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Arkiv
utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema

Arkv är

föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA),
Arkivrådet {ör arkiwerksamma inom statliga sektorn (AAS),

i Landsting och Kommun (FALK)

Föreningen arkivverkamma

ffidare
aa

Att

ar som

och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).

Ansvarig utgivare: INCVAR SÖDERSTRÖM,
ordförande i löreninqen'svensk Arkivtidskrift
Myrvägen 1

a.

191

Tfn: 08-96 42 11

.

63

SOLLENTUNA

Fax:

08-96 36 52

,

E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

att bearbeta ett trästycke

Chefredaktör
/oTema Arkiv

ASA 0LSSON,

ÖsterMalma

.

640 50 BJÖRNLUNDA

Får

Itn/tax.0755-24 61 67

jag inledningsvis tacka för förtroendet att få vara ordförande

förTema Arkiv. Jag och den nya styrelsen hoppas att det goda

E-post: aspa@swipnet.se

samarbetet som utvecklades under Margareta Lindays ledning
Redaktionsgrupp:

ska fortsätta och vidareutvecklas.

ANNAARIN PAAVO (AAS)
SCB,

Tfn: 08-506 941 36

En förutsättning för samarbete är en gemensam grundsyn

Arkivet

.

Fax:

08-506 941 27

hos samtliga medverkande. Jag har under de år jag har varit

E-post: annacarin.paavo@scb.se

ordförande för FA och medlem
MICHAEL FRANKIUS (FALK)

känt att denna grundsyn växer fram.Vi kan se alltfler bevis på

Landstinget i Västmanland
Tfn: 021-17 45 64 c Fax: 027-17 45 09
E-post: michael.frankius@ltvastmanland.se
HANS RAMSTEDT (FALK)
Umeå stadsarkiv

Tfn: 090-16 13 97

.

Fax:

090-16 11 04

E-post: hans.ramstedt@umea.se
SUSANNE BÄCKI4AN (AAS)
LINQ

Tfn: 08-457 56 00
E-post: susanne.backman@linq.com

tucRto söoEnluuo
i Stockholms län

Polismyndigheten

Tfn: 08-401 00 63
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se
BRITT-MARIE LVENDIITO (NLA)

lndustrihuset HB

i Tema Arkivs styrelse allt mer

detta. Arkivens dag är ett, samarbetet kring den Nordiska konferensen en annan.

I

en tid då vår verkamhet inte på alla håll möter den förståelse den borde, är de

synergieffekter vi får från samarbetet mellan våra olika organisationer och förbund
det som både ska visa att vår verkamhet är viktig och att det finns fler frågor som
förenar än som skiljer.
Ett samarbetsprojekt som har alla förutsättningar att förstärka detta är SASSprojektet.Tllkomsten skulle inte kunna ske om vi inte kunde samverka. Projektet
startade under 1999 och dess första steg var Arkivens dag -99. Men det var inte
projektets huvudsyfte, utan det som förkortningen gömmer

-

Svenska Arkiv

i

Samverkan för Synlighet. Projektet är långsiktigt och det utvecklas i nära samarbete

mellan arkivförbunden och Rikarkivet. Ett nyligen genomfört id6seminarium indikerade

tydligt viljan till samverkan. Nu står ytterligare initiativ på tur. Cemensam hemsida,
en arkiv-vecka då alla organisationerna tillsammans kan mötas och visa sina kunskaper och så vidare.

Tfn: 08-783 83 07
E-post: britt-marie.venditto@ihb.se

Att samverka är som att bearbeta ett trästycke med sandpapper. Från att från början

varit strävt och oskönt, blir det efterhand ändamålsAnnonser
Haniet Kvist, do Stockholms Företagsminnen
Grindstuvägen

48-50

Tfn: 08-634 08 50

.

.

enligt och vackert.

167 33 BROMlvlA

Fax:

08-634 99 35

E-post: kvist.4k@swipnet.se

Ha en skön och vilsam sommar!
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0mslaget: Kian Steen, AAS, visade bland annat tidigare utgåvor
av Tema Arkiv på Arkiv & Dokumentmässan. Foto:.Åsa Olsson

3

Sedan i höstas pågår en utredning av stor
betydelse för arkivarier, nämligen offentlighets- och sekretesskommitt6ns arbete

att göra en översyn över hur offentlighetsprincipen och sekretessfrågor påverkas av
den nya tekniken (se faktaruta 1).

o

a

o

C

ti llämpning

i ll-samhället

Text: Fia Ewald, landstingsarkivarie iVärmland, fia.ewald@kansli.liv.se. Foto: Kurt Erikson

;Q, laes Cränström, överdirektör vid
C Rilisarkivet, deltar som expert i kom\2 *,n.n och understryker uppclragets
omffng och den tidspress som råder:
- Det kommer att bli väldigt tufft eftersom vi inte kom i gång förrän i vintras och
ska vara klara senast i december 2000 med
delbetänkandet om TF (trycKrihetsförordningen). Efter remissbehandling av vårt
betänkande ska den första propositionen
Iäggas nio månader före valet. Målet är att
ett nltt kapitel i TF ska kunna vara antaget
och klart hösten 2002, och kunna träda i
kraft den 1 januari 2003, och att eventuella
förändringar i sekretesslagen och arkMagen kommer att träda i kraft samtidigt.
Gången i utredningen är att kommittdn
börjar med offentlighetsfrågorna (om kommittdn ffr det begärda anståndet) där ett
delbetänkande ska lämnas i december 2000.

4

Därefter tar man itu med de delar i upp-

egentligen har ansvar för, personuppgift-

draget som rör sekretesslagen.

sansvar enligt PUL, arkivansvar enligt

Svåra frågor att knäcka

arkivlagen och registreringsansvar enligt 15
kap. sekretesslagen. Vår strävan från Riks-

Och det är inga lätta frågor som kommittdn har att brottas med, medger Claes
Gränström: först klargöra vad som ska räknas som allmänna handlingar och sedan
hela sekretesslagen. På dessa frågor har

arkivet är att vi också ska få sådana förändringar i följdlagstiftningen, som i arkMagen och som i 15 kap. sekretesslagen, så att
vi lår instrumenten lör att garantera insynen. För landsting och kommuner är det

mången tidigare kommitt6 och utredning
stupat, och de hårda nötter som återstår att
knäcka måste nu offentlighets- och sekretesskommittdn ta itu med. Som till exempel

myndighetsbegreppet som är så viktiSt för
att offentlighetsprincipen ska fungera och
för att avgränsningar i arkivbildningen ska
kunna göras på ett strukturerat sätt:
- Avgränsningen mellan mlmdigheter är
oerhört väsentligt för annars vet ingen vilken information och vilka handlingar de

svårt att säga vad som är en mprdighet. I
lagstiftningen finns åtminstone två olika
mlndighetsbegrepp: ett i TF och ett i rege-

ringsformen. Nu måste vi knäcka den frågan!
Med från början

Här har skett stora firrändringar i fÖn'altningen på relativt l<ort ticl, sonl ocksei förändrar arkivariernas roll:
- På sextio- och sjtrttiotalen var clet
m,vcket cnklare att avgöra m,vndighets-

gränser, och då kanske det fortfarande var

rimligt att arkivarierna kom in först på
sluttampen för att ta hand om materialet.
Ett sådant förhållningsätt går inte att ha
längre utan nu måste vi vara med redan
från början och styra upp arkivbildningen.
Arkivrollen blir proaktiv och inte reaktiv.
Att myndighetsbegreppet är så väsentligt
att reda ut beror också på den spridda
missuppfattningen att alla handlingar som
cirkulerar inom en ml,ndighet kan ses som
arbetsmateriai eller interna handlingar. Här
kan kommitt6n göra en insats genom att
förtydliga att det är färdigställandet av en
handling som är det intressanta - inte

huruvida den skickats någonstans.

hoten mot offentlighetsprincipen i dag? Är
det PUL, EU-anpassningen, den nya tekniken eller en förändrad attityd där en högre
grad av slutenhet accepteras?
- Alla de aspekter du råiknar upp har stor
betydelse, men jag skulle åindå vilja påstå att

det är IT. Genom IT finns det i dag oerhört
mycket mer information och i

så komplexa
strukturer, att den vida definitionen av allmiin handling som vi har kan bli svår att
upprätthålla i längden. Cookie-filer, som
Regeringsrätten har fastslagit ska vara allmåinna handlingar, och SMHI:s hela bestånd
av vädernoteringar är alhnänna handlingar.

Och det är ju viildigt bra, men jag tror att
det kommer att kräva viildigt mycket mer

många som i kölvattnet efter affären med

Lundell-brevet funderat över hur vi i fortsättningen ska betrakta den niddikt om ett
landstingsråd som Agda Persson i Söpple

skrivit och skickat till landstinget. Är det en
upphovsrättsskyddad skrivelse som Agda
kan begära att få tillbaka från landstinget
trots att den inkommit till myndigheten?
Kommer kommittdn att falla undan för de
amerikanska påtryckningarna i samband
med scientologi-bibeln och sätta upphovsrätten fiamft)r offentlighetsprincipen?

-

Gör man en extensiv tolkning av upp-

hovsrätten, kan varje inkommet e-brev

omfattas av upphovsrätten och därmed skulle offentlighetsprincipen kunna
urholkas. Dessutom skulle det vara en
sägas

Seketessförhållandena påverkas självklart

ordning och reda, samt inte minst planering

också av hur ml,ndigheten definieras:

av pågående verksamhet för att hålla reda på

instiillning som skulle vara näst intill omöj-

denna enorma informationsmassa.

lig att hantera för arkivinstitutionerna, vilket RA påpekat för regeringen. Olika hand-

- Här kommer

frågan om sekretessen
mellan myndigheter upp som är av mycket
stor betydelse for exempelvis sjukvården. I dag
diskuteras mycket krir-rg
klinikgränser ocl.r
annat, men någon väg-

ledning för hur den
inre sekretessen ska tolkas kommer varken
från Socials§relsen

Och återigen kommer vi in på arkivarier-

lingar i arkiven skulle då
omfattas av upphovsrätten vilket innebär att de
vanliga sekretessreglerna
inte gäller utan istdllet en
sjuttioårsgräns efter för-

,örsta

ntlighetspen

fattarens död, om ens då.
Och vilka arkirml,ndig-

ches Gränström

heter känner

eller någon annan

ju inte ta
upp sekretessfrågorna i det första skedet,
men vi måste andå ha dem i åtanke hela
tiden så vi inte 1ägger fram ett betänkande
om offentlighet som sedan blir oanvändbart när vi kommer till sekretessen.
instans. Nu ska vi

Redan 1979-80 ftireslogs en lag om allmänna handlingar. Det är fortfarande
Riksarkivets linje att en sådan lag skulle
behövas och tanken är då att sekretesslagen
kap. 15 och arkivlagen skrivs ihop

-

till

en lag.

Vad som är svårt är alt fä pusslet av

olika lagar att gå ihop på olika nivåer. En
lag om allmänna handlingar skulle samla

viktiga frågor i en lag vilket skulle förenlda
det hela. Nu kanske en sådan förändring
verkligen blir av.

nas arbetsuppgifter och betydelse. För att

göra informationen återsökbar krävs registrering och förteckning. Projektet INFOTEK (RED) arbetar hårt med att förnya
våra metoder för registrering och förteck-

till

levnads-

omständigheter för de
personer som korresponderat med arkivbildaren, frågar sig Claes
Gränström retorisk.
Regeringen tog &am underlag till en pro-

position i denna fråga som fullständigt
sågades av lagrådet. Det nuvarande forsla-

ning, och anpassa dem till den moderna
teknikens möjligheter. Ett betänkande från
projektet kallat "Insgr i medborgarens

get är dock annorlunda. Enligt det första

tjänst" har lämnats som underlag till
offentlighets- och sekretesskommittdn.
- fag tror att det är många som inte inser
att den starka IT-utvecklingen kommer att
kräva mycket större insatser från det kun-

rättsskyddade uppgifter frire utlämnandet

skapsområde som arkivarierna representerar.

Enorm informationsmassa

Samtidigt bör man kanske inte sticka
under stol med att det också krävs en ganska rejal kompetenshöjning inom arkivariekåren för att klara denna ro11.

Kardinalpunkten i direktiven till kommitten tu att man inte får minska insl,nsmöjligheten utan dessa ska istället vidgas. Men

En annan fråga som kommitt6n ska gå

vad ser då Claes Gränström som de största

närkamp med är upphovsrätten. Visst är vi

Upphovsrätten

i

förslaget skulle alltid arkirrml,ndigheten
förvissa sig om att det inte fanns upphovsav ett material. Nu behöver

vi bara göra en

sådan prövning om vi har anledning att
misstänka att den t)?en av uppgifter finns.

- Men trots denna förändring vet vi inte
hur det här kommer att slå, särskilt som det
är mycket svårt att beskriva vad som är ett
upphovsrättss§ddat material. För pågående verksamheter kanske det ändå går an,
man har åtminstone bara sitt eget material
till skillnad från arkivinstitut.ionerna som
samlat material från många olika arkivbildare och från mycket lång tid. Då är det
nästan omöjligt att göra den typen av

5

Offentlighets- och sekretesskommitt6n
(Ju 1999:06) tillsattes

1999 efter ett

gritets- och andra sekretesskyddsintressen

rättighet enligt upphovsrättslagen.

I

Kartlägga de faktorer som varit avgöran-

direktiv med rubriken Offentlighets-

de för i vilken utsträckning insyn råder

principen och lT samt översyn av sekre-

kommunala respektive statliga företag,

tesslagen m m (Dir 1998:32).

överväga om det är lämpligt med en
enhetlig syn på offentlighetsprincipens

samverka.

I

till-

Cöra en översyn av de tystnadsplikter

Sammanfattning av kommitt6ns upp-

ämplighet när det gäller sådana {öretag

som bryter meddelarfriheten.

drag:

samt ange vilka kriterier som bör gälla för

i9

I

Försöka hitta en ändamålsenlig och

öppenhetsvänlig lösning för att genomföra

Att göra en översyn av bestämmelser-

insyn i dessa och i andra organ som avses

na om allmänna handlingars offentlighet

1 kap.8 § Sekrl.
6öra en allmän översyn av sekretessla-

Sveriges åtagande när det gäller offentlig-

gen. I denna ingår att undersöka i vilken

tionellt informationsutbyte.

i syfte att vidga möjligheterna för offentlighetsprincipens tillämpning

i

lT-samhäl-

I

i

I

utsträckning lagen kan förbättras,

let.

till exem-

het och sekretess på området för interna-

i9

Göra en uppföljning av utvecklingen

i

pel genom att onödiga bestämmelser upp-

frågor om utrikessekretess mot bakgrund

ett behov av att öka möjligheterna att inte

hävs och att lagen görs mer överskådlig,

av bland annat Sveriges inträde

tillhandahålla en allmän handling som

med bibehållen balans mellan intresset av

en utvärdering av tillämpningen av

omfattas av upphovsrätt eller någon annan

offentlighet och insyn å ena sidan och inte-

bestämmelsen om utrikessekretess.

