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Mycket ott förvoro men lite plots? Lundio tötpockning ger
dig dubbelt så mångo hyllmeter, doldo bokom en snygg
fosod i fcrner eller lominot.
Konstruktionen ör likcr enkel som den ör effektiv; klqssiskcr
Lundio-hy1lor stöI1s rygg mot rygg p& vognor som i sin tur
sötts på rols. Du {&r hyllsystemets ollo godo egenskoper
plus lyckon crv ott få plots med mycket mer på mindre yto.
Inuti kompoktorkivet crnpossor du förvoringen e{ter dino
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behov med ett ov morknodens störsto sortiment crv iillbehör. Lundio tötpockning possor likcr bro inne på kontorei
som i orkivet.
Lundio tiliverkos crv mossiv norrlöndsk furu. En hy-i1sektion kon böro upp ti1I 600 kg och ett enskilt hyllplcm Hcncr
helcr 180 kg trots ott de ör upp ti1l 1,2 m limgo. Hy11or sorn
voger flero ton flyttor du latt och 1jud1öst med hcnrdh-crft
vio hondtog eller rcrtt eller med eldrirt-ring.
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För nörmsto försöljningskontor ring 08-623 98 00 eller gå in på in'ww.lundqvist-inred.se

TEMA

Arklv

ffidare

uiges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift.Tema Arkiv är
iöreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (Nl-A),

Framtidens
kommunal a arkiv

Arkivrådet för arkiwerkamma inom statliga sektorn (AAS),

i Landsting och Kommun (FALK)
och Folkrörelsemas Arkivfööund (FA).

Föreningen arkiwerksamma

Ansvarig utgivare:
Ingvar Söderström,

ordfönnde i Föreningen Svensk fukivtidskrift

Iln:08-96 42 11
Chef

.

08-96 36 52.

Fax:

Under de trettio år som jag haft förmånen att verka som kommunarkiva-

redaktör/redaktion:

rie har en fantastisk utveckling skett av den kommunala arkiwården.
Då jag började var vi få och de specifikt kommunala arkivfrågorna knap-

fua 0lsson, doTema Arkiv
. 374 96 TRENSUM
T{n:0454-603 78

Erikbergs säteri

.

.q
E

past kända. I dag har skaran lyckligtvis mångdubblats och från 7976 lick
vår samverkan fastare former genom bildandet av FALK. Då likom nu var
kontaktnätet viktigt. Från början var det mest traditionell arkivvård som

=g

sysselsatte oss. I dag har verlcamheten

E-post: aspa@swipnet.se

Redaktionsgrupp:
Michael Frankius (FALK)

Tln:0733-12 17 23
E-post: frankius@telia.com
Hans Ramstedt (FAL[0

T{n: 090-16 13 97 .

Fax 090-77 02 27

E-post: hans.ramstedt@umea.se
Pemilla Friberg

(l[§)

Tfn: 08-459 84 66
E-post: pemilla.friberg@skb.se
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i de flesta fall breddats betydligt.

Kommunarkivarien står mitt i verkamheten och påverkas direkt av den.
Fler än jag har er{arit hur tufft det kan vara att stå ensam i arkiwårdsar-

'e

betet. Samtidigt kan närheten till verkamheter och beslutsfattare erbjuda
möjlighet att påverka i önskvärd riktning. Samarbetet med andra yrkesgrupper har gett ökad kompetens på viktiga områden där utbildning hittills saknats och därmed kommit arkivvården tillgodo.
ABM-samverkan är inget nytt

i kommunerna, men den utveckling på området som nu diskuteras

på

rikplanet är viktig för framtiden.

Karin Forslund (AA§)

lT-utvecklingen inom den kommunala sektorn har gått otroligt snabbt och digitaliseringen nått

Tfn: 08-613 46 17

långt. Det skapar nya möjligheter och problem. Den digitala utvecklingen är en utmaning och kan
ge en ny plattform för arkivvården.Vår specialkompetens för att analysera informationen och struk-

E-post: karin.forslund@rgk.se
lngrid Söderlund
Tfn: 08-401 80 71
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se
Britt-Marie LVenditto (NLA)

Tln: 08-553 432 27
E-post: britt-made.v€nditto@supp0rtbolaget.se

turera arkivet efter{rågas redan, men även detta kräver vidgad kompetens och samarbete utan
tanke på sektorsgränser.
Den utveckling som börjat med arkivarier på nya områden utanför det traditionella arkivarieyrket
är positiv och riktig. Det ger på sikt bättre genomslagskraft för våra id6er. En förutsättning är dock
att ockå arkivutbildningen breddas för att möta detta. Förändringstakten i dagens samhälle ställer
höga krav på utbildningen av morgondagens professionella yrkesutövare vare sig de kallar sig arki-

Annelie Johansson (FA)
Tfn: 08-545 415 62.
E-Post: annelie.johansson@tam.a.se

Kerstin Söderman (FA)

Tfn: 08-508 283 42
E-post: kerstin.soderman@ssa.stockholm.se

Annonser:

.

Fax:

el

ler pedagoger.

Breddningen av arkivarierollen bör ockå medverka till ett breddat ämnesperspektiv i arkivens
kontakter med skolan. Glädjande nog verkar debatten om arkivpedagogik äntligen ha kommit igång
på allvar. Jag hoppas att den skall intensifieras och resultera i större resurser för arbete på detta vik-

tiga område. Att veta vad arkiv är bör vara en viktig del i elevernas demokratiska fostran.
Kommunarkiven bör ockå ta aktivare del i integrationsprocessen för våra invandrare. Det är min
förhoppning att den nytillsatta utredningen "Arkiv för alla" ska resultera i åtgärder som underlättar

Haniet Kvist
Tfn: 08-634 08 50

varie6 informationsarkitekter

08-634 99 35

sådana insatser.

E-post: kvist.4k@swipnet.se
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Ensamma kommunarki vari er brottas med
tandlös arki vlag
Text: Michael Frankius och lngrid Söderlund

I
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tt vara arkivarie i den kommunala

."ktom dr t),värr otta ett ensami

jobb med låg status, dålig stöttning
från ledningen och ett svagt regelverk.
Arkivorganisationen i Sveriges kommuner och landsting lämnar t1wärr mycket
övrigt att önska, standarden är ojämn. Av
landets totalt nästan 300 kommuner har
färre än 100 en egen kommunarkivarie
med akademisk yrkesutbildning.
Huvudsakligen rör det sig om de till invånarantalet större kommunerna, få kommuner med mindre än 15 000 invånare har en
sådan - å andra sidan finns det kommuner
med över 50 000 invånare som saknar
kommunarkivarie.

- har inrättat egna stadsarkiv av
institutionskaraktär, som har organisatorisk
stiillning som egen förvaltningsenhet med
egen budget och med mer än en arkivariestörsta

tjänst.
De flesta av landets 21 landstingsområden har faktiskt var sin fackutbildad och
heltidsengagerad landstingsarkivarie - men
inte alla. I några av landstingen ligger sysslan på kanslitjänstemän som också har
andra tunga arbetsuppgifter att sköta.
Bemanningen i landstingsarkiven varierar
kraftigt det i Stockholm har totalt 30
anst?illda, men i några landsting jobbar
landstingsarkivarien helt ensam.

Drunknar i bruset
Bemanningen varierar

I många av dessa mindre kommuner ligger
arkivansvaret i stället på en del av kanslichefens eller kommunsekreterarens tjänst -

4

FALK, Föreningen Arkiwerksamma i
Landsting och Kommuner, är en ickefacklig
intresseorganisation för hela arkilyrkesgruppen, det vill säga allt från kommun-

och de är konstant överlupna av andra
arbetsuppgifter, så det blir ingen tid över
till arkiv&ågorna. Där sköts arkirtjänsten i
praktiken av en kansliassistent, siillan med
tillräcklig arkinrtbildning och ofta dessut-

kanslivaktmästare till arkivinstitutionschefer, och har för närvarande 300 medlem-

om bara på deltid.
Bara ett drygt dussin av alla dessa kommuner - i hwrrdsak de till invånarantalet

De flesta av landets akademiskt utbildade
arkivarier är fackligt organiserade i DIKförbundets delförening ARK. Totalt finns

mar. De återfinns i de flesta av Sveriges
kommuner och landsting - men långt ifrån

det enligt färsk DlK-statistik, 155 kommunalt pkesverksamma ARK-medlemmar, de
finns representerade i endast 68 av landets
kommuner.
De flesta av dessa återfinns i och runt
landets storstadsområden,

till

exempel

finns hela 53 av ARK-medlemmarna i
kommunerna i Stockholms län. I glesbygdslanen återflnns bara enstaka kom-

munarkivarier - i hela Norrland finns det
bara 13 kommunalt anstiillda ARK-medlemmar!
Övriga ovanniimnda arkh'verksamma
kategorier i kommuner och landsting är i
huvudsak organiserade i SKTR ett stort
fackfrirbund med mängder av olika yrkeskategorier representerade och där de specifika arkivyrkesfrågorna så att säga drunknar i bruset.
Ensamt jobb
Det som de flesta arki§'erk.amnlå , \Lrmmuner och Iand.tine uf flr\:: - 'nr 'iLL
största bekymmer är den flerd::bbla ensamheten i yrkesroller-r:

i alla.

