Bergslagsarkivet och
Karlstads Universitet som ska handla om
föreningsliv i brukssamhäIle.
Benny Larsson berättade om att försvarsnedläggningar blir allt vanligare. Benny
visade på en rad enskilda arkiv som kan
dyka upp.
Årets stämma och kurs avslutades med
present och varma applåder till Rigmor
Hagström för hennes outtröttliga engagemang i FA. Det är bara till att instämma i

(revisor) och Kent Billing (revisor).

de varma applåderna!

bifö11s.

Den nya styrelsen ser ut så här:
Ingvar Söderström (ordf), Yvonne
Bergman (kassör), Gunnar Klasson (v
ordf), Kjell Johansson (ledamot), Berith
Sande (ledamot), Erik Arthur Egervärn
(ledamot,) Klas Åmark (ledamot), Karin
Englund (suppl), )onny lakobsson (suppl),

Kommande aktiviteter
Berith Sande framförde ett varmt tack

till

AAS inbjuder titt
reg istrotorsse m i no ri u m

kontakt med.
Ämnen som kommer att beröras på seminariet:

Notera den 13 och 14 oktober i era almanackor. Då är

det nämligen dags för AAS:s årliga seminarium för
registratorer. Året begivenhet äger rum i Norrköping och
kommer att behandla frågor runt olika registreringsmetoder; e-posthantering med mera. Du som vill lyssna till
intressanta föredrag och tycker det är givande att träffa
och umgås med kollegorfrån hela landet bör inte missa
årets seminariedagar

i Norrköping. Ytterligare informa-

tion kommer!
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HÄnrucsuvrts lnxtvRÅ0,

I

lt_l

Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro
Tel

.

019-12 01 95

överlämnande av handlingar vid köp och försäljning?

Fax

019-611 81 20

Hemsida: wwwnlu.nu
E-post nla@nla.nu

Hur påverkar konsultansvar nyltjande- och upp-

Ordförande:

hovsrätt gällande ritningar?

Margareta Linday

@ Vilka handlingar genereras av kvalitetssystemet
inom byggprojekt?

Svenska Handelsbanken

Tfn:08-701 13

26.

08-70t27 89.

Fax:

@ Vilket värde har den tekniska dokumentationen för
kulturarvet?

I

Vad är original och vad gäller vid revidering av rit-

ningar?

I
AAS seminorium om
24 november har AAS ett seminarium

Vilka krav på dokumentation ställer byggnads-

nämnden och vad finns i dess arkiv?

t9

teknisk dokumentotion
Den

Vad sägerjordabalken och annan lagstiftning om

nla

i

Stockholm

lnflvmorr tqs

Vad innebär dokumentstyrning enligt 150?
Box

Dessutom kommer ABB att beråtta varför; och hur de
satsar på teknisk dokumenthantering.

Kansli: Annika Pettersson

Tln/Fax: 08-471 49 30.

om fastighetsbunden teknisk dokumentation.

Att arbeta med fastigheter genererar stora mängder
information eftersom interna och externa behov leder till
omfattande och komplex dokumentation. Även ökade

390, 101 27 STOCKH0LI\4

0rdförande:

Forgsprokonde fonor
stöttdes ut i Vörmtond

0lle Ebbinghaus
Mariebergs Arkivbyrå AB

.

Tfn: 08-698 06 05

krav på miljö- och kvalitetsstyrning förutsätter rutiner

Gemenskap och Kamp heter en välbesökt utställning

och ingrepp som skall dokumenteras. All denna informa-

som FA har haft påVärmlands museum

tionsmängd skall omhändertas och tillhandahållas för

Mellan den 28 augusti och den 19 september har 65

framtida bruk.

färgsprakande, vackra och fantasieggande fanor och

Fax:

08-698 06 02.

e-post: olle.ebbinghaus@sipu.se

i Karlstad.