Att undersöka om det i något fall finns

bedömningar, liksom att uppfrl1a
som fir'rns

i

PUL.

kraven

jag det som en omöjlig uppgift att hantera.
Slutligen, vilken typ av insyn är det kom-

PefSOnUppgiftSlagen

mitt6r'r eftersträvar? Claes Gränström hän-

svå- visar till Peter Seipel, professor i rättsinformatik och tillika expert i komn.rittdn,
Riksarkivet
som lyft fram tre olika typer
har försökt uppskatta
av insyn: ärendeinsyn, verkdess konsekvenser för
arkir.väsendet. Kommitt6n leds av ordförande .u-h"trir,ry, och kunskapsPer Kjellson, lagman från
insyn.
- onr vi ska ha
den innehå1lsmässiga Västerås. Kommitt6n består i
- Jag kar.r inte förstå hur
man ska kunna uppnå kunövrigt av elva ledamöter och 13
kontrollen elrligt 26 5
PUL om informaexpefter. Kommitt6n beräknades skapsinsyn om inte medbortionsskyldighet ursprungligen avsluta sitt upp- garen får ti11gång till samma
medier som myndigheten
beträffände alla perdrag i de delar som gäller
själv haft. Det strider också
sonuppgifter i arkiv- offentlighetsprincipen och lT
Personuppgiftslagen har vål1at n'rånga

righeter och

il::ff:.fi[: "'

tusentars

fle'lsprincipen
myndigsom gäiler
i'T:T!:1,i9'.'r
*§ll m'llan
hos :]
regerinsen till december zooo'
::f;..,: ffåirii:1f";::
och jat-

timmars

arbetsinsats

senas] den

men har nu begärt anstånd

också kunna göra ungefär
telika inyesteringar
för att kunna län-rna informationsutdrag. samma saker. Å andra sidan hävdar andra
datalagen var arkivinstitutionerna
undantagna från skyldigheten att lämna
registerutdrag liksom rättelseskyldigheten.
I PUL har vi samma skyldigheter son-r
andra verksamheter. Och hur man ska
kunna gå in och gör'a rättelser i material

I

från 1920-ta1et är en fråga som inte är
vare sig på ett

principiellt eller

plan. För arkivmvr-rdigheterna

6

å den andra.

I

Uppmärkamma några frågor som rör
sekretess och myndigheternas möjlighet att

i

löst

praktiskt
bedömer

att offentlighetsprincipens ursprung inte
var tänkt för annat än att ge möjlighet till
ren kontroll; att medborgaren skulle få se
att hans eller hennes ärende har-rdlades på
ett korrekt sätt.
Garanter för offentlighetsprincipen
Om kommitt6n ännu inte nått fram till en
gemensam s,Yn så har ändå Claes Gränström

i

EU och

sin grundläggande uppfattning klar:
- Personligen tycker jag att vi kommit

förbi den här mer snäva synen på insl,nens
räckvidd, och Peter Seipel har slagit fast att
vi i Sverige har ärendeinslm och verksamhetsinslm och att vi är på väg mot en kunskapsinsyn. Visst innebär det tekniska, ekonomiska och integritetsmässiga problem,
men jag tror ändå att det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen för att

förtro-

endet mellan mlmdigheter och medborgare
ska kunna upprätthållas.

Det låter ju bra, men hur ska detta förverkligas? Många myndigheter nöjer sig
med att i praktiken lägga sig på en miniminivå av öppenhet, inte sällan kombinerat
med deltagande i storslagna demokratiprojekt:
Öppenheten måste ständigt återvinnas,
eftersom det finns ett stiindigt latent motstånd. En allmän filosofisk reflektion är att
de som stretar emot i sådana här frågor är
byråkratin och vissa politiker. Ska man ha
öppenhet och insyn får medborgaren inte

-

ens misstänka att den

information som

släpps ut är ett förskönande, att myndighe-

ten tagit bort information som kan vara
obehaglig for byråkratin eller politikerna.
Här måste Riksarkivet och övriga arkivarier
fungera som garanter för offentlighetsprincipen!

o

en oslipad diamant
Text: Christer Bogefeldt, christer.bogefeldt@riksarkivet.ra.se

"SASS

- Svnnrcss

ARKrv r sAMVER-

«aN for sgrlighet" är namnet på det

utvecklingsprogram ftir bred samverkan mellan svenska arkiv och
arkivorganisationer som legat
bakomArkiven dag 1998 och 1999.
Arkivens dag har väckt ett posi-

tir,t gensvar bland arrangörer, som
förvånat konstaterat människors
intresse för arkivens handlingar och
bland besökare som lika ftirvånat
upptäckt arkivens riJra och spännande innehåIl. Medias intresse har

& Maria Larsson, skanearkiv@swipnet.se

I den ökande fokuse-

Arkivsamfundet.

materialet?

I den ansökan till Stifteisen
Framtidens kultur som resulterat i
pengar for verksamheten fiam till

ringen på de digitala frågorna har vi
kanske också glömt bort vårt uppdrag som förmedlande kulturarvsinstitutioner - en ro11 som behöver
ffias fram både inom och utom

maj 2000 sägs att en första fas i
arbetet är att initiera, göra förstudier för och planera konkreta delprojekt att genomföras i kommande

arkivsektorn. Behovet av fort- och

arbetsfaser. Det handlar om iddin-

vidareutbildning i liågor som rör
utåtriktad verksamhet bedömdes

ventering, internationella jämflorel-

som mycket stor.

metodutveckling och goda
exempel för marknadsfuring, publik
kontakt och programverksamhet.
ser,

på många håll också varit stort och

De olika teman och arbetsinrikt-

Arkiv som institution
är för de allra flesta

-

något okänt, diffust

eller schablonmässigt
dammigt. Antalet
besökare ligger på

någon enstaka procent av befolkningen.
Paradoxalt nog

kan man ändå påstå

ningar som diskuterades under
seminariet kommer att fortsätta
utvecldas i olika arbetsgrupper, precis på samma sätt som arbetet med
Arkivens dag har genomforts.
Några id6er kan genomföras med

ster på dataskärmen

enkla medel, medan andra behöver

finns begreppet och
funktionen "Arkiv",

att miljoner svenskar

i ett avseende använ-

arkiven har fån mediautrymme i en

ld6seminarium

betydligt större omfattning än tidigare. Men art lyfla fram arkivens

I syfte att bidra till en diskussion

verksamhet och innehåll en dag per

göras hölJs ett iddseminarium

år räcker inte. Samverkansprojektet

april med ett trettiotal deltagare
från hela den svenska arkiwärlden.

finansiering för att kunna siösättas.

På seminariet diskuterades bland

Fortsatta projektmedel

söka efter och ta

annat svenska arkivdagar - vår mot-

Den ansökan om fortsatta projekt-

fram våra dokument

till museiveckan, marknadsforing och mediakontakter,
Iokala (kommunala) arkiv som ku1-

medel som Stiftelsen Framtidens

och där vi sparar det

kultur nu har på sitt bord - och
beslutar om i slutet av augusti -

vi skapat. Själva

har vidare ambitioner än

så.

Det allmåinna målet för projektet
är att utveckla nya former och
områden för gemensamma insatser
och samarbete i ry.fte att stärka
arkivens position som demokratisk

basfunktion, tydliggöra och stärka
arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven

till

en resurs

i det lokala kulturlivet.

om vad som konkret kan och bör

i

svarighet

Gemensamt utvecklingsarbete
SASS går alltså

ut på att samla arki

Arkivens dag 2000, dels vidareut-

sida och samarbete arkiv-skola.

veckling av det arbete som påbörjats

Diskussionerna gick höga under

under det gångna året, marknadsforing och mediakontakter, exempelvis gemensam nätportal till arkiv i
Sverige, insatser för att l).fta fram de
kommunala arkiven som kulturell

i ett gemensamt tematiskt utvecklingsarbete, och att för

de. Det största hindret

för en lyckad

marknadsf<iring menade många var

Längst upp

till vän-

som vi öppnar för att

turell resurs, arkiv "prylar"- (från
musmattor ti11...), gemensam hem-

seminariet och kreativiteten floda-

der arkiv varje dag.

innehaller dels nationell ledning av

ordet minne har blivit
en dataterm.
Utvecklingen och

utbredningen av
informationsteknologin öppnar därmed
en ny väg till förståelse för arkivens roll,

vens sektoLer

arkivsektorns självbild och dåliga

resurs, arkir,pedagogiskt arbete och

nva r.erksamheten på ett sätt som

sj2ft{örtroende. Vi inser själva inte
riktigt vår potential och våra möj-

sör arkiven mer synliga för en bred

ligheter. Arkir,,rnaterialet tillhanda-

Om du sjalv är en av dem som
lycker att de skisserade frågorna

växande verklighet

känns angelägna att utveckla eller

vilken miljoner sven-

samarbeta kring, så tag gärna kon-

skar är aktiva arkiv-

takt med din organisation eller iedningsgruppen f<ir mer information.

användare.

krets av anr,ändare.

hålls också i stort sett enbart i obe-

Lednin gsgrt4rpen for projektet

arbetat skick, men är inte arkivari-

innehåller representauter för AAS,
FA, FÅLK, NLA, Riksarkivet och

erna mest lämpade

lanclsarkir.en samt Svenska

till att göra

handlingarna mer lättillgängliga
och visa på olika sätt att anviinda

gemensamma svenska arkivdagar.

uppgifter och möjligheter och medför en
begreppsvärld och en
i
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"CD-lagri rtt
men

Text lngrid Söderlund
Foto: Åsa Olsson

Marie Louise Samuelsson på Sveriges Provnings och Forskningsinstitut
(SB de som ger ut listan över beständigt skrivmaterial) har skrivit en
rapport (SP rapport 1999:26) där man har försökt att samla fakta för
att bedöma de undersökningar som andra redan gjort om CD-skivors
beständighet.
Proiektet tillkorn på initiativ av Göteborgs

Bra och faktafylld

limeter som ibland kallas för CD och fungerar
på samma sätt, det vill säga att den läses från
centrum och utåt. De presenterade skivorna är:
CD-ROM (Read Only Memory, läsa endast
minne) är en skiva som man bara kan läsa.
CD-R (Recordable, inspelningsbar). Termen
används för såv:il tekniken som för utrustning,
programvara och medium (skivan). CD-R har
stora likheter med eller är en sorts WORM-

R;rpporten är bra ocl'r fakta|lld. Jag t,vckel att
eien rir ett nråste inte bara för alla arkivirrier,

skiva (se nedan).
CD-RW (Rewritable, omskrivbar). Även beteck-

utiln

ningen CD-E (erasable) har används ibland men
anses i rapporten inte vara en bra benämning.
CD-WORM (Write-Once-Read-Many, skriva en

stirdsirrkir', i r.ars skriftserie Lejonspår den

ingiir, och finansierades av stadsarkivet
Ursprungligen skulie man bara på ett
.'nkelt saitt testa läsbarheten på lång sikt, men
metl tiden kom man är,en in på allmänna fråqor orn bevarande av datan'rängder.
Lrcksii

Lrch SP

ai\.en

för alla som på ett eller annat sätt är

eiler konrnrer att vara inblandade

i utredning-

.r' och senare beslut om att bevara dokun-rent
rtgitalt eller ej. I rapporten lär man sig bland
annat följancle:
Den viktiga skillnaden niellan bestänclighet
1-ros pappgl och elektroniska dokument är att
r1e senare kräver maskinel och program för att
knnna tydas. NIan måste tänka såväl pil medi.ts sonl teknikens livslangd. Konverteringar
n-Lecl tern-tio års mellanrum kan bli nödvändigt. Papperets tecken cläremot, kan tyclas av
ögat. Beständighet hos papper handlar" dessuton1

lner om f,vsisk f-örr.aring och ett bevarande

r,inder 500 år eller mer.

0lika skivtyper
l)et finns flera olika skirtyper och det tir inte
helt Litt att skilja dcn'r åt. Alla skivor rnecl "CD"
iörst i narnnet, ingår i CD-familjen (CD =
colnpact clisc, kompalit skiva) och är 120 millimeter i cliarneter, me11 de finns cle nred 80 mil-

8

gång, läsa många gånger). En skiva som bara

heter WORM kan inte användas i en CD-ROMspelare. Den finns i olika grader av ljuskänslighet, olika storlekar med mera, utom den vanliga CD-storleken 120

millimeter i diameter.

I rapporten fär man

också iära sig vad de

olika skivtyperna består av (i grova drag olika
skikt av olika material) och hur man bäst märker dem utan att de skadas. Likaså for- och
nackdelar med magnetisk lagring och optisk
lagring. Men enligt Samuelsson kan man inte
säga att något medium är bäst, utan det är
användningsområdet som styr.

Standard för Ijudskivor
1980 kom Sony och Philips standard för ljudskivor och därför kan skivor och spelare av
olika märken blandas. Det talas också om "De
färgade böckerna'l Det är industristandarder
med specifikationer för CD-skivor. Det finns

till

exempel röda böcker för det firsiska formatet för ljud-CD, gula böcker för data-CD och
så vidare. Det finns även ISO-standarder och
en standard för utuärdering av beständighet

för CD-ROM.
fuskerna med långsiktigt bevarande består i
att informationen antingen inte kan läsas alls
eller att den läses fel. Rapporten beskriver de
många känsliga momenten i skivtillverkningen, inspelningen, hanteringen/förwaringen och
läsningen, då det iätt kan gå snett. Man måste

Storleken är det som skiljer de annars så lika

också räkna med en risk för rent sabotage.

WORM- och CD-R skivorna åt, då de båda
används för direkt inläsning.
De magnetisk-optiska MO-skivorna finns

som man inte kunnat förutse

både som CD-MO och enbart M0. Båda använ-

CD-skivans livslängd

der magnetisk och optisk teknik samtidigt,
därav namnet. Båda MO-skivorna är ändringsbara men åtminstone den som bara heter MO

Hur är clet dir r-necl det rena åldrandet, ä\,en om
de i ör.rigt hanteras väl? Ja, gir.t'tr,is ålclras CD-

kan inte läsas av en CD-ROM-spe1are.
DVD-skivorna ar digitala videoskivor med
stor lagringskapacitet och lång speltid och är
därför främst efterfrågad inom nöjesindustrin.
De finns även i en ändringsbar DVD-R variant
som kan ändras en gång.