I

Man är den enda i hela sin organisation som svsslar med arkirtjänst, och har
därmed ingen att dagligen kunna dryfta

Det är glest med högskoleutbildade arkivarier i landets kommuner, av närmare 300 kommuner är det färre än 100 som har en egen kommunarkivarie med akademisk yrkesutbildning.

yrkesfrågor med. Det kontaktnät man har
möjlighet att bygga upp består av kollegor
i andra kommuner, som man inte kan
träffa särskilt ofta.

I

Både arkivfrågorna och yrket har

1åg

status i organisationen. Arkivet har ju,
krasst uttryckt, ofta använts som

"avstjälpningsplats" för folk som inte fungeratpä andra jobb, och den stämpela är
mycket svår att tvätta bort - till och med
akademiskt utbildade kommunarkivarier
har fått frågan "Vad har du gjort för fe1
då, som har hamnat i arkivet?'l

från kvalificerad ärendeberedning till sop-

tömning.

Kommunrevisionen består dels av valda

politiker, dels av professionella inhyrda

Stat och kommun

-

revisorer. Tyvärr är kommunrevisorerpas

skilda världar

Arkivorganisationen inom den kommunala
sektorn, alltså i kommuner och landsting,
skiljer sig betydligt från statsförvaltningens
arkivorganisation. Riksarkivet har sedan
mycket liinge ett tydligt uppdrag från riksdagen att vara överordnad arkivml,ndighet

för hela statsförvaltningen. Det är ett rent
tjänstemannaorgan. Riksarkivets verksstytillsatt av regeringen
men består inte enbart av politiker, och de
relse är visserligen

insikter om arkivmyndighetens uppdrag
och om den kommunala arkiwerksamhetens arbetssätt förvånansvärt dåliga. Det
har faktiskt visat sig att inte ens professionella fdrvaltningsrevisorer har detta klart
fcir sig - och det iir naturligtvis inte bra när
till och med den )ttersta tillsy,nsfunktionen
inte vet vad verksamheten handlar oml
Ger rådgivning

Kommunernas och landstingens stFrelse-

Arkir.verket har ingen formell makt över
kommunernas arkiward, utan kan bara ge
rådgivning. Svenska Kommunförbundet

sätt regleras i kommunallagen, den är deras

respektive Landstingsfrirbundet är intresse-

organisationer, inte ml,ndigheter, och har
därmed inte heller någon överordnad tillsynsfunktion över kommuner och lands-

chefer och politiker.

motsvarighet till regeringsformen. Vad som
nedan sägs om kommuner giiller lika även
för landstingen. Enligt principen om den
kommunala sjiilvstyrelsen är varje kommun
och landsting sin egen arkirrmyndighet.

I

Någon överordnad arkivtillsFrsml.ndighet
finns alltså inte förutom den egna kommu-

lägger sig inte

I Är man, som fallet iir i många mindre
kommuner, rekryterad inifrån organisationen för att övergå från ett annat arbete

till att

sköta arkivtjänsten och känner sig

ha otillräcklig arkivutbildning, kan det
vara svårt att få respekt för uppdraget hos

Tiden räcker inte till for alla arbetsuppgifter, om man ensam måste sköta allt

nens revisorer.

i myndighetsutövningen.

ting.
Kommunförbundet bedriver viss arkivrådgivningsverksamhet gentemot kommunerna, men har inte längre någon egen

utbildnings- eller lörvaltningsrevisions-

5

verksamhet på arkivområdet. Den horde

till

örbundets revisionsavdelning, som såldes
ut redan för åtskilliga år sedan.
Landstingsforbundet har aldrig bedrivit

lös är ett be§mmer för kommunarkivarierna. Vad hjiilper det att i egenskap av
ansvarig tj?insteman stå och förklara för
chefer och politiker vad som giiller enligt
arkivlagen - niir

någon arkivrådgivningsverksamhet gentemot landstingen, trots att behov därav alltid har funnits.

är en

de sedan frägar " Vad händer om

vi

lagen?"

tvingas

I den kommunala världen innebär begreppet mpdighet, till skillnad från i den statliga, beslutande kommunal församling - det

kommunarkivari-

vill säga politiskt tillsatt s§T else. Enligt
arkivlagen är i normalfallet kommunstyrelsen kommunens arkir.nnyndighet. Överftirt
till statliga förhållanden är detta som om

blir därmed

en svara

"-

Ingenting" och

kan vara

ighet
över sig själv

tanke, eftersom den
strider mot den för
alla kommunpoliti-

ker i alla partier heliga, och dessutom

i

regeringsfbrmen
inskrivna, kommunala självst.vrelse-

regeringen själv skulle vara arkir.myndighet

vederbörligen
utskrattad.
Arkivlagen måste innebära någon form
av sanktionsmöjligheter, annars kan den

principen. Det vore
politiskt självmord
för vilken regering som helst att ta upp en
fråga som innebär minsta inskränkning i

för statsförvaltningen. Kommunfullmiiktige

lika gärna avskaffas.

den kommunala sjiilvstyrelsen.

får dock utse annan nämnd till detta, i en

Arkivlagen stadgar även något ur juridisk
synpunkt helt absurt: att en myndighet kan
vara tillslrrsmyndighet över sig sjiilv - samtidigt som kommunallagen stadgar att en
kommunal myndighet inte får utöva tillsyn

Tänkbar och realistisk lösning
Hur löser man då detta på ett juridiskt korrekt sätt, så att tillsynsmyndigheten verkli-

del kommuner är

till

exempel kulturnämn-

den arkivml.ndighet.

I kommunerna utgörs alltså tillsynsmprdigheten, och handhas därmed myndig-

hetsutövningen, av politiker - en markant
skillnad mot statsförvaltningen, kommunpolitiker kan till skillnad från ministrar ha
synpunkter på tjänstemännens myndighetsutövning.
Arkivmyndighetens verksamhet stlrs av
ett arkivreglemente (motsvarar instruktion

över en verksamhet som mgrdigheten själv

bedriverl
Detta får alltså föliden att arkivrnl.ndigheten inte får utöva tillspr över kommunarkivets verksamhet... Särskilt tydligt

blir

denna diskrepans i de kommuner som
avskaffat alla nämnder utom kommunsty-

på statliga sidan), som fastställs av kom-

relsen - det finns ett antal sådana - ska man

munfullmiiktige och som kan se helt olika
ut i olika kommuner. I reglementet före-

följa kommunallagen får alltså i dessa fall
kommunstyrelsen över huvud taget inte
utöva sitt lagstadgade arkivrnyndighetsan-

skrivs att det ska finnas ett kommunarkiv

i

kommunen, för vård av arkir.nnl.ndighetens
samt till den överlämnade arkiv.
Kommunarkirfunktionen är alltså arkiv-

svar!

Här står alltså två lagar uppenbart i strid

gen kan stå

fri från uppdragsgivarna och

utföra sitt tillspsuppgift på ett juridiskt
korrekt sätt? Att varenda kommun skulle
inrätta en särskild arkivnämnd är helt orealistiskt.
En tänkbar och realistisk lösning är till
exempel att ett antal kommuner, kanske till
och med samtliga kommuner samt landstinget i ett län, gemensamt bildar ett kommunalförbund med uppdraget att vara
gemensam arkivmlmdighet för alla kom-

munefna.