Seminariet vill skapa ett möte mellan dem som pro-

standar visats. Bland annat från nykterhetsrörelsen,

ducerar och dem som förvaltar dokumentationen. Samt

fackföreningarna och vissa politiska organisationer.

beröra frågor om teknisk dokumentation som både arkivarier och andra inom fastighetssfären ofta kommer i

Utställningen är ett led i FA förVärmlands SO-årsjubi-

arnvforUuna

leum.

rouRönrsrntls lnxrvrönsuNo

teif Poulsens stipendiefond
Vill Du utvecklas i Ditt yrke? Sök stipendium ur
Leif Paulsens stipendiefond.

Box 317, 101 26 ST0CKH0LI\,I
Kansli: Rigmor Hagström

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

andra angelägna ändamå1.

0rdförande:

Stipendium utdelas flera gånger per år och

Stipendiet delas ut som hjälp till fortbildning
och utveckling inom arkivområdet, till resor eller

AAS hor det storo nöjet

ott önsko fötjonde personer
vötkomno som medtemmor:

endast

till medlemmar i AAS.Välkommen

med

lngvar Söderström, Arbetarskyddsnämnden

.

Tfn: 08-402 02 07

Fax:

08-21 01 52.

e-post dir@asn.se

Din ansökan.

NLA vitt önsko fötjonde
medtemmor yötkomno:

-(

A

(

t_
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ABVäsbyhem
Korsnäs AB

Construktor Sverige AB, Säffle
Handelshögskolan
Kinnarps AB

Elisabeth Holmstrand

do

ESTAB

Folke Bernadottes väg 445

256 57 HELSINGBORC
TIn: 042-29 37 60

.

Fax:042-29 37 80

Mobil: 0708-68 64 71
E-post: est.holmstrand@telia.com

Scania CV AB, Södertälje
Pern

illa Friberg, Stockholm

0rdförande:
Ame Fryk6n
Helsingborgs stadsarkiv, Rådhus

Tfn: 042-10 61 10

.

Fax:

042-10 50 65.

E-post: arne.lryken@stad.helsingborg.se

noterat

Aso Otsson ör ng chefredoktÖr

o Marita Springare började på Luleå
kommun som bildarkivarie den 7 juni.

Ny chefredaktör förTema

Cnesta i Södermanland.

Arkiv är Asa 0tsson. Hon

Där arbetar hon som fri-

.

kommer från journalistkå-

lansjournalist, med inrikt-

stadsarkiv som arkivarie/ handläggare den

ren och har bland annat

ning på djur och natur.

1 maj.

varit redaktör för en per-

.

sonaltidning åt landsting-

Att ta över efter Owe
Norberg som redaktör för

et, arbetat med Svenska

Tema Arkiv ser Asa fram

tvillingklubbens tidning
Dubbelt upp samt jobbat

emot.

r Efter att ha arbetat på Stockholms stadsarkiv ett antal år, har den före dettaTAmedarbetaren Petra Dornbush-Lind börjat

- Det känns både spännande och roligt, säger

lokalredaktör på olika

Asa. Det är förstås mycket

sätta mig in i den så fort

nyhetstidningar.

som är nylt eftersom jag

som möjligt.

med man, två barn och

fyra hundar utanför

på Järfälla kommun som kommunarkivarie.

-

tidigare inte har varit
verlcam inom arkivsektorn. Men jag ska försöka

r Birgitta Edenius började på Stockholms

Och jag ska arbeta för

.

ningen inte går förlorad!

anställt den nyutbildade arkivarien

Redaktionellt material till Tema Arkiv

Bilder bör vara papperskopior i sv/v
eller färg. Bildtext fästes på bakidan.
Dia går ockå bra. Namn och adress på
artikelförfattare och fotograf skall bifo-

c/o Tema Arkiv,

gas. Cärna även uppgifter om artikel-

öster-Malma,

författarens arbetsplats, befattning och

640 50 BIöRNLUNDA.
Ttn/fax: Ol55-24 61 67.
E-post aspa@swipnet.se

e-postadress.
Önskas bilder i retur skall detta sär-

skilt framgå. Honorar för publicerade

artiklar utgår normalt i form av fem ex
Artiklar bör sändas via e-post,
antingen som textfil eller i rtf-format.

tingsrätt den 16 augusti som arkivarie.

att karaktären hos tid-

ska skickas till nya redaktören:

Åsa Olsson,

Kian Steen började på Fiskeriverket den

1 september som arkivarie.

som allmänreporter och

Åsa är 33 år och bor

Lennart Ploom började på Stockholms

av det nummer som bidraget publicerats i.