I

Och

i framtiden kan det dyka upp problem
i dag.

skivor också. lv{err erfarenheten är begrzinsad,
då ljud-CD bara fr,ulrits i l0 år. Ar plastaskarna
som cle levereras i n-rekaniskt stabila, är de bra.
Nlerr ciet f.lnns iiven rsliirr sonr är tunnare än de
cle bör tnrrn ittte atil,ända.
Etiketter och liknanclc btjr inte heller ligga
cnrot skir.an, nrell olr dc gör det kan nrtrn förse

Dormtrla ocb

.1e

% recenserar
oo

ar förgängligt
o

bestär"

D

dem med egna biad. Skivan sktr sitta stadigt i

dyrt, även om mediet är billigt. Därfrir vill man
gärna skjuta upp det så länge som möjligt.

hållaren - hamnar den snett karr den repas.
Och den får inte vara för svår att få ur sin hål-

Frekvensen på behovet av de olika skivorna får

lare, för då utsiitts den

avgöra hur ofta de ska konverteras.

ar".

1'ör

upprepade böjning-

Om någon av l-rållarens taggar lossnar och

får ligga kr.ar kan även det repa skir.an.
Vad r.et r.i då i dag onr CD-skivors beständighet? Rapportgrlrppen har gått igenonr de
undersökn

i

n

gar son-r

gj

orts, men resultater-r

har sällar-r pr-rblicerats med någla detalier om
exenrpel metod och experimentella förhå1landen. lag tär uppfattningen att Samuelsson
menar att brist på detaljer gör att man bör ta
resultaten med en n,vpa salt.

till

N{en Samuelsson resoneraf som så: Spelar det

egentligen någon

ro11

hur länge de

1.rå11er?

Om man vill ha ett digitalt arkirr, måste man
således - att döma av Samuelsson - både ägna

De

ju andå på grund av den tekr-riska utr.ecklingen konr.elteras efter fem tio år! Det betyclelsefullaste iir att de är av bra kr.alitd från borjan
rnåste

och att inspelningen görs nred skiranpassad

utrustning. I en fiamtid är det dock rnöjligt trtt
man kan komma att finna system för att kunna
"härma" gamla maskiner och pr"ogram och då men först då - kan skir.onras lir.slaingd vara ar.
intresse. Då 1åter man originalskivolna vara en
säkerhetskopia, medan arbetskopior tas fiam
vid behov Men då måste man också spara alla
program ocl-r arkivera fuIlständiga och lättolka.lc specifi kat ioner [or maskirrerrr.,r.

sig åt kopiering, kopiering

till

en stabilare data-

bärare, konvertering och skapa "hiirmande" tek-

otaliga versioner av apparater och program som
passerat revy under det långa tidsperspektivet.
Så som arkivsituationen ser ut på de flesta
håIl i dag, tror jag att ett långsiktigt bevarande
t)'värr inte kommer att fungera någonstans.
Digitala arkiv kräver framför allt att arkiv-

funktionen fär vara med på ett helt annat sätt

vande och det finns risk att man frirlorar eller

an hittills samt får stora ekonomiska resurser.
Men är det någon av Tema Arkivs läsare som
har erfarenhet av en digital arkiwerksamhet

ofriviiliS f<irvanskar informationen

som fungerar, så delge oss gärna det genom en

niker. Det är fiamför allt dyrt men även tidskrapå vägen.

Att spara alla dataapparater
Många hävdar att man kan kringgå problemet
genom att spara alla program och dataapparater som man haft genom åren. Men då även de
åldras f.siskt, håller det bara några år. För när
de ha åldrats tillräckligt mycket, kommer de

inte att fungera. fag undrar också; Hur många
har över hul,ud taget så gott om utrymme att
de kan reservera ett större rum på lång sikt, till
ett växande datamuseum som också kräver
någon slags vård av personal?
Om innehållet och inte utformningen är det
viktiga, kan man dock enligt rapporten, eventuellt lösa det med att dokumenten sparas i
enHast möjliga format, till exempel ASCII eller
som ter1fil. Den konvertering som ändock
måste göras,

blir då mer programoberoende.

Kopiering och konveftering

Personlig slutsats

Att kopiera infbrn-ration för att bevara der-r är'
intt' s.i enkelt som rlan skuile kunna tro. För
orn inte plogr.im och rnaskiner som en gång

Min

skap16l.' rlokurnenten finns kvar, har man

lagra på papper. Vårt skriftsprak lar giilla bra

ingen nltta av en kopieracl skiva.
Konr.ertering (eller migration som det också
kallas I .lär-en'rot, innebär att inforn-ration "stöprs
om" i ett annat system, ja kanske är.en till en

länge till, och kräver inga apparater för att
kunna läsas. NZir det någon gång blir annorlun-

annan. model'1tare databärare. I(onvertering är

kan tydas,

alldeles personliga slutsats när jag har läst

denna rapport, är att det nog ändå är siikrast,
enklast, billigast och bäst att fortsätta långtids-

da, är sannolikheten ändå ganska stor att

kun-

skapen om gamla skrifter finns kvar och att de

till skillnad från kunskapen om

de

artikel e1ler insändare!
I stället tror jag att vi kommer att fortsätta
att använda papperet som medium Iänge till, i
takt med att problemen, riskerna och svårigheterna med digitala arkiv - bland annat genom

- blir alltmer uppenbara.
SP-rapporten kan beställas på tel.033-16 50 00
eller e-post: info@sp.se. Hemsidan nås på
denna rapport

I{Ww'Sp.Se.

Några erfarenheter från Umeå kommunkoncern

Arkiv- och dokumenthanteri ngen
inom kommunala företag
Text: Hans Ramstedt

kommunikationer, energi- och bostadsför-

Bakgrund
1993 antog riksdagen nya regler om hand-

lingsoffentlighet för kommunala företag.
Detta innebar att reglerna i tryckfrihetsforordningen om handlingsoffentlighet, sekre-

tillämpliga på
företag där kommuner och landsting utötesslagen och arkMagen blev

var ett rättsligt bestämmande inflytande.
Reglerna trädde i kraft den 1 januari
1995 för de av kommunen helägda företagen, medan reglerna för vissa delagda foretag kom att gälla från och med

I januari

Företagen fick en fiiraårig övergångstid
på sig att upprätta arkivbeskrirmingar och

arkir,förteckningar.

i

1991 års kommunallag inftirdes

regler angående handlingsoffentlighet

i

kommunala företag. Dock inrymde reglerna
åtskilliga tillämpningsproblem och brister.
Fallet Umeå kommunkoncern
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till kommunala förvaltningar medan andra har bolagiserats. Några
större förändringar av de kommunala verksamheterna har dock inte skett.
heter överfrirts

Vad har arbetet inneburit

?

Till skillnad från arbetet med

de

kommu-

nala förvaltningarna har det faktiskt varit
svårt att klara ut vilka kommunala företag
som funnits och som nu är verksamma.

1998.

Redan

sörjning, hamnverksamhet, företags- och
näringslivsverksamhet.
Under de senaste åren har vissa verksam-

Detta arbete har dessutom varit väldigt
tidsödande eftersom det har varit nödvändig att anlita hjalp från andra mgrdigheter
såsom Patent- och registreringsverket,
Länsstpelsen i Västerbottens län och flera
tjänstemän inom olika verksamheter i
kommunkoncernen. Traditionella hjiilpmedel som telefonkataloger, bokslut och verksamhetsberättelser har inte räckt till.

Stadsarkivet i Umeå kommun har arbetat

Den officiella organisationstablån för

med arkiv- och dokumenthanteringsfrågorna i de kommunala företagen sedan
1996. På grund av bland annat omorganisationer och omprioriteringar har dock
arbetet fördröjts. Återstående arbete är av

Umeå kommunkoncern säger inte heller

Som om detta inte var nog har det varit
svårt att återfinna handlingar från de kom-

munala företag som upphort.
Tänkbara orsaker till dessa frågetecken är
frånvaron av krav på verksamhetsdokumentation och att verksamheterna har varit
starkt knutna tiIl vissa enskilda Personer.

Lättare att genomföra
När kartläggningen av företag och graden
av kommunalt ägande klarats av och arbetet med arkiv- och dokumenthanteringsfrågorna ska borja, har det många gånger varit
lättare och snabbare att genomföra jämfört
med kommunala förvaltningar. Gentemot
friretagen har det varit lättare att stiilla krav
på till exempel arbetsfördelning och resultat. Det har också många gånger funnits en
positiv inställning till att organisera arkivoch dokumenthanteringsarbetet.
Vad har arbetet gett för resultat?
Trots svårigheter att hitta relevant information om förekomsten av olika företag, om

foretagen har dessutom haft verksamhet

kommunens ägande i dessa och att det första grundläggande arbetet ännu inte är
avslutat har stadsarkivet så långt uppnått

utanför den egna kommunen.

ett bra resultat.

mindre omfattning.

När man sedan har lyckats skapa sig en
organisatorisk översikt som förhoppningsvis ligger verkligheten nära återstår det att

Ett omfattande materiai har nu överlämnats till stadsarkivet för arkivering. Dessa är

Verkamhet inom olika områden

få en bild av hur stort det kommunala

Företagen inom Umeå kommunkoncern är

inflltandet

verksamma inom bland annat områdena

lika svårt.

hela sanningen. En del av de kommunala

är. Detta har faktiskt

varit minst

helt nya arkivbildare för stadsarkivets dei.
Till exempel omfattar vissa arkivbildares
handlingar nära nog en hundraårsperiod.
Detta gäl1er till exempel för handlingarna
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0rganisationstablå för Umeå kommunkoncern

från Umeå Energikoncern AB. Det har
också visat sig att många företag har förvarat handlingar från helt andra verksamheter än vad de
. . .. .. r.. r.1.;,. ..., . r,. ,. .', ,.
själva varit verksamma i.

Eftersom det
fortfarande återstår en hel del
handlingar som
ska levereras

till

om den egna kommunen att bli vdliSare

hmmiihens officiella inriktade
",oigån iiåtiörriå rilå i'tig.r i:iiH',';

"inte hela

in

Genom besök ute på de olika företagen
har det blivit uppenbart att de inte själva
kan ha kvar hos sig äldre handlingar som
ska bevaras. Behovet att

sälrrlfngelt :l;:l,Tå.

arkivmateri-

stadsarkivet kommer ordnande- och

förtecknandearbetet att vara omfattande
under en lång tid.

till

för handlingar, lamplig förvaring.
Med det arbete som utförts och som
återstår kommer bilden av och kunskapen

flytta handlingar

stadsarkivet är stort. Med de nya arkiv-

lokaler som stadsarkivet tog i bruk i maj
månad finns bättre förutsättningar för en,

al att arbeta med.

Verksamhetsdokumentation (arkivbeskrivning, arkivföreckning, dokumenthanteringsplan och systemdokumentation) har
upprättats för huvuddelen av företagen.

De kommunala företagen ska också vara
delaktiga i arbetet med kommunövergripande frågor av strategisk betydelse. Det
gäller då inte minst i planering för nya
a rkivlokaler, utbild n i n gsi nsatser, organisa tion av personuppgiftsombud och digitala
lösningar. I Umeå kommun arbetar stadsarkivet tillsammans med IT-kontoret hårt
på att till exempel inom IT-området, och
då speciellt hantering av digital information, ta fram övergripande riktlinjer och
rutiner för hela kommunkoncernen.

Sammanfattning

Det är viktigt att man inte glömmer bort
de kommunala företagen i sin planering

Förutom arbetet med de kommunala förvaltningarna är det viktigt att man snabbt
får ett grepp om arkiv- och dokumenthanteringsrutinerna vid de kommunala bolagen. De kommunala företagen står f<ir en
del av kommunal verksamhet inom olika

och verksamhet.

områden.

Delaktighet i planering
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ffirtrattet
D
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D

speci

alist på arkivlokaler

- Du kan bygga Din arkivlokal av äggkartonger

om Du vill, förutsatt att den uppfyller författningskraven och övriga regelverk som styr byggandet
här i Sverige.
.

et är en av de skämtsamma men

, , ändå allvarliga utgångspur.rkter i
' ,' den smala men djupa r-risch sorn
Björn Sydbeck säger sig arbeta i. För att
hålla igång ägnar han sig åt fysisk och
mer-rtal tränirrg. Han får också avkoppling
genom .ltt påta i or tagården, slojda i tr:i,
läsa en god

bok (for närvarande Arto

Paasilinna) el1er ägna sig åt familjen med
barn och barnbarn.
Tema Arkiv l'rar fått ett samtal med
clenn a arkivviirldens specialspecialist. Ftir

tekniska aftonskola, SSTA och anställning
hos Gatukontorets byggnadsavdelning,
kom han sedan tili
Fortifikationsförvaltningen (som sysslar
med konstruktion av försvarsbyggnader)
Vaxholm, där han kom att stanna i 30 år.

Där arbetade han först med att konstruera
och rita hemliga försvarsanläggningar.
Björn som har fått epitetet att vara en händig och praktiskt lagd person, kom ganska
snart ut

i den

till byggledare. Erfarenheten från

platschef

burit en stor tlygghet när arkivlokaler

dessa år har

projekteras och åtgärdsanpassas. Inte minst
har detta gällt när arkivarier ska argumentera för chef'er om nödvändigheten av gocl
och säker förvaring. Han har en vänlig och
förtroendeingivande framtoning mer-r inger
är'rdå respekt

för sin fasthet, konsekvens

kommit till stor användning

inom arkilryerket.
Efter 30 år på Fortifikationsverket tyckte
han att det var dags att röra på sig. Den 1
juli 1991 fick han tjänsten som "allmäntekniker" på Riksarkivet. I början arbetade han
inte bara med arkivlokaler, utan även med

under mina nio år i arkiwerket fick jag
aldrig under min forra anställning.

Jordstampat golv
Hans jobb på Riksarkivet har inneburit
många resor runt om i landet' Han anser
sig också ha haft förmånen att studera

arkivbyggnader i många andra länder som
till exempel Tyskland, Frankrike, USA och
Canada. Resorna företogs med anledning
av att Riksarkivet vid 199O-talets start hade
nio dyra och dåliga arkivdepåer, och för att
sin egen situation ville man se hur
andra länder gjort.
- Det är inte längre tillbaka i tiden än
tolv år (1988) som Riksarkivet flyttade ut
från en depålokal med jordstampat golv
se över

.ivr'n r i nagott ntatt t .tt kir ariernas.

förvaringsmaterial såsom arkivboxar, äscikelomslag och dylikt. Han är mer än glad
för att en kemist, ]iri Kolar, har kommit tiil

Händig och praktisk person

Riksarkivet. Björn är en av de få inom
arkivverket som har förstått behovet av en

och en enkel trädörr ut mot gatan!
Riksarkivet hade först tänkt sig att hyra

sådan kompetens.

en

och breda yrkeskunnande. Som tekniker
talal han gärna ekonomernas språk men

Till Stockholm flyttade han våren

1955.