Kommunalförbund ar juridiskt helt
självständiga mlmdigheter med egna

stpel-

ml,ndighetens verkställande del och hör
organisatoriskt (i regel, men undantag
finns) till kommunstpelsens kansli.

beslutat lagtexterna missade denna tydliga
inkonsekvens.

kommunalförbund skulle
både vara en formellt oantastlig och dessutom praktiskt vettig lösning. Då går det att
med måttlig ekonomisk insats från respek-

Tandlös arkivlag

Kommunal arkivmyndighet

tive förbundsmedlem skapa en kompetent
tillspsfunktion, med en i verksamheten

Politikerna, som utgör den formella arkivml,ndigheten, är dock oftast okunniga om
vad uppdraget innebär i praktiken - och
dessutom ointresserade av arkivfrågorna,
som de inte behärskar och som egentligen

Men - vem ska då vara kommunal arkivtillsynsml,ndighet och därmed också vara
hul,r-rdman för kommunarkivet, om nu inte
en kommunal nämnd i så fall kan vara det

engagerad s§T else.

enligt lagens bokstav?
Kommunfullmziktige kanske, eller kommunens revisorer? Nej, de är inga driftstyrelser, och därmed varken vill eller ens kan
de ha driftverkamhet under sig.
Kan inte arkiwerket vara tillsynsml,ndighet även över den kommunala sektorn då -

arkivhanteringen och åstadkomma tekniska resurser, för att bättre kunna tillgäng-

bara berör kommunadministrationen

internt och inte väljarkåren. De går ltterst
sällan emot tjänstemannaförslagen i arkivärenden, arkir.,rnyndigheten är i praktiken
bara et"ja och amen-mprdighet'l
Det faktum att arkivlagen eir totalt tand-
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så

politisk omöjlig

att en

brlter mot
Absurd juridik

tillslmsverksamhet är ju generellt en §pisk
statlig uppgift och landsarkiven har ju
redan en konsultativ roll där?
Nej, inte i det här fallet, har är tillqmen
enligt lag en kommunal uppgift. Och det

med varandra. Det måste anses som

anmärkningsvärt att de som berett och

ser. Ett sådant

Den kan skapa genomtäntta dokumentationshanteringsrutiner hos kommunerna, därigenom få ner kostnaderna

för

liggöra för den kommunala demokratin
viktigt och för allmänheten forskningsintressant kommunalt material - samtidigt
som den kommunala självständigheten
bibehålls.

FI

er kommunarkivari er
o

Text: Hans Ramstedt

En genomgång av arkivfunktionerna i norrlandslänens
kommuner visar på en stor
brist på högskoleutbildade

har anställt någon kommunarkivarie och

hur man i stället har tiinkt sig att lösa
arkil&ågorna.
Flera orsaker är dock tänkbara. Många av
kommunerna i Norrland har en liten
befolkning och anser sig darf<ir kanske inte
kunna anstiilla någon kommunarkivarie av
rent ekonomiska skiil.

arkivarier. Samtidigt finns
det skillnader mellan de
olika länen hur man löser
arkivfrågorna.
Norrbotten
Av Norrbottens f orton kommuner är det
endast tre kommuner som har högskoleut-

bildade arkivarier. Det är i övrigt endast ett
fåtal kommuner där man har någon helt
e1ler delvis anstälId med arki-"{rågor som
arbetsuppgift.

Västerbotten
AvVästerbottens femton kommuner zir det
endast två kommuner som har högskoleutbildade arkivarier. Av övriga kommuner är
det ett flertal där man har någon som i varierande grad är sysselsatt med arkir&ågor.

Västernonland
Fyra av sju kommuner i Västernorrland har
högskoleutbildade arkivarier. I
Västernorrlands lZin har man satsat på
arkivfrågorna. I länets samtliga kommuner
finns det en arkiffunktion.

Har det varit svårt att rekrytera kommunarkivarier till Norrland hänger detta
Barbro Marainen, komrnunarkivarie i
Boden, är den nordligaste högskoleutbildade kommunarkivarien i landet.

hiir en mycket aktiv roll i arbetet med
arkivfrågor för länets kommuner.

säkert samman med det generellt låga löneläget i kommunerna och för kommunarki-

varier och kampen om pkets status.
fag förutsätter att det inte är av bristande
insikt om viirdet av att arbeta med arkivoch dokumenthanteringsfrågor som rekrytering inte har skett.

Cävleborg
Av de tio kommunerna i Gävleborgs län
finns det bara högskoleutbildade arkivarier

i tre. I länets övriga kommuner finns det en
fu ngerande arkivfu nktion.
Sammantaget är det i tretton av norrIandslänens femtio§zra kommuner som det

finns högskoleutbildade arkivarier.
En blick på kartan visar på en ännan
intressant aspekt. Det är främst i kust och
de kustniira kommunerna som man återfinner högskoleutbildade arkivarier.
Samtidigt är det i södra Norrland som man
vid sidan av kommunerna med arkivarier
har flest aatal sysselsatta med arkivfiågor i
övriga kommuner.

Jämtland

0lika lösningar
Den enda egentliga lösningen på problemet
med för lå arkivarier i kommunerna är
givetvis att tillsätta fler. Bland kommunledningarna kan detta visserligen vara en svårsåld lösning men varför inte göra som på
andra håI1 i Sverige och dela på tjänsterna
mellan kommunerna? Vi skulle då få
ambulerande kommunarkivarier som arbetar f<ir ett varierande antal kommuner.
En sämre lösning är att kommunarkivarierna även kunde arbeta med andra
arbetsuppgifter i kommunerna. Risken är

dock

- och det har ofta visat sig bli verklig-

-

att dessa arbetsuppgifter tenderar att

het

ta överhanden.

Av |ämtlands åtta kommuner är det två
kommuner som har högskoleutbildade

Varför inte fler arkivarier?

arkivarier. Landsarkivet i Östersund spelar

ställts

I

arbetet med denna artikel har inga frågor

till kommunerna om varf<ir man inte

Att arbeta i nätverk mellan kommuner
har blivit allt vanligare. Men då måste det
också finnas någon eller några kommun7

EU-medel finns att söka'

I

arkivarier som är initiativtagare
och drivande i arbetet kommu-

Umeå kommun har flera verk-

nerna emellan.
Vore det inte en lösning med
en annan roll för Riksarkivet
och landsarkiven gentemot
kommunerna? Finns det inte

analyser och komPetensinsatser.

samheter sökt EU-medel för att
kunna genomföra komPetens-

Varför fler arkivarier?

möjligheter att i högre
utsträckning stÖdj a kommunerna utan att den så kallade
kommunala friheten hotas.
Redan nu flnnas det goda
exempel på det från till exem-

Arkiv- och dokumenthante-

pel |amtlands liin.
Vilket ansvar har Kornmun-

IT-frågorna och de alltmer
ftirekommande organisations-

förbundet för att det ser ut som
det gör? Kan Kommunför-

förändringarna måste få en
bättre uppfölining. Alltför tYdligt kan man se effekterna. Ett

bundet bli en påtrYckare gentemot kommunerna i sYftet att
öka förståelsen för arkh{rågorna? Kan detta leda

till att fler

änster som kommunarkivarier
tillsätts? Enligt uPPgift kommer
tj

av det lokala

dåligt hanterande av IT-sYstem
och dåligt dokumenterade och
genomförda omorganisationer
slår tillbaka på förmågan att

hitta information i allmänna
handlingar.
Slutsatser

sedan?

Oavsett om kommunen heter

Ekonomiska vinster

Umeå, Övertorneå, Hofors eller
Härjedalen måste den svara för

vinster en kommun gör om
arkiv- och dokumenthanteringen fungerar,
Ett antal konsultfirmor med

arkivarier som medarbetare
anordnar flera kurser inom
ämnet arkivkunskaP och
angråinsande områden. Finns
risken trots många bra utbildare och kurser att de som gått
dessa två-tre-dagars kurser

kommer av sina chefer att
betraktas som "fardigutbildade" för arkivjobbet? Enstaka

kurser lär ju inte ge tillräckliga
kunskaper. Kan resultatet bli
att de som gått kurserna kän-

Text: Per Kristoff ersson, socialtjänstförvaltnin gen, Stockhol ms stad

kulturarvet.

att göra en enkät bland landets
kommuner. Men vad händer

da insikten om de ekonomiska

8

ringsfrågorna måste bevakas
bättre ute i kommunerna än
vad som är fallet i dag. De
kommunala arkiven iir en de1

Kommunförbundet inom kort

Kommunförbundet, Riksarkivet
och landsarkiven har en mYcket
viktig roll att sPela för att sPri-

Test av n

Under våren 1998 presenterade Riksarkivets proiekt
INFOTEK-RED ett utkast till en ny modell för arkivredovisning.
Modellen ska underlätta myndigheters redovisning
av arkiv, framför allt mot bakgrund av det ökande lTstödet i den offentliga förvaltningen.

att de lokala kulturarven siikerstiills, men också att ärende-,
arkiv- och dokumenthanteringsfrågorna får sin rättmätiga
plats i samband med omorga-

Modellens utgångsPunkt är att en
arkiwedovisning ska bYgga På en
myndighets egen verksamhetsstruktur och dokumentationskultur. Målsättningen är att mlmdig-

nisationer och vid införandet
av IT-stöd. Naturligwis kan
detta bäst genomföras om man

heten ska kunna utnl4tja redan

skrivningar, att ligga ute under
mars och april.
Förvaltnin gens arkivbildning
Socialtjåinstftirvaltningen äir en ganska stor kommunal m1'ndighet som

befintliga system för att integrera
sin arkivredovisning'

hurrrdsakligen består av kommunövergripande verl«amheter som
inte var lzimpliga att decentralisera

Del av resultatet

till

Under hösten 1999 deltog socialtjänstforvaltningen i Stockholms

delsnämndsrefo rmen

Samtidigt som man riktar
uppmärksamheten mot att det

stad, som representant för en kommunal mlT rdighet, i en referens-

dande enheter/delarkiv, huvudsakligen inom socialtjänstens område.

finns alldeles for få h<igskoleutbildade arkivarier i norrlandslänens kommuner, utförs

grupp till projektet INFOTEK-

rekrl'terar högskoleutbildade
arkivarier. Alternativet med
ambulerande arkivarier får inte
förbises som en lösning.

modellen.

ven i förvaltningen.