Arbetsmarknadsverket i Söderhamn har

Angelica Björlestrand som arkivarie från
och med den L/7. Från samma datum har
man även anställt arkivarien Adam
Thidestål som kom från Länsarbetsnämnden i Malmö.

.

Per-Ove EklöI har tillträtt en projektanställning som arkivarie på Region Skåne,
med placering på regionkansliet i
Kristianstad.

. Susanne Litzön som närmast kommer
från Gislaveds kommun i Småland, har fått
tjänsten som kombinerad registrator-stadsarkivarie hos Lidingö stad i Stockholm.

.

Mats Burell slutar på Rikarkivets byrå

för tillsyn och rådgivning och övergår till en
tjänst vid Regeringskansliet.

13-14/10 AAS registratorsseminarium

o Gunilla Strömberg lämnar även hon
Rilsarkivets byrå för tillsyn och rådgivning

Norrköping

{ör studier.

73/tl

Arkivens dag

24/11

AAS seminariedag

Stöktforskore
tröffodes i Vörmtond

om teknisk dokumentation
Stockholm

9

7-8/10

Stockholms närhet (plats inte

Den 18-19 september samlades släktforskare
från hela landet i Karlstad. Då var det nämligen
dags för årets släktforskardagar, för tolfte gången

bestämd vid tidningens pressläggning)

i ordningen.

-10/12 Nl-A-dygnet

Årets tema var Bruk och Smeder och litsom

FA:sförtroendemannakonferens
Borlänge

lnternational Congress on Archives, äger rum

28/t0

Temadag om Föreningsliv

i

tidigare år samlades flera hundra släktforskare

Den 14:e internationella arkivkongressen, XIV
Sevilla år 2000.

i

från hela landet.
Arrangör varVärmlands släktforskarförening.

till att de i år samlades iust
Karlstad: ett nytt Arkivcentrum, ett nytt Läns-

Och fyra goda skäl

brukssamhälle

FA, Karlstads Universitet och

År 2001, Nordisk Arkivkonferens, andra delen

Föreningen Bergslagsarkiv

av september.

i

museum,Värmlandsarkiv har blivit Landsarkiv för
Värmland och

FA

förVärmland fyller 50 år.

Tre ovärderligo [iälpmedel 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 trjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter är 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 p1an.

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
bertil.axelsson

@

031

-

6t 32 25

adb-kontoret.soteborg.se

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok

031 - 701 19 60

bo.t halen @ adb-kontoret.sotebore.se

lars.hager

@

018

-

30 41,72

wima-dok. se

Du kan också beställa en demoversion av Yisual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
e1ler på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tjänster och
Arkivvårdsprodukter.
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ALP Datas

s

ärendehanterin

era kningar och
ts för webbmiliö

Travel
Genom intranätet har resenären möjlighet att registrera sina
förehavanden i ett lättförståeligt formulär på skärmen.
Det innebär snabb och säker rapportering som tack vare systemets
kontroller minskar risken för felangivelser. Resenären har själv
möjlighet att kontrollera slutresultatet innan den sänds för atteste

antering eller diarieföring i webbmiljö underlättar
land annat, organisationer med stor geografisk spridning
ler där många användare skall ha tillgång till samma
information på ett enkelt sätt. I samma stund som registreringen
lagras finns den tillgänglig för sökning av behörig användare,
uppgifterna är därmed alltid aktuella.

Åfifh tÅ
lndustrivägen 5
58277 LINKOPING
Tel 013-35 85 00
. info@alp.se

www.alp.se