Efter kvällsstudier hos Stockholms stads

L2

så kallade "byggsvängen".

Som arbetsledare gick vägen sedan via

många ensamma arkivarier har han inne
ska

i

gånger, när jag som "internkonsult" har
varit den enda med min kompetens inom
Riksarkivet, säger han. Man brukar tala om
"bollplank" i den psykosociala arbetsmiljon. Någon sådan har jag inte haft På
Riksarkivet. Men så många vänner jag fått

-

Det har varit ett ensamt jobb många

befintlig lokal, men kom fram till att det

var bäst att bygga nytt. 1995 invigdes

Arningedepån, 15 l<ilometer norr om
St,rckholrr. Drr arirndc kulturmini.tenl
\.{argot \\ra1lströn-r övervarade festligheterrra och klippte av invigningsbandet. Men
som bekant växer arkiv ocl-r redan 1996
årct därpi r lröriade projekteringcrr ai
etapp II i Arninge som blev klar 1998.
Riksarkivet står nu år 2000 inför planerna
.1tt starttl prc'rjel<teringen av etapp III som
r

ber'äkrt.r' r.rla

khr

att det l'rar här'rt oelhört
mycket prii arkir.lokalsfiorrten genom att
Arkivlagen och Arkivförordnirrgen trädde i
krati, sägcl Björn.

Förvaringsregler för arkiv
Han beskriver hur det under 1900-talet har
utkommit sju, möjligen åtta olika regelverk
som föreskriver hur en arkivbyggnad/-loka1
ska vara utförd, sedan den första med
benämningen SFS nr 106 för år 1900
utkom. Men har tror att man säkerligen
hade någon slags skriftlig regel redan då
"riksens archivum" förvarades i det gamla
slottet Tre Kronor. Till exempel att det inte
fick regna och yra in snö samt att brinnande facklor inte fick införas bland arkivaiierna. Så det har nog alltid funnits förvaringsregler för arkiv, menar han.
På den tiden var det enklare då arkiven

i stort sett utgjordes av pappers- och pergamentshandlingar. I dag hittar vi fotografiskt material, magnetband, taper,
optiskt/magnetiskt material med mera,
arkiven.

Om Gamla Riksarkivet säger han:
var dåvarande
Riksarkivet på Riddarholmen en för sin tid
mycket tekniskt avancerad byggnad.
Dåtidens erfarenheter och tekniska möjligheter kunde inte nå så mycket längre. I dag
vet vi betydligt mer om skaderisker på olika
material. Vi vet också mer om kiimatpåverkan, förfaringsforutsättningar och bygg-

problem med. Sveriges Provnings- och
forskningsinstitut (SP) i Borås har gjort
tester vad som händer med vanliga pap-

Ekonomiska konsekvenser
Författningar och alla andra styrande
dokument som påverkar arkivens förvaringskrav har inte stannat upp, utan pågår
hela tiden med revideringar orsakade av
nya erfarenheter med mera.
stora förän-

persdokument vid så kallad skadlig upphettning och det visade sig att texten lossnar och fastnar (delvis) på framförvarande

ningskraven

blads baksida.

vara de enda,
även balanse-

lag
pa en

ras med eko-

nomin.

- rtt

glad-

de 600.000 kr

ändå

jande minne
bland många är den förrättning jag gjorde
hos en myndighet för att ge råd och anvisningar för åtgärder. På hemvägen raiknade
jag

d

å

Hffiffi

SOM

1

930-talets

skrivmaskinsfärgband visar

sig inte hålla
måttet för
långtidsförvaring. Bindemedlet ftrr färgpigmenten torkar
med påföijden att färgpigmenten försvin-

alla

ner, forklarar han.

att jag hade sparat 600.000 kronor på

ett annorlunda lösning som ändå uppf|llde
alla krav!
När Sverige gick med i EU, anpassade
även Riksarkivet sin författning så att överensstämmelse finns i grunderna for bygg-

produktdirektivet, det vil1 säga att de baserades på funktionskrav.

Duschkabin i arkivet
På frågan om vad som

varit det värsta han

beskådat i arkivlokaler under besök hos

myndigheter så kunde listan t1värr göras

alltfor lång. Till exempel:
bensindunk
I Infravärmare
I En översvämning hade lakat ur all text
på en stor och viktig ritningssamling
I Mögelskador beroende på att handlingarna placerats direkt mot ).tteruägg
Lysrörsarmaturer användes (på ett flertal

Står till förfogande
Björn Sydbecks breda erfarenhet är svår
att ersätta. Han pensionerades den I april
i år, men Riksarkivet har valt att inte
rekrytera någon ersättare ännu. Björn har
nu startat ett eget företag inom förvaringsbranschen som heter ABM ArkivBibliotek- & Museiteknik HB. Riksarkivet
har tecknat ett konsultar,tai där Björn står

till

forfogande varje tisdags- och torsdagseftermiddag på Riksarkivet, åtminstone till
och med december i år. Det finns vissa
möjligheter att avtalet kommer att förlängas. Han har också artalat att under
veckan svara på förfrågningar till sitt firmakontor per telefon, fax, post, besök eller
e-post.
Har han inrett en arkivlokal hemma i
Vaxholm? Nej, men ibland har jobb hopat
sig så att lösningen har varit att skjuta till

I

av fritiden.

ställen) som bokstöd(!)
t9 Duschkabin

Framtidsplanerna är att få resa och resmålen är många. Någon intensiv släktforskning på Riksarkivet eller någon
annanstans blir det knappast. Hans syster

När det galler digital långtidsförvaring

tror han på datamedierna som arbetsredskap med inte som långtidslagrare, såvida

nadsfi.sik.

Papperet å sin sida blir bättre och bätt-

Han menar att man visst kan stiilla högre
krav eller gcira allting bättre, men där kommer de ekonomiska konsekvenserna in. Vid
projektering och planering av
byggnader/lokaler ska inte bara författ-

t9 En motorgräsklippare med en 20 liters

i

- I slutet av 1800-talet

- fag tror dock att några

-

re, men skrivmedlet har man fortfarande

utan måste

är' 1002.

- Jag tr,cker

-

dringar i kraven inte är att vänta inom de
närmaste åren, säger han.

man inte konverterar i takt med utveckIingen. En amerikansk arkivarie Iär ha sagt
att den dag det inte flnns några papper på
kontoren, finns det inte heller några papper
på toaletterna! Överhuvudtaget har man i
USA börjat tro på pappersmediet igen

framför det digitala, åtminstone for de viktiga dokumenten.

har stökat undan det mesta men en och
annan liten komplettering finns alltid att
göra. Forskning på annat område är dtuemot planerat. Det gäller en försvarsanläggning under vattnet nära Vaxholm och har
troligen Christopher Polhem som konstruktör. Krigsarkivet kan borja huka sig.
Text Ingrid Söderlund
Foto: Kurt Erikson
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dv Do kumentmässan

Mötesplats för nya
och gamla kontakter
Text: Susanne Bäckman. Foto:

VanrNoe KvADRATMETEn ven uthyrd vid
årets mässa den 3-4 maj ute i Sollentuna,

och då hör det till saken att mässan var 30
procent större till Ftan jämfört med förra
året. Mässan bestod egentligen av tre mässor: e-Business Software, Information

Isa 0lsson

Management och Arkiv & Dokument, som
alla arrangerades av Exponova tillsammans
med deras olika samarbetspartners.
Arkivrådet AAS och SIMO var sorn vanligt
huvudansvariga för Arkiv & Dokument.
I)el var lör andra året som nrä\san arratrgerades tillsammans med Exponova och

Information Managementmässan och
redan i år kunde man a11tså konstatera att
båda parter har vunnit på samarbetet.

Brett utbud
De tre mässorna vände sig

kunde man reta aptiten med starka korvar,
popcorn och cider. Frontec, å sin sida, hade
byggt upp ett eget cafl där inte bara mat
utan även korta seminarier fanns på
menyn. Själv fastnade jag hos TietoEnator
och skrattade gott åt ståuPparen Peter
Wahlbeck som vitsade kring e-post och ehandel.

till olika typer

av besökare och tillsammans skapade de en

Magiska konster

stor och slagftirdig utställning med brett
utbud. e-Business Software vände sig
främst till besökare som har irtresse av
affärssystem och IT-slikerhet. Information

I en annan monter kunde man se trollkarlen Jonny Lonn utföra sina magiska kon-

Management fokuserade på informationssökning och sökmotorer och Arkiv &
Dokument presenterade dokumenthantering, affärsprocesser och arkiv. Bland de
totalt 232 utställarna hittades DIK,
Riksarkivet, Dokumenthuset, Mediearkivet
och Sundsvalls Bildcentral.

Översiktstavlan lästes flitigt av besökarna de tre mässorna skapade en stor utställning
med ett brett utbud.

L4

Även i år var honnörsorden att skapa en

trevlig atmosfär for besökarna och erbjuda
mötespiatser för nya och gamla kontakter. I
Mariebergs Arkivbpås och Linqs monter

ster.

I

ett hörn hittades "Produktplaza' dzir

olika företag presenterade sitt produktutbud i hah,timmeslånga seminarier. Aven
Arkiv & Dokument fanns med som utst?illare på mässan och i deras monter fanns
det förutom information även litteratur
försiiljning och man kunde också få ett
exemplar av förslaget

till

till internationell

standard för arkiv- och dokumenthantering (Records Management) som AAS har
varit med och tagit fram.
De flesta besökare lämnade nog mässan
med väskan fuIl av information och
reklamprylaE nöjda efter en fullspäckad
dag med många glada återseenden och en
ny bunt visitkort i fickan.

Arkiu

ä4
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Postens egen blåsorkester, Air Mail Big
Band, spelade musik i
entrehallen.
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Sten Leander, Annika Sundequist och Annika
Pettersson bjöd på starka korvar, popcorn
och cider.
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Göran Henrikson, NLA, passade på att
presentera FAINLAs nya arkivhandbok.

Fler reportage från
Arkiv & Dokumentmässan på sid L8-2I
15
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är möiligheternas förvaringssystem. En effektiv och flexibel
förvaringspotential som du fyller och ändrar precis som du vill' Utrymmessnåla'
lättarbetade hyllor och skåp är grunden. lndividuell klimatanpassning,"skräddar-

e

sydda" funktioner för planförvaring, upphängning mm gör att du kan skapa exakt
den individuella lösning du söker utan dyrbara specialsnickerier' På vår hemsida
kan du se vad vi har giort för andra. Ring, så berättar vi vad vi kan göra för dig'

e
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GÖTEBoRG 031-92 l4 30

år om arkiv!
Användarvånlig fÖrteckning med kraftful I återsÖkning
Behörighetsreglerad åtkomst via Webb-klient

Professionetl hj:ilp med dokumenthantering!

Kurser & utbildningar
Konsulttjänster 8c entreprenader

Rlixtsnabb sökning
Rcdiscrbara etiketter

Beställ gäma uår brorhYr!

Klal'tfull säkerhot

Jm APPelquist

lritextsökning

tfru: 08-695 06 04, e-post: ian.appelquist@sipu'se

NAD-MARC std

Olle Ebbinghaus
06 05, e-post: olle.ebbinghaus@sipu'se
Sten Lemder
tfn: 08-698 06 07, rpott: sten.lemder@sipu'se

Windoris std

tfn 08-698 06 08,

Importlexport

tfru: 08-698

W'ebb-publicering

Elisabet Lennd

w
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Mariebergs ArkivbYrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

pa l:lr klr!)tti tk Dljh rrcn rhdnI | | in*
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Pettercson

dn: 08-698 06 03, e-pox: annika.petterson@sipu'se

åffiffiffiffiffiä
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e-post: elisabet'lenne@sipu'se

Amika

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06
il{erliem i

IT-liir"rtagen

Hemsida w.siPu.se/marieberg

'

ingår i SIPU
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N4USEISERVICE
Produkter för arkiv-, fotooch föremälsvård

SPtClAU§rER PÅr
Furuhyllor
Komoo[thvllor
KontoÅkomioktet
Posthonterinossystem
Skåo och bäkhvllor

TellEax0247-500 54
E-post: museiservice@telia.com
NORDISKA MI'SEET
DALARNA

Museiservice har med åren utvecklats till ett
centrum med specialprodukter for arkiv-, foto-

' Stålhyllor'

och föremålsvård. Sortimentet är alltid av
högsta kvalitet och leveranstiderna är korta.
Sortimentet har utökats for att passa olika
typer av arkivhållning. Vi för nu 350 olika
produkter bl.a. slrafria askar och lådor; syrafritt
papper; produkter for forvaring och montering
av fotografiskt material m.m.

I vår nyutkomna katalog finner
du alla dessa produkter.

Utsröllning: Ynglingogoton I 4
bax23234, 104 35 Stockholm

Tel

O8-34 IO 65

. Fäx 08-32 32 ö3

Kontakta

oss

för vidare information

och beställning av katalog.

info@o rkibro.sts . ww\M.orkibrs. se

Polycom
laserskrivare för mikrofilm i rullformat
Skriver ut
dokument
direkt på
arkivbeständig
mikrofilm för
långtids- och
säkerhetsförvaring.
Alla slags
dokument
kan skrivas ui
med per{ekt
mikrofilmkvalitet.

Max grafisk upplösning på 12.000 DPI vilket räcker till 400
äkta DPI för ett AO-format.
Fungerar som en vanlig skrivare i ett nätverk och styrs
genom ett Web-baserat gränssnitt.
Ersätter en konventionell dokument-kamera"/scanner genom
att kombineras med fristående scanners.
Välkommen att se Polycom och andra produkter inom
dokumenthantering på vår utställning i Västerås.

Annonspriser i SEK under 2000

Sv/v

4-färg

l/1-sida (215 x 280 mm)
l/2-sida (180 x 111 mm)

7 000

9 000

4 100

5 300

l/A-sida (87 x 111 mm)

2 800

3 600

lnsida

7 300

9 500

Storlek

Bakida
Småannonser (87 x 30

Instick

mm)

7600

9900

700

10

000

10 000

Annonsackvisitör
Harriet Kvist, c/o Stockholms Företagsminnen, Crindstuvägen 48-50,767 33 Bromma.Tel 08-634 08 50.
Mobil 070-491 18 62. Fax 08-634 99 35.