Här presenteras en del av resul-

frågorna och som hat fätt

tj

gorna?

byrå.

förbundet eller någon konsult-

Förvalt-

RED. ReferensgruPpen skulle testa

tatet från socialtjiinstförvaltningens rapport till projektet. På social-

ner sig maktlösa och otillräckliga i sitt arbete med arkidrå-

1997 .

ningen består av ett 80-tal arkivbil-

Utgångspunkten i arkivredovisningen är enheternas arkiv/delarki-

ett mycket bra arbete i de övriga kommuner där man har
någon som arbetar med arkiv-

arkivutbildning hos Kommun-

stadsdelsnämnderna vid stads-

änstförvaltningens webbPlats,
www.sot.stockholm.se, under ikonen i, kommer en längre raPPort,
med objektmodell och objektbe-

Mot

dessa står

den centrala förvaltningens arkivbildning. Skillnaden mellan central
förvaltning och delarkiven är att
den centrala förvaltningen i första

hand är ett stöd för förvaltningens
enheter medan enheterna i första
hand riktar sina tjänster till med-

modell
för arki vredovisnin g
borgarna eller såiljer sina tjänster
andra nämnder.

ternas dokumenthantering

till

Grunden i den logiska redovisningen kan göras på flera sätt, till
exempel genom att utgå från all-

Dokumenthanterin gsplan
Som utgångspunkt

i arkivredovis-

männa arkivschemat eller från

ningen används förvaltningens
dokumenthanteringsplan som lig-

egna scheman såsom:

ger i en Accessdatabas. Dokument-

A Protokoll, mötesanteckningar

hanteringsplanen är uppbyggd så
att dokumenttlper/ADB -register
för varje delarkiv registreras.

med bilagor
B Arkiverade, inkomna och upprättade handlingar som inte
diarieförs
C Diarium och handlingar till

Dokumenttypen är den lägsta
nivån i redovisningen. I databasen
redovisas också behandlingar av
personuppgifter och dataregister.
Grunden i arkivredovisningen av
förvaltningens arkiv är att delarkiven får egna arkivredovisningar
och halls åtskilda från den centrala

förvaltningens arkiv. Delarkiv identifieras genom sin verksamhet och
hålls i arkivredovisningen samman
över tid, oavsett exempelvis vilken

niimnd de tillhört. Arkivredovisningen är uppdelad i tre huvuddelar: organisation, verksamhetsområden (logisk redovisning) och
redovisning av volyrner ($rsisk
redovisning).

0rganisation

I arkivredovisningen framgår vilken huvudman, nämnd och

ftir-

diarium
Artikelförfattaren Per Kristoffersson
tycker inte att det finns några nackdelar med redovisningssystemet.

eller

A Styrdokumentation/Nämnd/f<irvaltningsorienterad

arna i volyrner och till arkiwedovisningen i verksamhetsområden.
Den logiska och fysiska redovis-

ningen är dock inte så integrerade
som i traditionella arkivförteckningar. Styrkan i detta är att det
bara behöver finnas en fi.sisk
redovisning av ett arkiv, men att
det kan finnas flera logiska redovisningar.

Fördelar med redovisningssystemet
I En handlingstyp kan redovisas
flera arkivredovisningar utan att
låsas i en redovisning över var
handlingar f,,siskt förvaras.

i

dokumentation
valtning som respektive delarkiv
tillhört under sin livstid.
Redovisningen av organisation
sträcker sig inte längre ned än till
delarkiv. Det finns alltså inte
någon nivågruppering av delarkiven så att den motsvarar förvaltningens hierarkiska organisation.

Verkamhetsområden
Grunden i redovisningen av verksamhetsområden är socialtjänstnämndens reglemente. Lägre nivåer i verksamhetsområden skapas

utifrån logiska strukturer i enhe-

B Verksamhetsdokumentation/

Internt orienterad dokumentation
C Uppdragsdokumentation/
Beställar- och klientorienterad

I

En handlingssp kan redovisas

i en logisk redovisning. Det iir till exempel vanligt att
en och samma handlingstlp ftirekommer i olika processer.
på flera ställen

dokumentation

I
Andra logiska strukturer har hämtats ur Stockholms stadsarkivs
gallringsbeslut eller från processnamn ur processmodeller.

Arbetet med arkivredovisning
kan göras utan att det finns några
Srsiska volymer.

I

Redovisning av volymer

Gallringsbara handlingar och
handlingar som inte är allmänna
kan enklare redovisas eftersom det

Det finns en koppling mellan den
f,siska redovisningen av handling-

inte alltid är relevant att redovisa
dem i S,siska volymer.
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TexI Kerstin Söderman. Foto: Cunilla Luna

Annika Holmberg har varit kommunarkivarie i Sollentuna kommun med

57 000 invånare sedan 1987. När
hon anställdes vaY hon den första
utbildade arkivarien i kommunen.
Arkivet hade tidigare skötts på halvtid, bland annat av omPlacerad Personal och Annika hade ingen egen
budget när hon böriade.
Hur har situationen resursmässigt utvecklats
under din tid som kommunarkivarie?
Redan den första hösten fick jag projektanstiilla en arkivassistent på ett halvår och inom ett
år hade jag fått en egen budget.
En fast arkivassistenttjänst inrättades I 989,
vilken t,'värr drogs in redan 1991 i samband
med kommunens stora omorganisation och
det ekonomiska kristäge som då p1ötsligt hade

infunnit

sig.

Efter två års tjat inrättades 1996 ytterligare
en arkivarietjänst förutom kommunarkivarietjänsten, som fortfarande finns kvar'
Att ha egen budget innebär att jag helt sjlilvständigt kan köpa in möbler, materiel, litteratur, gå på kurser och konferenser, bekosta
informationsmateriel och utställningar och
skicka handlingar till inbindning' Det är
endast för större investeritgat jagmåste be om

extra resurser.

Vilka åtgärder har du vidtagit för att öka
resurserna?
fag har tagit alla tillfiillen i akt att Propagera'
både skriftligt och muntligt, för kommunarkivet och dess behov. Det gäller dock att halla

10

ckas väcka lustkänslor inför
mheten är halva slaget vunnet.
balansen och inte tjata for mycket så att folk
tröttnar och man riskerar att bli stämplad som

Vad

en besvärlig Person.

Jag

har haft en stor fördel genom att jag har
tillhört kommunledningskontoret under min
mesta tid i kommunen. Vikten av att ha bra
Jag

personliga relationer med politiker och topptjänstemän kan inte nog betonas' Och det Zir
svårare för beslutsfattarna att ignorera ens krav
om man är centralt placerad, än om verksamheten är gömd någonstans ute i periferin'
Samtliga kommunalråd och kommundirektörer som vi haft sedan jag började i kommunen har fått personliga guidningar i kommunarkivet. Vid ett tillf?ille hade jag en dragning
för kommunstyrelsens arbetsutskott. Sådana
insatser tror jag spelar stor rol1, och det giiller
att ta tillvara på tillfallet och verkligen förbereda sig

till tänderna.

har också alltid fört statistik över antal
besökare, lån och förfrågningar till kommunarkivet och varit noga med att skriva utförliga
verksamhetsberättelser. Det kiirans som en styrka att alltid kunna relatera till färska siffoor och
Jag

kunna visa på att det faktiskt är riktigt många
besök, förfrågningar och utlån under ett år'
lag har även lyckats med att skaffa pengar

tror du är den viktigaste förklaringen till

det du har uppnått?

tror att det är vikigt att man inte bara är

centralbyråikat och ägnar sig åt dokumenthantering och pratar lagstiftning. Man måste
ta sig tid att framhäva arkivmaterialets möjligheter och visa på vilken guldgruva kommunen
besitter. Om man lyckas väcka lustkänslor
inför arkiwerksamheten är halva slaget vunnet. Att bjuda in ett kontor på studiebesök kan
for Ovrigt oftavaraett mycket effektivare sätt

att lyckas med dokumenthanteringsfrågorna
än att föreläsa ett par timmar om myndigheternas s§ldigheter enli5 arkivlagstiftningen'
Under de senaste å,ren tror jag också att det
stora antalet besökare som vi har på Arkivens
dag (senast drygt 200) har imponerat och

bidragit till den positiva bilden' Beslutsfattarna
har förstått att arkivet också är viktigt för
kommuninvånarna.
Det är också mycket bra om arkivet syns i
lokala media då och då (lokaltidningen, kommuntidningen, lokal-TV). Då ökar arkivets
status.

Kan man någonsin slappna av och slå sig till
ro?

hanteringsprogram samt projektanstiillning av

Nej. Man måste med jämna intervaller visa
upp sig och arkivet på något positit sätt, till
exempel genom utställningar och olika slags

bildarkivarie.

arrangemang.

ring av två
till
av bildinköp
historia,
Sollentunas
böcker om
inredning av ny arkivlokal, utgirT

)
(

Stor skillnad
mellan privat
och landsting

r

I

Bo Johansson på

Landstingsarkivet

i

Stockholm, tycker följande
om hur det är att arbeta
inom landstinget.

-

Jag har tidigare erfarenhet

från den privata sektorn.
Och jämfört med den är det
stor skillnad mellan privat
och landsting. Det är helt

olika beslutsgångar. Allting

...rned lite tur och en gnutta
skicklighet samt att vara rätt person
på rätt plats har det givit resultat
Petra Dornbusch Lind har arbetat drygt
två år som kommunarkivarie i lärfälla
kommun som har 60 000 invånare. När
Petra började fanns en arkivassistent-

tjänst, förutom kommunarkivarietjänsten,
och arkivet hade egen driftsbudget. Så

na?

När jag var nyanställd frägade vår kommundirektör
om tillståndet i våra arkiv. |ag svarade att det är ganska bra ordning, men otroligt ont om utrl,rnme. Ett
halvår senare frågade fastighetsavdelningen mig om
jag hade önskemål om att inreda en kallarlokal till
arkivlokal. Tillsammans tog vi fram förslag till kom-

munfirllmliktige, som beslutade att 1,6 miljoner kronor skulle avsättas för iordningstiillande och inredning av arkivlokalen, som kommer att stå färdig
under våren 2002.
fag vet inte om dessa wå händelser har ett samband, men om det är så, bevisar det att vägen till
beslut inte behöver vara så lång i en kommun.
Pengarna

till ett arkidörteckningsprogram fick jag

genom att min företrädare slutade ett par månader
innan jag tilltradde. fag fick anviinda de i budgeten
avsatta lönepengarna samt goda argument f<ir ry.ttan

annat sätt inom landstinget,
och man kan inte boftse
från de juridiska aspekterna,

vilket man kan göra inom
den privata sektorn. Ett

av ett arkivförteckningsprogram, framför allt rikade

Iandsting omfattar ockå en

sokmojligheter och skapandet av etiketter.

hel region, vilket gör fältet

Jag

talade

med min chef om kostnaderna för underhall av n)'rn-

köpta arkirft)rtecknings- och dokumenthanteringsprogram, och då budgeten utarbetades föt 2002 fick
arkivet ökade anslag med cirka 30 000 kronor på

grund av ökade driftskostnader.

hade det varit de senaste 25 åren.
Vilka åtgärder har du vidtagit för att öka resurser-

måste motiveras på ett helt

Vad tror du är den viktigaste förklaringen till det
du har uppnått?
Ett vänligt bemötande och intresse för vad dina
medarbetare gör är en god början. Tillsammans med
lite tur och en gnutta skicklighet samt att vara rätt
person på rätt plats har det givit resultat.
Vad tror du är viktigt att satsa på?
Givetvis finns alltid behov av ökade personalresurser,
men man far anpassa munnen efter matsäcken och
göra det bästa av situationen. Visserligen gamla klyschor, men de stämmer med verkligheten. Att kontinuerligt informera om vad arkivet kan bidra med är

viktigt. Att delta i utvecklingsarbete, även sådant

så mycket större.
Text: lngrid Söderlund

Kommunarkivarie
vem är du?

-

r9 Under 2002 kommer
Kommunförbundet i samverkan med FALK, att via en
enkät till samtliga primärkommuner skaffa sig en bild
av arkivsverige utifrån ett
kommunalt pespektiv.
Kartläggningen syftar till att
ge Kommunförbundet kun-

som kanske inte direkt påverkar arkivet men säkerli-

skap om den kommunala

gen arkivbildningen i något led. Sist med inte minst

arkivverkamhetens mål och

- skapa nätverk, både inom kommunen och utanför.

medel, och ska utgöra ett

Kan man någonsin slappna av och slå sig
Nej.

till

underlag för en effektivare
ro?

intressebevakning.
Text: Björn lordell
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Text: Olle Ebbinghaus, ordförande i Arkivrådet AAS

en 9 februari 2002 var det precis 20 år
sedan Arkivrådet AAS konstituerades.

Föreningens namn var från början
Arkivrådet för Arkiwerksamma inom den
statliga sektorn, AAS, som ju också var för-

kortningen av Arkivlagens föregångare,
Al1männa arkivstadgan. Senare ändrades

namnet till Arkivrådet AAS.

rc=,-

Behov av kontakt
Syftet med föreningen var att skapa kontakter f<ir informationsutbFte mellan verksarkivarier eller motsvarande från centrala statliga
myndigheter. Det var stora skillnader i det
vardagliga arbetet för statligt anståillda arki-

varier inom och utanför arkiwerket.
Verksarkivarierna hade (och har fortfarande) många gånger en ganska svårbemästrad

situation, de är nästan alltid ensamma i sin

j

profession på arbetsplatsen. Dessutom fanns
det inget naturligt utrymme för "verksarkivariefrågor" i de då existerande arkidöreningarna. Behovet av kontakt och diskussion
mellan kollegor och utbyte av information
var anledningarna till grundandet av före-

ningen.

#
Harriet Kvist och Alexander Husebye när de uppförde arkivrevyn 1987
mande arrangerades. En del av seminarierna
som hölls då skulle kunna ha arrangerats
dag. 1983 arrangerades

till

i

exempel temada-

roll - ett yrke i forändring"
och 1984 var temat "Arkhdrnktionens orga-

gen "Arkivariens

Ökad medlemsskara
Registratorerna som medlemskategori i AAS
tillkom under mitten av 1980-talet. Sedan
början av 1990-talet behöver man inte vara
anstiilld hos centrala civila statliga myndigheter för att gå med i föreningen.
Medlemsskaran har ökat, i dag är det nästan 700 medlemmar i föreningen. De flesta
antingen arkivarier eller registratorer i statlig
tiänst, men föreningen organiserar numera
många som arbetar med arkiv- och doku-

menthantering i andra sektorer.
Ett viktigt inslag i föreningens verksamhet på
1980-talet var de seminarier som återkom-

nisation'l
Så här nästan 20 är efteÅt känner vi igen
många av frågeståillningarna. En stor del av
drivkrafterna till grundandet av föreningen
och formerna för de första årens verksamhet,

finns fortfarande med som viktiga inslag i
föreningens verksamhet.

0pposition mot RA

utan snarare medlen. Företrädare för AAS
påpekade att bestämmelser utfärdade av
Riksarkivet inte gick att använda på ett praktiskt sätt i en arkivbildande verksamhet, att
det många gånger var stora kulturskillnader

mellan statstjänstemännen på Riksarkivet
och de som fanns hos myndigheterna.
Att arbeta med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i en organisation "på faltet"
skilde sig mycket från att arbeta med arkivfrågor hos en arkivinistitution.
Det håller nog de flesta med om i dag,
andå är det fortfarande så att företrädare för
Arkivrådet AAS gång på gång måste påpeka
dessa skillnader.

Föreningens verksamhet kom redan från
börian att präglas av viss opposition mot
Riksarkivet. Det AAS opponerade sig mot var

många utredningar inom arkivområdet som

inte så mycket målet med arkiwerksamheten

ledde fram

Senare delen av 1980-talet präglades av

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaot
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till Arkivlagen

1991. AAS dåva-
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rande st,"relse var mycket aktiv och gav flitigt
sFrpunkter på de betiinkanden som kom.
Aven om det inte alltid blev som föreningens

AAS ensamma ägare till varumärket och
bolaget Arkiv & Dokument.

mässigt publicerats
så sätt

a

delgivits andra intresserade.

a

a
a

styrelse ville, påverkades delar av lagens

Medlemstidning

lnternationella inslag

utformning av dessa synpunkter.