Dekorfärg PMS 130 o CMYK 0-27-100-0
1000/o g}ola 80%

70o/o 60'o

50uo '+0oo l0!u

20%

lAa/a

KM Mikrafilm AB
Specialister inom grafisk dokumenthantering sedan 1975
f el O21-125292 E-post: mail@kmm.se Hemsida: www.kmm.se

10096 90o./o 9070 50o/o 300/o l0 K
9K
r2K
9K
10K 10K

20

K

15

I(

10

K

5

K
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Arkiu dr Do hwmentmässan
Tolv seminarier om arkiv- och dokumenthanteringsfrågor hölls under Arkiv &
Dokumentmässan. Många duktiga föreläsare delade generöst med sig av sina erfa-

renheter under de två dagarna. Tema Arkiv
bevistade seminarierna om arkivredovisningssystem och om elektroniska arkiv för
digital långtidslagring.

Visioner och strategier i en

Seminarierna avlöste varandra under de två mässdagarna.

Text: AnnaCarin Paavo. Foto: Åsa 0lsson

rkivredovisningssystemen blir av
allt att döma alltmer raffinerade.
De två system som först Presenterades under seminariet och som finns att
kripa på marknaden, Klara 3.1 och Visual

grammen. Denna artikel är inte heller
avsedd att vara någon heltäckande recension. Men så mycket kan i alla fall sägas, att
för en person med kunskap om hur arkiv
fungerar, är det inga som helst problem att

Arkiv, tycks båda ha utvecklat sin funktionalitet på ett positivt sätt genom åren. Vid
en snabb demonstration som den som
gavs, är det svårt att få en uppfattning om
hur det är att praktiskt jobba med pro-

förstå gränssnittet och uppbyggnaden.

18

Vad gziller utskrifter av arkivförteckningar och etiketter verkar båda systemen upp-

ftlla

de krav man kan tänkas ställa. Ett

stort

plus för möjligheten till förhandsgransk-

ning. Etiketterna kan man också designa på
många olika sätt. Både Klara och Visual
Arkiv har satsat på bildhantering liksom ett
webbgränssnitt för sökning, som är på gång
hos båda tillverkarna. Export- och importfunktioner till andra system är tillgodosedda.

Användarna styr utvecklingen
En svaghet gemensam för båda systemen är
att de i huvudsak är inriktade på förteck-

Arkiu

nande av pappershandlingar och bilder.

Vill

seminariet vissa indikationer om att ARKIS
II (möjligen i en något annorlunda version)

man till exempel förteckna ADB-filer finns
inget inbyggt stöd för det. Det hävdar man
delvis beror på att sådana önskemål inte
varit högsta prioritet bland användarna.
Det ?ir niimligen användarnas synpunkter

eventuellt kommer att lanseras som en
kommersiell produkt.
Systemet består av en publik och en

och behov som

delen, som kan sägas vara en delmängd av

till stor del st.vr

den interna, ska
kunna nås av
forskare och allmänhet via
Internet.
En intressant
diskussion uppstod under seminariet om
hur sökfunktioner bör vara utformade för

intern del. Det är tänkt att den publika

ar ställt en

utvecklingen av
ny funktionalitet.

IT-utvecklinger-r har skapat,
och kommer att skapa, ett behov av att
kunna förteckna handlingar på många
olika sorters databärare. Det kräver att nya
qper av fakta registreras om "volymerna"
och även om handlingarna som sådana.
Kanske måste också olika

!4,er

av samband

mellan handlingar kunna dokumenteras på
ett sätt som inte görs i dag. Iag tror att det
är ofrånkomligt att denna nya situation
kommer att sprida sig till de flesta tlper av
arkiv, detta alldeles oavsett om vi arkivarier
och andra som jobbar inom arkivområdet
välkomnar utvecklingen eller inte.

ARKIS II
]ag tycker man kan kalla det en stor händelse i arkir,,världen när Riksarkivet och

invanda
på huvudet

dem som inte har någon tidigare "arkiwana".lagtror man kan konstatera att
Internet har ställt en hel del gamla invanda
begrepp, och sätt att föra ut kunskap om
arkiven, på huvudet. Delvis måste vi tänka
på ett helt nltt sätt även om jag inte tror på
fritextsökningens oinskränkta makt över
informationssökningen i framtiden, som
vissa seminariedeltagare ville hävda. Andra
ansåg att fritertsökning alltid kommer att
behöva kombineras med klassificering, fortecknande eller katalogisering, vilket jag
tror är en mer framkomlig väg. Inte minst i
arkivsammanhang är det av )ttersta vikt att
man förstår vilken information det egentli-

landsarkiven efter ett långt utvecklingsarbete äntligen borjar bli klara med sitt nya
arkivinformationssystem ARKIS II. I systemet har man bland annat tagit hänsyn till
att alla §per av databärare ska kunna förtecknas och de lösningar man valt imponerar på många sätt. Den centrala
tabellen/modulen kallar man arkivenhet.

gen är man hittat vid en sökning.

Där registreras samma uppgifter i samma

lagring i ett
mycket långt
tidsperspektiv.

struktur oberoende av databärare. Tiil
dessa uppgifter

kryter man

sedan speciai-

flikar med den ltterligare information som
krävs för respektive medietlp.
Tabeller/moduler finns också för till exem-

Smidigare hantering
Under seminariet om "Elektroniska arkiv
för digital långidslagring" presenterades tre
utvecklingsprojekt som alla syftar till att
skapa strategier för digital

Gemensamt

dv D o kumentmässdn

forum. DTD:n är tänkt att möjliggöra ett
utblte av elektroniska akter i XMl-format
på ett strukturerat och säkert sätt. Man
talar om ett så kallat EDOK-paket där såvä1
handlingarna som sådana, som metadata
om handlingarna ska kunna överföras, till
exempel mellan mlmdigheter. Projektet verkar lovande och man hoppas få fram mer
projektpengar för att kunna gå vidare och
ta fram en prototyp för sändning och mot-

tagning av dessa "paket" med information.
Man vi1l på sikt även försöka skapa ett koncept och en infrastruktur ftir framtida elektroniska arkiv, vilket låter mycket lowärt
men också svårt.

Inte bara format och teknik
har man också funderat på
digital långtidslagring, eftersom lagstiftningen ställer mycket hårda krav på läkemedelsindustrin vad gäller bevarande av
dokumentation kring olika läkemedel.
Mikael Dahlin levererade en mycket tänkvärd sanning när han påpekade att man i
regel är noga med att garantera formatens
och teknikens livsllingd när man diskuterar
digital långtidslagring, men att man ofta
glömmer bort att även garantera och nogPå AstraZeneca

grant planera för den organisation som ska
sköta de digitala arkiven. Det gälier att formulera och ästslå vem som bär ansvaret,
vem som är informationsägare etcetera.
I projektet IT-Norrbotten, som Ann
Hörsell berättade om, har man valt att titta
närmare på amerikanska försvarsdepartementets standard för dokumenthantering
och digital arkivering, DoD 5015. DoD
5015 innehål-

på sikt

för framtida
niska arkiv

ett

för dem alla

ler många
nödvändiga
krav man bör
ställa på ett
dokumenthanteringssystem

visade sig vara

pel auktoriserade namnformer, topografiska uppgifter, accessioner och lånehantering.
Det är dock omöjligt att jämföra de wå
tidigare nämnda programvarorna med
ARKIS II på ett rättvisande sätt. ARKIS II
är byggd utifrån Riksarkivets och landsarki-

att stlldiel och förarbeten som skisserar
mtijliga r,ägar är gjorda, men ännu har
irrget av projekten genornförts i pr"aktiken.
Detta huvudsal<ligen på grund av bristande

vens specieila situation som natioaella

l)TD för elektroniska aktcr

arkivinstitutioner och systemet finns inte
heller till försäljning. Dock fick vi under

son-r

1'CSLIISCT.

Rarlin Karim berättadc om

en

XNil.-

och dokument

håller pti att Lrtarbetas inonr EDOI(projektet son-r initierarts av Tcrppledar

som ska bevaras cligitalt, och det tlnns
också systenr sorn är certifieracle enligt
denna standard. Anr-r Hörsell beklagade

dock att inget av dessa sl.stetn har ett sl<anclinavisk återförsäljare. För intresselacle karr
mer intbr"mation om l)oD 5015 och tester'
av clokumenthanterirtgssl,5lgm

f'å5

pI

u',1.t.doculabs.com samt
I'rttp://j itc. thu. cli sa. nril/recmgt/.
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I år bestod Arkiv & Dokumentmässan inte
enbart av utställare och seminarier.
Arkivrådet AAS och Sällskapet Emil
Hildebrands vänner passade också på att

bjuda in alla intresserade till en middag
med spex på Hasselbacken.
Kanske kan detta bli en återkommande
tradition?

Värl den är
Io

l

tt

Slutnumret. Fr v: Edward Blom, Malin Andersson, Lotta Kristensson,
Susanne Bäckman, Peter Foberg, Lars Lundqvist, Maria Asp och Jonas

Emil Hildebrands balett. Fr v: Susanne Bäckman, Lotta Kristensson
och Malin Andersson. Jonas Dahlberg i bakgrunden.

Dahlberg.

Text: MariaThysell, Föreningen Stockholms företagsminnen, maria.thysell@foretagsminnen.se. Foto: Mickael Salabasis

rkivspex - som yngre och mindre
elfären arkivarie hade jag nog Llpp' . fattat själr.a ordet son-r alltfÖr motsägelsefullt - spex och arkir'', kan det nämnas på sarrma dag? Annat är det

nu

jag

har skådat ljusetl Många var vi som den 3:e
maj begar. oss till Hasselbacken i strålande
solsken. I foaj6n sågs idel glittrande och
glada arkivarier.

Efter en god n-riddag var det äutligen
clags för spexet nred stort S: Doktor \Veibull
eller Provenienspriucipens läsa eller

20

Världen är fulI av volymer.
Vi kastades huvudstupa in i en l0-talsvärld med frackprydda herrar, vackra
damer, "god mad", "möen mad", en snygg
inspektör och så en och annan arkivarie
förstås. Jag fick intrycket av att praktiskt

hans arbete. Hildebrand r,iu f'ör ör,rigt

kladd i guldkrona och röd siclenmantel
(tänk att fä r.ara riksarkivarie då)! Sorrr
trntlds i spexets titel r.erkrr landsarkir-arien
intc riktigt ta proveniensprrincipen pi 2ll\rar.

arbetande arkivarier/arkivarbetare ända
sedan den här tiden sett likadana ut, och
det är klart... en rock är ju ailtid en rock.

Inspektören var utsänd av riksarkivarie
Emil Hildebrand, för att nogsamt inspektera landsarkivarien i Lund, herr Weibuli, och

En sann vivör
Herr Weibull arbetade på ett sätt som
säkert ansågs adekvat för hans tid, men
som barn av IT-eran ter sig allt som en

underbar dröm: dricka gott, äta gott, dansa,

At'kit, C

sjunga och träffa galanta damer. Tänk att arkiv-

yrket då kunde ha så många bottnar!
Herr Weibull spelades på ett förtjänstfullt
sätt av Edward Blom som verkat vara en naturbegåvning i att verka lätt onykter, kraftfirll och
en sann vivör. Som född in i rollen skulle man
D

kunna säga.
Inte långt efter kommer levnadskonstnärerna
von Platen (Peter Foberg), Pärsson (Jonas
Dahlberg) och Thomander (Lars Lundqvist)
som även de forkroppsligar ett utsvävande
Ieverne. OCH de har inga svårigheter med
skånskan! Lars Lundqvist spelade även med
stor inlevelse riksarkivarien och Anders Gidlof
gjorde en mycket trovärdig inspektör. Jonas
Dahlberg sjöng vackert och Peter Foberg gjorde
tillsammans med Malin Andersson verklighet
av drömmen om en Via Direkt-linje for arkivarier. Maria Asps sång imponerande i rollen
som krogmadam i en scen på Grand hotell.
Hela spektaklet ackompanjerades på flygel av
Anders Gidlof. En glad chockvåg märktes
bland publiken när scenarbetaren Magnus
Lundberg pltrtsligt och med lidelse deklamerade en dikt.

Modiga flickor

I slutscenen sjöngs "Världen är fulI

av violer,

förlåt volymer, varhelst du går'1 Det var vackert
och det är ju alldeles sant om man är i vår
business. Denna slutscen dominerades helt av
tre damer (Lotta Kristensson, Malin Andersson
och Susanne Bäckman), de som tidigare varit
vackra och galanta, och som här uppträder
endast iförda arkivkartong. Modigt, flickor!
Månne kan landsarkiven samla sig och
beståilla en spexturnd

för att få inspiration att

liva upp sina arbetsrutiner. För att bibehå1la
spänningen avslojar jag inte hur det går för
herr landsarkivarie Weibull. Textförfattarna
Edward Blom och Lars Lundqvist har åstad-

kommit ett roligt och innehållsrikt spel, en
lite splig kommentar möjligen om bristen på
framträdande kvinnliga karaktärer. Detta kan
bero på att man vill fånga tidsandan (tyvarr),
men lite kan den ena författarens grundinställning ha spelat en ro11; "en dam behöver
bara så mycket muskler att hon kan lyfta ett
champagneglas'l Och - i min stressade, dagliga arkivarietillvaro men med mitt lattjeful1a och tillbakalutade sätt, skulle jag ibland
önska att det var så. Mer spex och mer

§affn

Do kttntentmässan

Kofiegorl

Ryktesvägen har jag fått
höra att det framförs spektakel
uppe i
Stockholm på etablissemanget
HasselbacLrn. fn pjäs med
komiska
inslag skall ha skådats isamband
*.J O.n
Arkiv_ och doku_
mentmässan, med inslag från
landsarkivet i Lund och som
även
handlat om mig personligen!
Jag må tiilsiå att detta
omnämnande i
ett teaterskådespel smickrar
mig oändligen, särskilt som
en sådan
lång tid passerat sedan jag
var;ktiv ino, ,rf,.rf i*t. Ändå
kan jag
inte låta bli att komr mentera
några av de uppgifter som
framförs i

,a*

berättelsen.

Jag förfäktar:, som de
flesta kanske känner

till, den enda rimliga
metod att förteckna arkiv på,
nämligen pertinensprincipen.
Denna
princip innebär ett förtecknande
eftJr a.t arnrrorråde som
hand_
Iingarna bör sammanfogas
tilt .Tyvärr
framgång med
denna metod kortvarig.
I dag tyck n.,trfui'tianrtemän
inom våft
ämbete, ha närmat sig
Emil HifarU"nJ, än..nninnr_rrincip,
även
benämnd proveniensprilcipen:
Så överuil;una. tv,ro hans
seger_
tåg blivit att till och med
ett sällskap ,16 iu n,,Orts
i staden för att
hedra hans minnel En svindlande
tanf<e ,om tar. en att kalla på
betjänten efter luktsaltl

il;*;,

Det är vid närmare eftertanke
kanske inte konstigt att
hans lära
gjort sådan succ6. Metoden

kräver
arbetsinsats från de arbetsskygga

jämförefr.ri, frnupprst

någon

urki*ri;;,;ilka förstås föredrar
detta framför min metod,
som k'räver UaJ, frär. och
en icke förakt_
Iig

tidsåtgång. Nåvä1, även
om jag får erkänna mig
besegrad i första
akten, har jag tilt min glädje
nogsamt
om att det svenska
arkivschemat nu
senomgår sinalista dö;;,il;irgur.
Den digitata
tidsålder, om vilken jag sjätv
begriper fön;,i;ä ställa
andra krav
på ordnandet än vad
en HitdebÅnd rdrrirjglMänända
finns det
kanske i XML och andra
lagringrtrrrut .n ,Oii,gt,* att
åter vända
blickarna till handlingarnas
innehåll i stället tii l.r,
tillkomsthistorik?

ilö;;,

Jag ser fram emot utvecklingen
uppe i norr och hoppas att
en ny vår
gör entrrä. Måhända
kan jag redan'i ,orgond;r.ns
Aftonpost
läsa en
kungörelse 0m att ett ,,HannibalWeibull
,afirf,rf har bildats.

Högaktningsfullt
Carl Custaf Hannibal Weibull
Filosofie hedersdoktor och
f.d. landsarkivarie

i

Lund

champagnel

2L

"Ut ur elfenbens-

tornet, arki var

o

1,,
Ieo

Här kommer en kort sammanfattning av Svenska Arkivsamfundets temadag den 29
mars, Arkivarie - yrke i förvandling.
nologi, arkivarieyrkets framtid och arkivens
framtida ro11, berättade Börje lustrell, som
doktorerar i ämnet "Arkivarierollens professionalisering". Anvåindarnas krav har ökat,
det stiiller högre krav på arkivariernas professionalitet - det

vill

säga

arkivinstitutioner - redan skolelever är ju en viktig användargrupp - och pedagogikborde ingå i
arkirutbildningen.
Leif Gidlöl Riksarkivet, frågade for
nas anställda på alla större

INrBnNarroNpLLT ÄR DE vxrrcests diskussionsämnena i dag: ny informationstek-

yrkesskicklighet.

arkivinstitutionernas räkning: Vad ska vi
koncentrera oss på, och vad ska vi överlåta
åt andra? Måste alla kunna göra allt sjzilva,
eller kan man dela på specialresurser? Ger

rande faktorer.
Pernilla Friberg, Ulrika Grönkvist och

Annika Rodhe från Sällskapet Emil
Hildebrands Vänner (SEHV kamratförening för arkiwetenskapsstudenterna vid
Stockholms universitet) gav sin syn på tingen. De såg det som ett problem att utbildade arkivarier involveras

i angränsande upp-

gifter, till exempel projektledning, försvinner från arkiwärlden och kommer inte till-

Pedagogisk kompetens

det för sektorns överlevnad nödvändiga

Företagssektorns perspektiv gavs av Maria
Thysell och Pontus Staunstrup från

ABM-samarbetet (Arkiv-Bibliotek-Museer)
starkare eller svagare profil på arkiven?

baka.

Kort och blek debatt

snarare positivt, eftersom de i sina nya

Det finns i dag 20 landsting, 289 kommuner och 1500 kommunala företag - men
bara cirka 100 av kommunerna har egen
arkivarie, sa Per Matsson från Komrev.
Kommunarkiven brottas med problemet

verksamheter ofta blir "arkivmissionärer".
Det hördes viss kritik mot SEHVs
Stockholmsfixering och det tydliga genusperspektivet; kvinnorna tu i maioritet på

Stockholms Företagsminnen. Arkivkonsult
är ett nltt yrke, inriktat mot näringslivssidan. En sådan måste vara utåtriktad och
gilla att synas, ska kunna marknadsföra sig,
driva projekt, hålla tidsramar, våga ta bra
betalt för sin specialistkunskap och måste i
IT-sammanhang framhålla sin moderna

roll som "informationsarkitekt".
Katarina Lundström, Folkrörelsearkivet
Iämtland, framhOll att tillgängliggörandet
av arkivens innehåll kräver pedagogisk
kompetens. Arkirpedagoger bör därför

i

fin-

att den oftast ensamarbetande arkivarien
har både tillsyns- och depåansvaret, och
den snabba teknikufvecklingen, täta organisationsförändringar och ledningens ideologiska svängningar är ytterligare komplice-

I den efterfoljande - t1wärr ganska

korta och bleka - debatten fick de mothugg: att folk försvinner till andra yrken är

utbildningen.
Karin Åström, ordförande i arkivariefacket ARK, frägade sig "Arkivarier i förändring - men vart tog vi vägen då? Och vad
är egentligen kärnan i Yrket?'l
Text Michael Frankius
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Ett stort intresse väckte det seminarium

Magnus Geber; som gick igenom de tekniska

tillsynsbyrå och teknisk byrå anangerade

delarna med lagringsformat, databärare och

i

mitten av april. Under dagen försågs deltagarna med såväl juridiska som tekniska och

dokumentation, Peter Sivervall, som ansva-

byråkratiska infallsvinklar på lagring av digital information på längre sikt.

med genomgång av rutiner i samband med

Dagen inleddes av Per Furberg från

om

Riksorkivets föreskrifter po lnternet

ADB-upptagningar i Rikarkivets föreskrifte[

om digital långtidslagring som Rilsarkivets

Lagerlöf

& Leman Advokatbyrå, som talade

problem och möjligheter med elektro-

rade för den byråkratiska delen av dagen
leverans av digital information

Torbjörn Hörnfeldt avslutade dagen med

att tala om framtiden, där vi exempelvis kan

niska signaturer och elektronisk dokument-

komma att använda "pannkako/', en data-

hantering. Han åtföljdes i tur och ordning av

bärare som möjliggör lagring på både ana-

Britt-Marie Östholm som bland annat redo-

logt och digitalt sätt.
Text: Peter Sivervall

gjorde för synliga och "osynliga" regler om

tionssystem (Ds 1998:10), där det bland
annat föreslogs (vilket senare fastställdes

rättslig problemorienterin g, som utarbetats av

genom rättsinformationsförordningen,

Per Furberg, Lagerlöf

mentspromemorian Ett rättsligt informa-

7999:77 5) att myndighetel däribland

Rikarkivet, som utfärdar föreskrifter ska
tillqängliggöra dessa via lnternet.
Regeringskansliet fungerar som samordningsmyndighet för detta arbete, som i slutändan ska innebära gemensamma ingångar

till samtliga föreskrifter

oavsett vilken myndighet som utfärdar
dem. Som "språk"för att märka upp för-

fattningstexterna har man beslutat sig för
XML (extensible markup language). I en
första etapp som mer eller mindre är avslutad gäller dock enbart att göra föreskrifterna tillgängliga på nätet utan krav på
gemensam märkning (XML) eller gemensamma sökingångar.
För Rikarkivets, inklusive Krigsarkivets,

& Leman Advokatbyrå,

redogörs för begrepp som data och informa-

tion, handling, upptagning och urkund samt
signaturer i såväl traditionell som i elektronisk form. Allt detta kopplat

till rättsliga

aspekteri möjligheter och problem.

Publikationen beskriver på ett konkret och
Iättförståeligt sätt olika begrepp och företeelser som man kommer i kontakt med eller
som man kan förvänta sig att komma i kon-

takt med. Här redovisas till exempel att en
pappersurkund består av tre begrepp, nämligen bäraren (pappersarket), texten och
utställaran givelsen (underskrift). I lT-världen

texten och i stället behandla varje digitalt

met FileMaker Pro i grunden för publicering

detta synsätt är de regler som nyligen införts

(Krigsarkivets motsvarighet

till

RA-MS

under den period Krigsarkivet utfärdade

föreskrifter i en egen serie). Databaserna
hittar man på Rikarkivets webb,
www.ra.se.

Text Peter Sivervall

LNFTfTlll,

t.qLt

! iiriril,ti,
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i samband med rättsliga spörsmå|, här får
man mer eller mindre bortse från bäraren av
exemplar likvärdigt. Ett konkret exempel på

av seriema RA-MS, RA-FS och Kra-MS

ELEKTRONISK

DOKUMENTHANTERINC

får man ha en delvis annan syn på urkunden

del innebär det en lösning med programi fulltext med sökmöjligheter på fritextnivå

till arkivmyn-

digheter.

NU pubtikotion frön Riksorkivet
I I Elektronisk dokumenthantering - en

t9 För ett par år sedan utkom departe-

och sökmöjligheter

informerar

inom förvaltningen med utgångspunkt från
gällande regelverk.

tull- och skatteområdet.
Vidare kan man i publikationen läsa om

på

elektroniska signaturer och hur dessa ska
kunna kopplas till en bestämd person
genom publika och privata nycklar. Ett sär-

skilt avsnitt om arkivering i lT-miljö, ingår
självfallet också i skriften, som avslutas med
en genomgång av möjligheter att införa lT

Elektronisk dokumenthantering
- en rättslig problemorientering
Rikarkivets rapport 2000:1
tsBN 91-38-31661-7

tssN 1402-9685
Text: Peter Sivervall
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Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro
019-12 01 95 o Fax 019-611 81 20
Hemsida: www.nlu.nu o E-post nla@nla.nu
Tel

Ordförande:
Margareta Linday
Villagatan 26,619 35 TROSA
Tfn: 0156-123 41
E-post: margareta.linday@swipnet.se

NLA hade årsmöte i Stockholm
Text: Britt-Marie LVenditto. Foto: Margareta Linday

lnrrvmorr ms
Box 390, 101 27 ST0CKH0L[4
Kansli: Annika Pettersson

Tfn/Fax: 08-411 49 30.

0rdförande:
0lte Ebbinghaus
Mariebergs Arkivbyrå AB

Tfn: 08-698 06 05

.

Fax:

08-698 06 02.

E-post: olle.ebbinghaus@siPu.se

NLA nörr srrr ÅnsNrö:rs den 22
mars i Drottning Lovisa Ulrikas
Bibliotek, Kungl Myntkabinettet Sveriges Ekonomiska Museum.
Årsmötet var upplagt som en heldag med lunch. Dagen inleddes

med ett föredrag av Sören Wallin
från Bokföringsnämnden. Han
redogjorde på ett mycket intressant sätt för den nya redovisningslagen ur ett arkivperspektiv vilket
väckte flera frågor.

Arkivforbund
roLrnöns$rnnls

ARKIvFÖRBUND

Box 317, 101 26 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström

Tfn: 08-412 39 00

.

Fax

08-412 39 90.

0rdförande:
Ingvar Söderström
Myrvägen 1, 191 63 SOLLENTUNA
Ttn: 08-96 53 22

.

Fax:.08-96 36 52

E-post ingvar.sode6trom@mailbox.swipnet.se

Årsmötet öpPnades av NLAs
ordförande Margareta LindaY som
hälsade alla välkomna. Efter kassör Sten Lovdns genomgång av

Göran Henrikson samtalar med Anders Perlinge på NLAs årsmöte'

baians- och resultaträkningen
samt budgeten Presenterade Lars

Nilson-Dag valberedningens förslag på styrelse, vilket mötet biföIl:
sittande styrelse sitter kvar med
undantag av Sten Lovdn och Fia
Ewald som har avböjt omval. NY

till

styrelsen

blir i

stäillet Sten

Företagande, Carl N{icl-rael Rnab,
Rik..rlkiiel, Ånneli Surrdqr i.t.

Mitthögskolan samt

Ster-t

Söderberg, Strängbetong.

5otn rupl,lcattt Iurt\ittcl \t( ldn
Berggren, I(orsnäs AIl, och sot.t-t
nya valdes N{attias

Hammarluld,

BCS Ericsson, san-rt NIaria

Söderberg.

Thlscll'

Ftrreningen Stockholn-rs

ar.: or dförar-rde Nlargareta l.inclav,

Företagsminnen.
Arne Chr"istiansson lbrtsätter
sorn tevisor och Carina

N'[ats Andersson,

An idsson. Avesta Sheffield ÅB,

FöreningsSparbanken, Håkarr

n1,r.aldes. N,v rer.isor ssuppleant

.\\cl\\ort, Näring.lir 'rrkiv
Norrland - NlN, Sivert

ble.,, ]er.rs-C)1a h'rgvall,

Styrelsen

.{

L

\

(

FALK
Elisabeth Holmstrand

do

EST AB

Folke Bernadottes väg 445

256 57 HELSINGBORG
Ifn: 042-29 37 60 o Fax: 042-29 31 80
l\4obil: 0708-68 64 71

E-post: est.holmstrand@telia.com

0rdförande:
Arne Frylsän
Helsingborgs stadsarkiv

Tfn: 042-10 61 10

.

Fax:

042-70 50 65.

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

Detta irrnebär att styrelsen bestål

i

Gustar.sson, Botbrs SuPPort AB,

Göran Henriksson, Arkivcentrun-t
i Örebro, Anders Perlinge,

Birka

Support.
N{ötet valde

till

nv valbered-

ning: Iames Eriksson, Volr'o

Stifielsen fiir Ekor-rorrisk Historisk

Lastr.agnar, Evir-I(irrin Scl'rt)nbeck,
Su,edish N1atch North EuroPe AB

Forskning inom Barll< och

och Britt-N'larie L Venditto,

Ii-rdustrihuset HB.

Förfalskade handlingar
Efter årsmötet Presenterade
Göran Henriksson arkivhandboken "Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga" som NLA tillsammans

med FA tagit fram.
Därefter höll Ingemar Carlsson
från Riksarkivet ett mycket UPPskattat och humoristiskt föredrag
utifrån sin bok "På lögnens väg Historiska bedrägerier och dokumentförfalskningar". Han tog UPP
en rad olika exempel På hur man

föfalskat och fifflat med handlingar, alltifrån handlingar som
utgett sig för att vara från antiken
fram tili förfalskningar i modern
tid så som Hilters dagböcker.

ffireningsforum

rty för
ny arkivhandbok
Text: Göran Henrikon. Foto: Åsa Arctaedius

GrÄoIrN sron Höcr r r:x i källarstugan på
Stockl-rolms statlsrnLLseLrm delr

-3

rnaj. Förstrrnlade

FA/NLA's bokgrupp sar-nt förfättarna och
någrar gäster sorn nu l<r.rnde fira att de bägge
organisationernas n.ya arkivl'ralrdbok hade blivit
klar. Dokurnenthantering i företag och organisationer - En kvalitetsfråga är bokens namn.
\rärd för kvällen var en av de tre författal-na,
arkivchef Carina Sjögren. Det gick inte att ta
nriste på hcnnes, Sr.en Bodins och Tom Sahldns
glädje tir.er boken. Lika glad r.ar man i bokgruppen ocl-r Göran Henrikson underströk i sitt tackta1 hur positivt, rltveclilancle och trer4igt det hade
varit att arrbeta tillsermrnans med fbrfattarna. Han
r.arr

betonade också hur vardefullt och konstruktir.t
det "gränsöverskridande" samarbetet n'rellan de
bägge arkir.organisationerna

varit under hela

proiekttiden.
Bokens redaktör Anders Perlinge m,yste i kapp
rned NLA's oldförar-rde Nlargareta Linday och
Yr.onne Bergman från FA. Lars Rltmar och Göran
Iohansson friin Riksarkivet och dess Enskilda

nämnd kuncle nöjda konstatera att nämndens
"sponsorstöd" hade burit frukt. FA's Orve
Norberg var förl'rindrad att delta i t'estligheterna
men l-rade ersatts av Anneli Alriksson, arkivchef
på I-O, som varit rr-red och initierat projektet.