AAS kom tidigt ut med en medlemstidning.

De senaste åren har de internationella inslagen i AAS aktiviteter ökat. Seminarierna har

Arkivmässor
Arkiv & Dokument dök upp som något nltt
1991. Arkivrådet AAS arrangerade mässan

och konferenserna tillsammans med SIMO
och arrangemanget blev en framgång, både

med avseende på antalet utställare och besökare.

Arkiv & Dokument är inte den första
arkivmässa AAS arrangerat. Redan 1986
arrangerades Sveriges första arkivmässa

Garnisonen i Stockholm. Även den mässan
var en succ6. Besökarantalet var närmare
1 500 personer.

Detta arrangemang präglades
både av blåögd naivitet och brinnande idealitet, vilket bland annat innebar att sådana
praktiska frågor från utståillare som om elnät

reläsare, både från Europa och övriga

ska amatörmässigt utseende.

den, har också berikat seminariedeltagarna.

a

Men det säger egentligen mer om teknikens utveckling på tidningsproduktionsom-

AAS är engagerad i den standardiseringsverksamhet som pågår i SIS (tidigare STG)

a

rådet än tidningens innehåll. Tidningen var
redan från början uppskattad och innehållet

regi. De senaste åren har föreningen haft en

AAS försökte redan från början finansiera
Arkivforum med annonser, och tidningen
bars ekonomiskt av annonsint2ikter, prenumerationsavgifter och ideellt arbete.
1991 startades föreningen Svensk

Arkiv-

tidskrift och den nuvarande samarbetsformen kring tidningen du håller i din hand

respektive golv håller for höga belastningar,
hade arrangören överhuvud taget inte tänkt

påbörjades.

på förrän de dok upp.

Stipendiefond

Arkiv & Dokument 1991 arrangerades i
World Tiade Center i centrala Stockholm i

Ur Arkivrådet AAS stipendiefond, som fått
sitt namn efter föreningens första ordfriran-

en lokal avsedd för mässor och med professionella underleverantörer.

de, Leif Paulsen, har det delats

Frukbart samarbete
Evenemanget blev en framgång även ekono-

miskt och blev starten till ett fruktbart samarbete mellan Arkivrådet AAS och SIMO. Ett
samarbete som formaliserades 1997 då

Arkiv

& Dokument fick AB for aktiebolag efter sig.
AAS och SIMO har arrangerat Arkiv &
Dokument 1991,1993,L995 ochlgg7 i
World Tiade Center. 1999,2000 och 2001

i

Sollentunamässan tillsammans med utstiill-

ningsfriretaget Exponova. Sedan förra året är

a

a
a

Redan vid årsskiftet 1982183 kom det första
numret ut. Tidningen hette Arkivforum och
såg ut som de flesta medlemstidningar såg ut
vid den tiden, med ett ftir dagens läsare gan-

höll god kvalitet.

i

a
a

i denna tidning, och på

ut en hel del

stipendier de senaste åren. Till de två senaste
stora internationella arkivkonferenserna,
Peking 1996 och Sevilla 2000, har åtta personer åkt med hjälp av pengar från fonden.
Ett antal personer har gått kurser och
besökt konferenser på lite närmare håll och
av ett litet mindre format. Några har åkt över

Atlanten ti]] USA och Kanada. För enskilda
stipendiater har fonden kunnat erbjuda det
ekonomiska stöd som gjort att det gått att
genomföra större projekt, oftast av kompetensutvecklande karaktär.
Rapporterna ifrån dessa projekt har regel-

innehåIlit ft redragshållarc frän vära nordiska
grannländer, men också mer långväga gästfö-

värl-

representant med i arbetet med den internationella ISO-standard för dokumenthante-

ring (Records Management) som faststiilldes
under hösten 2001.

a
a
a
a
I
e
o
a
a
a
a

a
a
a
a
a

Lättsamma inslag

a
a

Även i mer lättsamma former har Arkivrådet
AAS tagit initiativ. I november 1987 aruange-

a
a

rades Sveriges första Arkivrevy inför en
publik på över 200 personer på BZ i Stock-

holm.
I maj 2000, tillsammans med Sällskapet
Emil Hildebrands vänner, var det dags för

a
a
a

a
a
a

o
o
o

arkivspexet "Dr Weibull eller proveniensprincipens fasa eller världen är firll av voly-

a

mer", denna gång på Hasselbacken,
gården, Stockholm.

a
a

Djur-

har haft förmånen att fävara med på
många av de aktiviteter som föreningen
arrangerat den senaste tiden och jag tycker
Jag

mig

se en ganska

vital 2}-ärrngsom, som

de

flesta andra 2}-äringar,har framtiden för sig.
- Fortsätt på den inslagna vägen, AAS, det

har gått bra hittitts.
Fotnot De som är intresserade av att läsa mer om
AAS kan beställa skriften "Tjugo år med Arkivrådet
AAS".
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fnivens

dag

oo

llda

Arki ven ar

oo

Text: Maria Larsson, Skånes Arkivförbund

är1ek

i alla

dess former kunde besö-

kare vid arkiv i Sverige bjudas På
den 10 november, då det återigen

vinklar till temat och valde i stä11et årets
andra deltema, att lyfta fram den kvinnliga
rösträtten 80 år, liksom att visa på kopp-

var dags för Arkivens dag. Arrangemanget
blev nordiskt eftersom de flesta av våra
grannar valde att de1ta, Danmark för andra
gången och i Norge och på Island var det

lingen mellan arkiven och demokratin.
Vid Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs
län visades bland annat bildspelet Rösta
rättl - politisk påverkan under 100 år och

premiär. På Island holl hela arrangemanget

vid kommunarkivet i

på att b1åsa bort eftersom besökarna måste

Varberg visades hand-

trotsa den värsta stormen i mannaminne.

lingar ur valnämndernas arkiv. Andra arkiv

Fyllda med kärlek

valde del av regeringen

dramatiskt blev i alla fall inte
vädret i Sverige där som vanligt en rad

pro[<la merade

Riktigt

så

institutioner deltog.

Att arkiven är S,llda med kärlek visades
verkligen med tanke på den mångfald av
infallsvinklar som temat inspirerade till.
Vid Statens ljud och bildarkiv berättade
Vilgot Sjöman om hur man filmar kärleksscener. Lysekils kommunarkiv holl <;ppet

Arkivens dag arrangerades under,
så har erfarenheten visat att presenta-

tionen av arkivets verksamhet bör knytas
kring ett tema för att lättast väcka publikens och medias uPPmärksamhet'

under temat "Kärleken till havet"'
Landstingsarkivet i Stockholm visade resultat av kärlek i barnmorskedagböcker och
förlossningsjournaler. Folklivsarkivet i
Lund gav tips på kärleksmagi, om hur man
framkallar kärlek eller hur man blir av med

Arkivbakelse och våfflor

den. Och arkiven i Västerås och Västerås

Lasse Eriksson.

Släktforskarklubb bjöd in under rubriken
"Kärleken till mig sjäIv".

Förutom öppet hus, visnirtgar av magasin, spännande handlingar och en och

Andra teman

annan kändis bjöds publiken även på andra
smakbitar. I Boden bjöds på en särskild

Kärlekstemat stzitlde till problem för några
arrangörer som hade svårt att hitta infalls-

L4

Angelägenhet för invånarna
I likhet med föregående år märks en tydlig
skillnad i publiktillstromningen mellan
arkiven i storstadsregioner och arkiven i
landsorten. I Stockholm,
Göteborg och Malmö är
utbudet av kulturella
och Publika aktiviteter
mångdubbelt fler samtidigt som det är fler

arkitek-

turåret som sitt tema.
Vilket tema som än

Flera kändisar deltog också under Arkivens
dag, bland annat "Robinson Björn" som
deltog

En ansenlig mängd arkivkarameller konsumerades också under dagen.

i arrangemangen i Boden med sång

och musik och på Landsarkivet i Uppsala
medverkade författaren och komikern

arkivbakelse och

i Lund

stektes frasiga

hjärtformade våfflor till hugade besökare.

aktörer som slåss om
mediautrYmme'
I övriga landet är situationen
närmast den motsatta. Arkivens dag

biir har en begivenhet av stor betydelse
och en angelägenhet för kommunens
invånare. Ett gott exempel på detta är
arrangemanget som höl1s i Åmål där en
rad arkivinstitutioner medverkade tillsammans med det lokala föreningslivet,
omkring 600 besökare kunde räknas in
under dagen.

Arkiven i Sverige har genom Arkivens
dag skapat en goodwill som inte skalI
underskattas. Besökare återkommer årligen
till arrangemangen och dessa sprider i sin

tur sin positiva bild vidare' Flera arkiv märker av en ökning av leveranser av arkivhandlingar tiden efter Arkivens dag och på
många håll stärks samarbetet arkivinstitu-

tionerna eme1lan.

Arkive ts vaktmästare
hittade raritet i uthuset
TexJ och foto: Asa 0lsson

Vanja lonasson och Per Lundin
visar en raritet som nyligen deponerats till arkivet, ett domstolspro-

Att besöka Folkrörelsearkivet i Blekinge är både
kultur och sinnlig njutning.
Arkivet ligger vid idylliska
Tingsgården

i

tokoll från 1643.

Bräkne-Hoby.

Hit kom ett 30-tal besökare
på Arkivens dag. En bra siffra om man jämför med fiol-

förvaras 1 500 hyllmeter handlingar. Men det är trångt. Mycket
trångt. Utrymmet räcker sedan
länge inte till och arkivboxar sta-

året då det endast kom fyra
besökare.

plas på varandra i korridoren.

- I fem år har vi kämpat för
att få större utrymmen, berättar
Per Lundin och tycker att det är
hög tid att någonting händer.
Helst ser han en fl1tt till mer

En raritet som visades upp var

ett domstolsprotokoll från 1643
som nyligen deponerats i arkivet. Det är en originalhandling
som arkivets vaktmästare hittade
hemma i sitt uthus bland gamla
papper i en trälåda.
- Han kom och frågade om vi
hade något intresse av dokumenten, berättar Per Lundin, på

Folkrörelsearkivet.
Det hade de naturligtvis!
Dokumentet, som är i förhållandevis god kondition både när
det gäller text- och papperskvali-

ändamålsenliga lokaler.

tvist mellan två grannar om
äganderätten

till

en heja (inhäg-

nad åkermark eller ängsmark)
och till ett ålfiske. En miingd
vittnen har kallats in för att försöka klargöra hur ägandeförhållandena hade varit tidigare.
Gamla män berättar om sin

- Men

som vanligt är det

pengarna som st,.r.

Arkiv

Kärlek till landskapet
Kärleken som styrde. Som ett

mentet.

praktiskt sätt för hanteringen

berättelser från sina fader.

ginaldokumenten i Blekinge. I
vart fall är det Folkrörelsearkivets

detta finns med i protokollet.

Det handlar om mina barns
anfäder, berättar Vanja. Om
människor som jag bara kände
till namnen på. Det känns som
om jag Iäser om gamla kompisar
som jag nu får veta mera om.

pratar om sin hänförelse till landskapet. Det är vårt sätt
att anknpa till det gemensamma
temat - kärlek, säger Per Lundin.
Arkivens dag tycker Per
Lundin är ett bra sätt för arkiven

Trångt om utrymme

att visa upp sig.
- Men jag är lite weksam

äldsta.

En guldgruva
Det här är en guldgruva, säger
Vanja |onasson, från Briikne-

-

Hoby, som är släktforskare och
en mycket flitig gäst i arkivet.
Vanja har skrivit rent och
översatt det dansk/blekingska
dokumentet till modern svenska.

Hon berättar att det rör en

-

Folkrörelsearkivet har sina lokaler i kåillarplanet vid Tingsgarden. Där har de varit sedan
arkivet startade 1982 och i dag

allt myndigheter

tillhörande försvarsdepafte-

vid

tet, kan vara ett av de äldsta ori-

Allt

hos framför

Folkrörelsearkivet hade radio-

profilen Björn-Elwind Swahn
bjudits in för att föreläsa om
"Blekinge min änglamark".

barndom och förtäljer även

har sett dagen ljus.

just ljus över arkivhanteringen

På Arkivens dag var det

extra dragplåster

F,

Den ska förhoppningsvis sprida

- Han

till

Handboken redogör på ett
av arkiv och dess handlingar

i

såväl pappers- som elektronisk

form. En hel del lästips ges
samt hänvisningar till regelverket, men utan att de senare

tynger texten. Handboken
avrundas med ett alfabetiskt
register, ordförklarin gar samt
exempel på hur en arkivför-

om den ska hållas varje år.
Kanske vore det bättre att ha

teckning och systembeskrivning

den vartannat år, och då verkli-

kan utformas.

gen göra någonting bra.

Text: Peter Sivervall
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at om arkiv!
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Museiservice i Dalarna AB

Produkter för arkiv-,
foto- och föremålsvård
Vi har nu gått in i en ny tid skilda från Nordiska
museet.

Vår första egna produktkatalog har nu kommit ut
med 350 olika produkter specielltfrumtagnaför
arkiv-, foto- och föremålsvård. Katalogen innehåller

fl
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Print File@ hängmappar möjliggör transparent
förvaring av monterade diabilder, negativ och
annat fotografiskt material. Vi lagerför de
vanligaste modellerna för snabba leveranser.
Kontakta oss flcr mer information!
SRAI8

ALLT IS<}H BILä

Tel. 0513-17574 Fax 0513-175 87

också ett flertal nyheter.

Våra mål och krav är som tidigare att endast
erbjuda det bästa som marknaden kan erbjuda.

Välkomna att beställa vär nya katalog.
Tel o24l -100 54,
E-post museiservice@telia.com
Läs vår webbsida: www.museiservice.se
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iArkivcentrum
Text: Berith Sande, Folkrörelsernas arkiv förVärmland. Foto: Börje Holm6n,Värmlandsarkiv

I slutet av augusti tog vi emot

en

Arkivarie Malin Westerlind, Folkrörelsernas
arkiv, visar några färgsprakande affischer för
Mohammed Zahoor Awan, representant från
Pakistans motsvarighet till L0, som nickade
igenkännande till ord som strejk och protest.

mycket ovanlig studiegrupp i
Arkivcentrum Värmland - en
grupp asiater.
Besöket ingick som en del i en
konferens anordnad av det svenska biståndsorganet SIDA.
Konferensens titel "Asiens framtid är vår", är också benämningen på ett projekt, som SIDA
bedrivit sedan 1999.
Inom projektet vill man visa hur f<ireningslivet i Sverige våixt fram och hur föreningarna
medverkat till att forma samhiillet av i dag.
Tänken är att asiatiska länder skall inspireras
att valja ftirebilder från svenskt föreningsliv
och applicera i sin egen verklighet.
Förövning
Som en förövning

till

konferensdagarna

åkte deltagarna ut i olika delar av landet

för

att bekanta sig med föreningslivet. Till
Värmland kom en grupp som innehöll deltagare från Burma, Filippinerna, Kina,
Pakistan, Sri Lanka och Thailand.
Folkrörelsernas arkiv för Värmland fick
regionens uppdrag att introducera besökarna i det svenska föreningslivets utveckling

under 150 år. Introduktionen gavförutom
en beskrivning av de traditionella folkrörelserna, också inblick i det moderna föreningslivet.

Thomas Kvarnbratt om Värmlandsarkivs
verksamhet som region- och landsarkiv.
Dessutom gav Erik Gustavson en inblick i
Emigrantregistrets specifika material.
Avslutningsvis fick besökarna se Arkivcentrum Värmlands gemensamma forskarexpedition och forskarsal och dessutom

titta in i våra yälfrllda arkir.magasin. Det

handlingar med mera som bevaras, plockades en liten utställning fram.
Eftersom språket naturligt lägger vissa
hinder i vägen, valdes först och främst
objekt som var intresseväckande eller en
fröjd för ögat. Läckra afflscher, intressanta
bilder, färgsprakande föreningsfanor, ett
antal vackra dokument och några

riktigt

tjocka luntor visades, tillsammans med en
del föremål med föreningsanknytning.
Vår kinesiska deltagare blev mycket
engagerad i några brev från en värmländsk
missionärsfamilj som befann sig i Kina
kring året 1905. Man skildrade i brev till
missionsföreningen i Uddeholm flera dramatiska händelser, som mordet på den
tyske ambassadören i Peking och ankekejsarinnans flykt till västra Kina.