Idel glada miner för att fira att FA/NLAs handbok nu är färdig. Fr
Anders Perlinge, Cöran Johansson och Margareta Linday.

v:

Lars Rumar,

Fö rtroe n d e m o n n oko n fe re n s b ti r FA: s fö rb u n d sko nfe re n s
lande och beslutat att utveckla kon{erenEn konsekvens av detta är att de små
I FA har varje år genomfört en konferens
till en mer renodlad förbundskonfe-

för de förtroendevalda i de lokala arkivens

lokala arkiven inte i den utsträckning som

sen

styrelser och dess arkivtjänstemän.

de behövt, blivit färre vid konferensen.

rens, öppen för alla som är engagerade

Denna utveckling ser vi även på andra

föreningsarkivens verkamhet oavsett om

Mot bakgrund av att allt fler förtroende-

i

de är förtroendevalda eller ej. Det gör det

valda har ökande svårigheter att delta till

områden inom samhällslivet. Däremot

följd av att de inte utan vidare kan ta
ledigt från jobb eller andra uppdrag har

minskar inte behovet av information

förlroendevalda. Deras beslutsansvar är

dare innehåll och dessutom utveckla kon-

andelen {örtroendevalda på konferenserna

alltjämt detsamma.

ferensens arbetsformer.

minskat under de senaste åren.

FAs styrelse har diskuterat

till

de

också möjligt att ge konferensen ett bre-

detta förhål-
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Arkivrådet AAS:s årsmöte
Ekonomin är god och antalet medlemmar ökar
I vÅnsorBu DEN 29 MARS visade sig
Stockholm från sin allra bästa sida när ett
A-rkivrådet
fi,rtiotal personer mötte upp för
vid
Anglais
AASs årsmöte På Hotell
Humlegården. Mötet föregicks av ett seminarium, "Föremå,l - besvärliga gäster i arkiven?", som presenteras av Petra Nygård i en
separat artikel.

Alla punkter på dagordningen klubbades
igenom av den valda mötesordföranden
Björn lordells fasta hand. Katarina Thurell
satt som sekreterare på årsmötet och Cia
Blomberg och Lena Hammarberg valdes
justeringsmän tillika rösträknare.

till

Medlemsantalet har ökat
Den avgående styrelsen redogjorde för sitt
arbete genom att föredra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen' Vi
fick bland annat reda på att föreningens
medlemsantal har ökat och uppgick vid års-

skiftet till 608 medlemmar och tre hedersmedlemmar. Under året har Arkivrådet svarat på en remiss från RA "Modell for tillsynsverksamheten inför 2000-talet" och del-

Ebbinghaus. Marianne Ramefors, Björn
på
Jordell och Ewa Holmström omvaldes
två år medan Kian Steen, Marianne
Alenius och Birgitta Edenius nlwaldes på
ett år. Kvarstår som ledamöter gör Malena
Appel1, Mikael Dahlin och

Mirja

Sandström.
Till revisorer valdes Katarina Prager och
Britt Strandberg, och till revisorsuppleanter Petra Nygård och Dan Ekdahl.

Blommor och aPPlåder

Till slut avtackades en mångårig styrelseledamot, Anki Steen, med blommor och
applåder. Anki har under året arbetat i en
internationell arbetsgrupp med uppgift att

Ordförande Olle Ebbinghaus tackar av Anki
Steen. KatarinaThurell och Björn Jordell i
bakgrunden.

ta fram en ISO-standard för "Records
Management".
Anki har även i andra sammanhang

va

arbetat med standardiseringsfrågor för
Arkivrådets räkning. Även Eija Österberg
och Renata Arovelius, som båda varit akti-

ning.

i styrelsearbetet under flera år, valde att
lämna styrelsen. De kunde dock inte närvara vid årsmötet för en personlig altackText och foto: Susanne Bäckman

tagit i planering och genomförandet av
Arkivens Dag den 13 november 1999' Man
har dessutom genomfört två seminarier,
"Fastighetsbunden teknisk dokumentation"
och det alltid lika populära registratorsseminariet i Norrköping. En stor del av året
har även gått åt ftrr att planera och genomföra Arkiv & Dokument På
Sollentunamässan i Stockholm.
Förenings ekonomi är stark och det ekonomiska resultatet gott. Under det gångna
året har det skett en stark upphämtning
gentemot förra årets resultat. Revisionsberättelsens lästes upp och årsmötet kunde
därefter bevilja styrelsen ansvarsfrihet'

Val av styrelse
Nu hade turen kommit till att viilja ny styrelse. Till ordförande ytterligare ett år valdes den sittande ordföranden Olle
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Båda var med vid stiftandet a
Anne-Marie Lenander Fällström i samspråk med Sven Lundkvist'
fonden 1989

$reningsforum

Seminari umoaom
0

0

petra'nygard@gfk'stockholm'se
Text: Petra Nygård, Catu- och fastighetskontoret Stockholms stad,

I

sa.N,re,{.so

männa handlingar som måste tillhandahållas. Till detta kommer även svårigheterna

rrto ÅAS ÅtsirtörE den 2913

2000 höils seminariet "FÖrenrål - besvärliga
gäster

i arkiven?'l Seminariets

kring reglerna om upphovsrätt, det vill

före1äsare

man har rätt att ta del av fotografierna men
hur får de användas? Kari bjöd på många
intressanta frågeställningar kring dessa
"gäster" som så ofta har blivit styvmoder-

biöd på intressanta furrderingar och frågestä1lningar kring detta ämne. Hur hanterar
vi föremål i våra arkir'? Var går gränsen
mellar.r föremål och handling? Vad hör
egentligen

till ett arkiv?

Vad är skillnaden

mellan en museologs och en arkivaries
arbetsmetodik?

Fotografier

säga

Kari Ansnes, arkivarie på Krigsarkivet,
reflekterade över problem king fotografier
i arkiven och begreppen allmän handling,

Föremål i museivärlden

handlingar, att fanorna bär ett budskap och
är ett medium för kunskapsinformation'
Denna samling av 6000 fanor har även
fotograferats och motivregistrerats.
Margaretas föreläsning fick tankarna att

och hur ett föremål

blir en del

av

museisamlingen. Vad är egentligen skillnaden mellan en museologs och en arkivaries
arbetsmetodik? Kajsa redogjorde de fråge-

Fotografier upplevs ofta som ett problem
eftersom de kräver speciella förvaringsförhållanden och eftersom de är tidskrävande
och d1.ra föremål. Men dessa "gäster" är all-

Margareta Ståhl, arkivarie På
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, tog
upp fanor som exempel på gäster i arkiven'
På Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek har
en stor inventering av fanor gjorts och
dessa fanor vill Margareta se som arkiv-

måLl

sekretess, upphovsrätt och gallring.

Fanor och andra föremål

ligt behandlade i arkiven.

Kajsa Ravin, museolog och konstvetare, diskuterade om hur museivärlden ser på före-

- besvärlig gäst?

föremålens ursprungliga kontext.

ställningar och teorier som en museolog
stiiller och foljer i sitt arbete. Efter föreläsningen kunde vi konstatera att man kan
skilja på museer och arkiv när det gäller

kretsa kring frågorna: vad tillhor egentligen
ett arkiv? De flesta arkiven i dag förvarar
föremål som egentligen inte är arkivhand-

lingar. Dessa föremål har ändå tagit en
naturlig plats i arkiven, men var gär gränsen mellan föremål och handling?

Näringslivsarkivens Stödfond firar t ioårsjubileum i

DrN 3o NovEMBER 1999 FTRADE Stiftelsen

Näringslivsarkivens Stödfond (NAS) sitt tioårsjubileum på Moderna Museet.
Hedersgäster var Sven Lundkvist, Riksarkivet
och Stig W Nilsson, SAR viika tog initiativet
till den aktionsgrupp som kom att leda fram

till att NAS

bildades.
NAS bildades den 14 december 1989 för att

finansiellt stödj a regionala näringslivsarkiv'
Bakgrunden ti11 bildandet var det sämre ekonomiska 1äget under 1970- och 1980-talet
som medförde att företag lades ner eller slogs
samman med varandra. Ofta saknades både
medel och intresse för att bevara företagens
arkir,. Regeringen uppdrog åt Riksarkivet att
undersöka formerna f'ör bevarar-rde av företagsarkiv, r.ilket ledde ti11 utredningen "Att
bevara företagsarkiv" (DSU 1984:12) Dock

utmynnade inte utredningen i några konkreta
åtgärder bland annat på grund av att man ej
kunde enas om finansieringen'

Arbetet i dessa grupper resulterade att NAS

Aktualiserades På nytt
Frågan kom att aktualiseras på nytt i och
med Arkivutrednin gens betänkande
"Öppenhet och minne. Arkivens ro11 i samhailet" (SOU 1988:11) och i kontakter mel-

Huvudmän för NAS är SAF, Riksarkivet,
NLA, Näringslivsarkivens Förening samt
Forskningsrådsnämnden' NAS svftar til1 att
främja bildandet av regionala näringslivsarkiv
och deras verksamhet genom att med anslag

1an SAF och Riksarkivet. Stig

W Nilsson från

SAF och dåvarande riksarkivarien

Sven

Lundkvist bildade "Aktionsgruppen för
r.räringslivsarkiven" där Riksarkivet, SAR
NLA samt Forskningsrådsnämnden var
representerade och vid sin sida hade denna
grupp "Referensgruppen för näringslivsarkiv" med företrädare för arkiv, företag, organisationer, universitet och högsko1or.

bildades.

Anslag

till 18 arkiv

bidra ti1l uppbyggande och drift av dessa
arkiv, att arkivhandlingarna förvaras så att
forskningens behov tillgodoses samt att "herrelösa arkiv" tas om hand. Under de tio år
som NAS funnits har man gett anslag på
sammanlagt cirka 2,6 miljoner kronor till

1B

olika arkiv. Adressen till NAS hemsida är:
http://trotter.saf .se/nis
Text: Britt-Marie LVenditto
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AAS konferens om framtidens diarieföring:
aa

Deltagarna lotsades ra tt
med h a lp av ett siökort
o

ao

J

på Räddningsverket i Karlstad' robert'stenberg@kd'srv'se
Text: Robert Stenberg, arkivarie och systemförvaltare

DnN rz-r3 epnrr nöll anrlvnÅ»sr AAS, i
samarbete med Centrum för kunskapsutveckling (CKU), en konferens kallad
"Utveckla framtidens diarieföring" på
World Trade Center i Stockholm.
Olle Ebbinghaus inledde konferensen
med att hälsa alla välkomna (vi var 175
personer!) och fortsatte sedan med att
lagga upp en intressant bild på OH-projektorn: det var ett sjökort, med en vågrät axel,

niska dokument.

digitala/elektroniska signaturer standardiserade eller reglerade i lag' I Sverige
saknas en "certifikatutfärdare" (CA), som

ofta är "registratorsberoende'l det vill säga
anpassade efter registratorns önskemå1, inte
handläggarnas.

dard/direktiv På gång.

För att diarieföringen ska bli bättre bör
registratorn \rara mer integrerad i verksamheten än vad som ofta är fallet i dag'
Handläggarna
måste vara
-"

I

Översynen av sekretesslagen. Det flnns
två slmsätt beträffande den nya sekretesslagens

inriktning,

verk.

dar

Bilden kom att fungera som en grafisk
beskrir,ning av var på "kartan" de olika
föredragshållarna befann sig, och vilka
metoder och hjälpmedel de förmedlade' |ag
tyckte att detta var ett bra grepp, som på ett

ligt effektiv för informationssökning, efter som de sökmöjligheter som finns i diariet

bland annat ska föra register över elektroniska signaturer. Här är en EU-stan-

där det stod diarieforing, dokumenthantering och ärendehantering, och en lodrät
axel, där det stod metod, teknik och regelSyftet med denna bild var att visa hur
man skulle navigera och vilka hjälpmedel
som står till buds för att inte gå på grund'

stödjer verksamhetens processer. Dagens
diarieföring är i många fall inte är tillräck-

I dag är inte

den

"mini-

malistiska",
så

lite

som möjligt
ska vara

för

ckligt

elektroniskt
tillgängligt, främst för att s§dda den personliga integriteten, samt den "maxima-

ar

;;;o;;.,

::i;'äi11""
något av den.
Dessutom

måste informationen göras mer sölöar,
bland annat genom fritextsökning'

vara tillgängligt, även elektroniskt (med
undantag för information belagd med

Christina Huhtisaari, soln är admit.tistra
tiv chef på länsstt'relsen i Norrbotterls 1'1n,
"Hur tat tlu tillvara
beskrev under rubriken

hela konferensen.

sekretess). Sökmöjligheter ska dessutom
underlättas med utvecklandet av så kallad

ärencle- och dokttmenthar-rierinq?" hur

Hans Sundström, chefsjurist På
Statskontoret, beskrev i sin föreläsning

ter. Hans sade sig vara anhängare av den

tydligt och överskådligt sätt höll samman

"Från traditionell pappersbunden förvaltning till elektronisk förvaltning" hur
offentlighet och sekretess ska hanteras i ITmiljO. De viktigaste punkterna i Hans föreläsning var:
t9 Säkerheten vid hanteringen av elektro-
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listiska", där så mycket som möjligt ska

informationslager och elektroniska agen-

"minimalistiska' linjen.

framtidens möjligheter med IT-stöd för
registratorn kolnmer ått t.l en annorlunda
ro11 i tran-itiden' drir hon har-i?) mer än i
dag komn-rer ;1tt srnl.lrbc'ta rned handlägga-

intsqrcrll i\'-lLl'l Iul infornlalionssökning. I den nva org.lnisationen måste
re i ett

Behovet av mer effektiva sökmöjligheter
Landstingsarkivarien vid landstinget i
Värmland, Fia Ewald, betonade i sin föreläsning "Framtidens diarieföring ur ett helhetsperspektiv" vikten av att diarieföringen

registratorn

se

på sig sjiilr med kr'rndens

ögon.

Christina redoglorde också för den kravspecifikation som legat till grund för

AAS vill önska följande
personer välkomna som
medlemmar:

Norrbottens

diariesystem, där
det ingår ett elektroniskt arkiv. Det elektroniska arkivet ses som ett komplement
tilI det traditionella pappersarkivet.
Om "Diarieföring av e-post på Malmö
h<igskola och Polismyndigheten i Skåne"
berättade Irene Ernheimer, hur.udregistrator vid Malmö högskola och Swen
Sjölin, arkivarie och enhetschef vid
Polismyndigheten i Skåne. De har gemen1äns nya

för

samt arbetat fram en kravspecifikation

ett nltt diariesystem som på ett siikert sätt
kan hantera e-post, och redogjorde för en
metod som gör det möjligt att skilja på
privata och offentliga handlingar.
De betonade också hur viktigt det är

kring systemet, till exempel budgetprocessen.

Till skillnad från Hans Sundström, som
var "minimalist", är Anders R Olsson
"maximalist'l Anders avslutade sin föreIäsning med tesen: "offentlighetsprincipen
har man aldrig, den måste erövras på

Stockholm

Ulla 0ppman

Umeå

Eivor 6ustavsson

Umeå

Elisabeth Lindmark

Luleå

Siv Berglund

Luleå

Kerstin Cöras

Falun

Anette Lindqren

Falun

Susanna Henrik6n

Uppsala
Umeå

Lena Sjöström

Stockholm

Monica Andersson

Stockholm

måga att informera och kommunicera

Lill Andersson Nilsson

Sundbyberg

med andra", vikten av att vara en god

Lotta Kristensson

Stockholm

kommunikatör. Man ska vara assertiv, det
vill säga öppen för och kunna förstå olika

Teresa Haneklaus

Stockholm

0lof Johansson

Södertälje

Jenny Pettersson

Hägersten

Sten Leander

Stockholm

Lina Hey

Stockholm

JenniferThorselius

Stockholm

Bitte Hoffrnan-Bang från Klarspråk AB
betonade i föredraget "Utveckla din fOr-

den på ett strukturerat sätt.

ju slöseri med tid och resurser att
knappa in samma information flera gång-

För att uppnå detta krävs att man är
medveten om olika presentationstekniker,
till exempel att upprepa det väsentliga om
och om igen, och om man har någon "idi-

Journalisten och författaren Anders R
Olsson gav ett journalistiskt perspektiv på

oq,nkrasi'l det vill säga egenhet, som återkommande gest eller uttryck, som kan
avleda uppmärksamheten från det man

IT och offentlighetsprincipen. De

vill ha

senaste

Södedälje

Elsie Sundqvist

Stockholm

att kunna använda/omforma den infor-

Offentlighetsprincipen måste erövras

Södertälje

Anja Keränen

Ann-Christine Dalgren

n),tt'1

mation som redan ligger i ett system - det

er!

Solna

Birgitta Sandberg

perspektiv och s1,nsätt på samma problem,
samt kunna planera sina egna framträdan-

är

Mona Malmkvist
Chatarina Holmsten

sagt.

Kathe Ljungberg

Landvetter

Eva Fagrell

Södetälje

Lars Berglund

Nonköping

Camilla Thomasson

Mölndal

Malin Friberg

Mölndal

Birgitta Appelstam

Härnösand

Britt Björn

Västerås

Elisabeth Möller

Stockholm

Catrin Lysell

Stockholm

Mikael Karlsson

6rums

24 ärer, har inneburit en mer "offentlighetsfientlig" linje från myndigheternas
sida, och han beskrev detta med "tillbaka-

Konsten att prestera optimalt

Peter Ragnvaldsson

N4almö

Klaus Lindqvist, mental tränare, gav oss

S. Henrik Johansson

Uppsala

gångens sex punkter":

en oforglömlig lektion på temat "Tänkens

Helen Hedlund

Säter

Anette Bhalla Janfjäll

Säter

kraft'l Han skulle lära oss att höja statusen

I

utökad sekretess (successiv skärpning

I

ej rätt

till kopia i elektronisk form

av

elektronisk handling
I potentiella handlingar

I

och viixa i vår yrkesroll.

Vi fick lära

oss

vikten av att finna en balans mellan de

av Sekrl sedan 1980-talet)

organisering av IT-stöd (system

måste byggas från borjan for okad

inspr)
I integritetss§dd framför allt (enligt
PUL, SOU 1999:105, s 379-397 : förslag
till ändring i skaderekvisitet). Ett av syftena med PUL är att s§dda integriteten
genom att hindra utlämnande av personuppgifter. Behandling av personuppgifter förutsätter samtycke från personen i fråga
t9 avancerade dataprogram. Mer och
mer av ml,ndigheternas verksamhet ligger inbäddad i programkoder. För inslm
krävs kunskap om hur programmet är
tänkt, samt enligt vilka scenarier data
matats in, det vill säga hela processen

fiisiska, psykiska och sociala faktorer som
styr vårt välbefinnande. En förutsättning

för att kunna prestera optimalt är nämli-

FALK vill önska följande
personer välkomna som

medlemmar:

gen att man mår bra och är i balansl

lvlaria Såge

Stockholm

Viktiga faktorer för att uppnå detta är
att man har rätt själr'wärdering, själr,.uppfattning, självförtroende och självkännedom. Lämpliga åtgärder för att höja sjiilv-

Katarina Hammarström

Linköping

förtroendet hos andra är att ge beröm, att
lyssna aktirt, fråga (intressera sig), ge
ansvar (tro på deras kompetens), visa
respekt och fråga personen i fråga om
hjälp.
Sammanfattningsvis tyckte jag att detta
var en mycket givande konferens, som på
ett positi\,t och spännande sätt belyste de
utmaningar och möjligheter som finns

inom mitt verksamhetsområde, och som
gav mig värdefull information om hur jag
ska utvecklas i min verksamhet!

Gun-Britt Ottosson

Ed

Yvonne Bergman

Örebro

Lennart Nyström

Ludvika

Ulla Sjöblom

Cislaved

Cerd lsakson

Huskvarna

NLA vill önska
följande välkomna
som medlemmar:
Britt Strandberg, lN good company ab
Fredrik Ljun gqvist, Volvo Lastvagnar AB
Jan-Anders Ackrinq, Rinqhals AB
Nordvästskånes Företagsarkiv

(N FA)

Katarina Kristoffersson, Active Biotech
Research AB,
Katarina Thurell, Dokumenthuset AB

Susan Elmlund, lN good company ab
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Föreningens ekonomi har ockå 1999 gett I
t nOrjan av mars höllTema Arkiv sitt
positivt resultat' Det tyder på att förening- :
mOte i itockholm. 15 deltagare med repre- ett

O

sentanter från de fyra

ägarföreningarna

samlades på Arbetarrörelsens Arkiv,
Margar.ta Linday (NLA), Mikael

fmsl

Dahlin

Iämnade
styrelsen
nya
Den

och Arne Fryk6n (FALK)

sina styrelseuppdrag.

;.t

ARAB.

i;;

tilar

soä.rstrom (FA)

ordföran-

ning är fortsatt lyckad

I ;ffi;:;;iffi*lij''"

Eva

ordrörande'

e Sedan den 8 mars är Lars-

Erik Hansen arkivarie

en

Som årsavgift för år 2001 fastställdes
I
fast avgift på 12 000 kronor per medlems-

förening och en rörlig avgift på 15
per

sekreterare,

COrun Henrikon (NLA)
gitirn Jordell (AAS) kassör och

d.,

anledi
annonsförsäljning' !

ens ekonomi äntligen stabiliserats' En

medlem'

Årsmötet avslutades med att nye

kronor
ordfö-

de

randen lngvar Söderström avtackade
avgående stvrelsemedlemmarna' Han

försäkringsverket.

I
I

:

.

:

arkiv och museum arbetar sedan

beto-

för

I

På Tjänstemannarörelsens

den 1 mai Ylva Taubert.

i

I
Nils
ii R.riror.i
var
i
GOrt, Oredsson (FA).Valberedningen består
i fortsättningen har :
glad
Margareta
för
att
(NLA),
Klasson
Cunnar
Perlinge
I av Anders
i ifol, nrn, s.nair* (AAS) samt Arne tagit på sig ansvaret för föreningens ekonomiservice'
i
iL---fryfoon tfnLO.
------J

nade särskilt Margareta Lindays insatser
att få föreningens ekonomi på fötter och

är Cöran Dolff (FALK) och

På Rils-

o Arbetarskyddsstyrelsens nYa

verlsarkivarie heter sedan den
8 maj Mona Malmqvist.

I

Sveriges fÖrsto

orkivpedogog
I Sedan några år tillbaka har
Skånes Arkivförbund bedrivit

arkivpedagogiskt arbete

i Pro-

jektform.Vid årsskiftet beviljade
Kultur Skåne medel till en fast
tjänst som arkivPedagog landets
{örsta! Arkivpedagogens uPPgift

är att fungera som en förmedlande länk mellan skolor och

Ng professor i orkiwetenskoP

tillsätts Vägverkets tjänst som
arkivarie med Bo Nilsson.

Berndt Fredrikson, 54 är,är från och med den 1 maj

19

ny arkivprofessor i Stockholm.
Det känns jätteroligt, säger Berndt Fredrilsson som

-

sedan 13 år arbetar som arkivchef vid UD. Det känns som
att återvända till den akademiska miljön som jag lämnade

närjag slutade på Historiska institutionen i Uppsala.
Berndt Fredrikson disputerade i Uppsala 1976 pä
avhandlingen "Försvarets finansiering. Svensk krigsfinansiering under skånska krigel7675-79".Vid sidan av

den har han publicerat olika utredningar i arkivfrågor
och arbeten som handlar om den svenska stormaktsti-

olika arkiv i Skåne. Pedagogen
erbjuder bland annat färdiga
"forskningsväskor" med olika

teman eller paket efter sPeciella
önskemåI, besök i klassrum och
studiebesök. Karin Sjöberg,
Lund, innehar den nYa tjänsten'

dens historia.
Under åren 1979-87 arbetade han på Rikarkivet'
Min uppgift är att fortsätta utveckla arkivvetenska-

ts/9

Tema Arkiv nr 3/00

-

pen, särskilt forskarutbildningen, säger Berndt
Fredrikson som efterträder Anna Christina Ulfspane,
Sveriges första professor

i arkiwetenskap. En annan sär-

skilt viktig uppgift är att göra arkiv och arkiwetenskap
känd och uppskattad bland dem som inte är arkivarier'

till:

Åsa

i rtfJormat' Bilder bör vara papperskopior i sv/v eller
färg' Bildtext fästes på balsidan Dia går också bra'

Tema

Namn och adress på artikelförJattare och {otograf skall

Redaktionellt material tillTema Arkiv ska skickas

Olsson
Arkiv
Öster-Malma
OAO SO UönHI-UNOA
Tfn/fax: O155-24 61 67
E-post: aspa@swipnet'se

Aftiklar bör sändas via e-post, antingen som textfil

30

o Från och med den 1 augusti

Manusstopp måndagen 7
aug usti

21-27

/9

lnternationella arkivdagar
Sevilla. SPanien

11-

AA5

72/10

Registratorsseminarium

11/71

Arkivens dag

29-30 / 17 AAS Arkivarieseminarium

bifogas Cärna även uppgifter om artikelförfattarens
arbetsplats, befattning och e-postadress'
Önskas bilder

eller

i retur skall detta särskilt framgå'

Honorar för publicerade artiklar utgår normalt i form av
fem ex av det nummer som bidraget publicerats i'

20-23/9
år

2001

Nordisk arkivkon{erens,
UPPsala

Ovärderligo hjälpmedel

för orkivet

1. Visuol Arkiv

. Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, utrustat med extremt kraftfulla sökmöjligheter.
. Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
. Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
. Etikettutskrifter iir enkelt. Du bestämmer själv format och utseende
. Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
. Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antal handläggare tillgång till forteckningsbasen
. I supportavtalel ingår Visual Forum, som iir en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2. Visuol Dokplon

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 med upprättande, implementering och löpande uppdatering av dokumenthanteringsplaner.

Förteckno med Visuol Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande. Nästa kurstillfälle är 26-27 sept.
Frågor angående kursen besvaras av Birgitta Losman O7O8-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller
Sigrun llreidarsdottir 031-61 10 26, sigrun.hreidarsdottir@stadshuset.goteborg.se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Produktansvarig

Bertil Axelsson
bertil.axelsson

@

03t

Kommuner, landsting och
folkrörelsearkiv

Bo Thal6n, stadsarkivarie

Statlig och privat sektor

Lars Häger, Wima Dok

bo.thalen

lars.hager

@

- 613225

adb-kontoret.goteborg. se

031 - 701 19 60

adb-kontoret. goteborg. se

@

018- 304172

wima-dok.se

Du kan också beställa en demoversion av Visual Arkiv eller Visual Dokplan på faxnr 031 - 61 33 24
eller på vår hemsida www.adb-kontoret.goteborg.se. Klicka på Produkter och tiänster och
Arkivvårdsprodukter.
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Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
öster-Malma
640 50 BJÖRNLUNDA

Vill ni förenld a tillvaron och
samtidigt höia l«valiteten På den
information som ni dagligen hanterarl
Den tekniska utvecklingen tillsammans med.ökade användarkrav hat
inneburit attintranätbaserade system i dagsläget efterfrågas i allt större
utsträckning. Under forra året lanserade ALP Data den helt intranätbaserade versionen av ärendehanteringssystemet ÄHS. Den finns i dagsläget driftsatt hos ett antal kunder. Flera av dessa lösningar är mycket
komplexa och många av dem har integrerats mot andta verksamhetssystem som används inom organisationen. Genom integration besparas
användaren dubbelregistrering i flera system och man
erhåller en informationsstruktur där endast aktuell och
genomgående korrekt källinformation presenteras.
Exempelvis kan en adressändring som endast registreras
i en applikation få genomslag i alla integrerade system
med automatik.

Ur användarperspektiv har irrtranätlösningen stor likhet
med klient/serverapplikationen ÅUS - i stort sett
samma information ska lagras

i

systemet

kulisserna kan så mycket mer göras...

-

men bakom

Större frihet gällande integration mot andra system, större oberoende av
statisk databasdesign samt en forståelse och lyhördhet från leverantören
att alla kunder är unika och därigenom har särskilda krav har blivit ett
resultat av ÅHS i intranätsmiljö.
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