Änkekejsarinnans flykt
I Arkivcentrum Värmland fick gruppen
erfara hur arkiven fiån det svenska samhälIet tas om hand, med viss tonvikt på den
ideella sektorn. För att illustrera vilka

Uppskattade arkivmagasinet
Efter en stund med länspressen och en hel
del fotograferande återvände vi till
Arkivcentrum. Där informerade arkivarie

var något som verkligen uppskattades,
eftersom deltagarna i stort sett saknade
erfarenheter av arkiv från sina respektive
hemländer. Flertalet kom ju från stater där
tillgången till arkivmaterial är mycket
begränsad

Ovanlig erfarenhet
Vår pakistanske deltagare, som representerade motsvarigheten

till

LO, jämförde situa-

tionen i sitt hemland med tillståndet

i

Sverige under senare halvan av 1800-talet.

Problem med befolkningstillväxt och
arbetstillfiillen, dålig halsa och analfabetism.
Vår kinesiska deltagare tillhorde ett nätverk för kvinnliga journalister och ville
gärna höra om kvinnornas

roll i svenskt

föreningsliv. Vi fick valdigt god kontakt
med våra nya asiatiska vänner, och det

framgick att de var både imponerade och
nöjda efter besöket i Arkivcentrum.
Samtidigt var besöket också en intressant
och ganska ovanlig erfarenhet för oss

i

Arkivcentrum Värmland.
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lrtikelserie

Förteckning av digitalt
lagrad information
DEL 2 | Förteckning med EAD

MagnusWåhlberg' magnus'wahlberg@improve'se'
Text: Lars Lundqvist, lars.lundqvist@foretagsminnen'se och

på hur
I denna andra, av tre delar, i vår artikelserie skall vi visa
av
man kan förteckna digitalt lagrad information med hiälp
för
Encoded Archival Ueåiption (EAD). EAD används i dagsläget
men
att framför allt förtecknå iladitionellt "analogt"arkivmaterial'
kan även med fördel användas för att förteckna "digitalt"arkivmaterial. Läsaren förutsätts i artikeln ha grundläggande kunskaper
om XML.

Bakgrund

till

EAD

1993 initierades ett Projekt vid University
of California, Berkeley Library. Den drivan-

applikation eller DokumentTypsDefintion,
DTD.)

utblta förteckningsinformation digitalt'

Även om EAD ursprungligen var utvecklat i SGML, är den version 1.0 som kom
1998 helt kompatibel med xML. (För den
som praktiskt vill pröva EAD vill vi anmärka att man måste "switcha om'från SGML

Efter en del försök och konferenser kom
man fram till att anviinda SGML (Standard

Amerikanska Library of Congress ansvarar

de kraften bakom projektet var Daniel

Pitti

och syftet var att finna en generell struktur
för att på ett effektirt sätt förteckna och

Generalized Markup Language), vilket är
föregångaren tilt XML (eXtensive Markup
Language).

Med SGML som bas utarbetades därefter
metaspråket EAD, som kan användas för
att strukturera upp arkivförteckningar, och
utbyta arkh{örteckningar mellan olika
organisationer och system. (Ett tekniskt
mer specialiserat ord för metaspråk är

20

till XML i en av EAD-filerna.).
för förvaltningen av EAD,

se

http ://www.1oc. gov/ead.

Syftet med EAD
Det finns flera skäl till att skapa förteckningar i EAD. Förutom det grundläggande
att underlätta informationssökandet i arkivet, är det ett utmärkt utbytesformat och
passar dessutom bra

för publicering på

Internet eller Intranet. Riksarkivets ARKIS
Il iir ett exempel på ett system som använder det.

EAD kan sägas bestå av wå delar' Den
första delen innehåller uppgifter om arkivbildaren. Denna del skiljer sig inte nämnvärt ftån vad som i dag registreras genom
Nationella Arkivdatabasen och är i huvudsak de uppgifter som finns på arkivbildarkorten i de digitala förteckningsprogrammen på marknaden (exempelvis Klara och
Visual arkiv). Skalet till denna tyngdpunkt
på uppgifter om arkivbildaren, är att om
informationen skall vara sökbat är det
betydelsefultt att den är väl strukturerad'
Den andra delen är en förteckning över
arkivets handlingar. Denna del skiljer sig
inte radikalt från en arkidörteckning i traditionell bemärkelse, annat än att avgränsningen är klarare mellan den logiska och
fysiska nivån och att det inte, såsom i allmänna arkivschemat, finns någon indelning av handlingarna i fasta huvudavdelningar.
EAD följer ICA:s standard för arkidörteckning enligt ISAD(G). Det skall dock
betonas att nuvarande version (version 1'0)
inte stödjer auktoriteter i enlighet med
ICA:s ISAAR(CPF). En anpassning kom-

Huvudavdelning 1 (Ex.vis A)

<c01 level="series">

Serienivå 1 (Ex.vis A3)
<c02 level="subseries">
Serienivå 1 (Ex.vis A2)
<c02 Ievel="subseries">

Serienivå 1 (Ex.vis A1)

<c02 level="subseries">

Serienivå

2 (Ex.vis A3A)

<c03 level="subseries">

Volymnivå (Ex.vis A1:1)

Volymnivå (Ex.vis A2:1)

Volymnivå (Ex.vis A3:A:A1)

<c03 level="otherlevel">

<c03 level="otherlevel">

<c04 level="otherlevel">

Tabell 1. Exempel på en jämförelse mellan EAD:s och allmänna arkivschemats förteckningsstrukturer.

mer dock med största sannolikhet till nästa
version, eller i ett n1'tt metaspråk preliminärt kallat EAC (Encoded Archival
Context).

mat, finns däremot inte (även med hänspr
till det svenska arkivbegreppet för

Såsom

vi påpekade i förra delen av artikel-

serien, har allmänna arkivschemat vissa

till-

kortakommanden, särskilt när det giiller
förtecknande av digital information. Den,
som det tycks, i forstone geniala id6n att

Olika former av punktnotation som

vid exempelvis ARAB och

Riksarkivets INFOTEK-RED kan också
utan problem lyftas in. För att samman-

fatta så erbjuder EAD en form av ramverk, i vilken man kan använda allmänna
arkivschemat, punktnotation, MARC,
av specialschemata med

koppla samman dokumentets frsiska placering (volyrnen) med den logiska (place-

*,j:.4.-*

ringen i förteckningen) har visat sig bli
problematiskt när det rör sig om digitala

Lämpligt som exportformat

handlingar, där den fysiska databäraren
inte iir konstant.
I EAD särskiljs den logiska strukturen
kontra den frsiska placeringen på ett tydligt
sätt, något som är nödvändigt för att förteckna digital information.

Det finns inte någon given yttre struktur
för informationen i EAD. Detta är nödvändigt, då nyckeln skall vara anpassningsbar
till olika förteckningstraditioner. Därmed
går den också lätt att anpassa efter både
nationella och gruppspecifika behov. Några
större problem attlägga in en sådan struktur, såsom exempelvis allmänna arkivsche-

till att beskriva "digital" informa-

tion.

"volym').
används

Styrka och svagheter

anpassad

Ännu en fördel med språket är att det är
lämpligt som exportformat och passar bra
för information som skall göras tillgänglig
på Internet. Härmed ges stora möjligheter

attlägga ut förteckningar och göra dem
tillgängtga för forskare runt om i världen.
Genom det gemensamma formatet går det
också lätt att översätta metainformationen
till andra språk, utan något märkbart merjobb.
Även om det med EAD är betydligt lätta-

Grundsatser
Strukturen när man förtecknar i EAD, skiljer sig inte nämnvärt från den svenska
modellen. Som nämnts tidigare har den dess-

utom anpassats till International Council of
Archives ISAD(G). I tabell 1 ses ett exempel
på hur en förteckningsstruktur enligt EAD
kan

se

ut jiimfört med allmainna arkivschemat.

En skillnad mellan det

i Sverige använda

allmänna arkivschemat och det internationellt använda EAD är, som nämnts tidigare,
att den senare särskiljer mellan informationens struktur (inre proveniens) och på vilket S,siskt media den förvaras på.
(Exempelvis kan en miljon textfiler lagras
på tre CD-R-skivor, för att fem år senare
överföras

till

en DVD-R, eller skrivas ut på

COM.) Allmiinna arkivschemat blandar
däremot ihop informationens logiska
struktur (inre proveniens) och det frsiska
mediumet den förvaras på, genom den
svenska varianten av voll,rnbegrepPet.

re att förteckna digital information, än med

allmänna arkivschemat, bör det medges att
även denna metod är utvecklad för "analoga' handlingar och därför inte heller helt är

Utdrag ur en EAD-förteckning
I tabell 2 visas ett exempel på ett utdrag ur
en EAD-förteckning enligt exemplet i förra

2L

i första artikeldelen
Tabell 2. Utdrag ur en EAD-uppmärkt arkivförteckning enligt exempel

<c04>
<did>
<

unitid>64AA</unitid>

<un ittitle> Kassatransaktion er</unittitl e>

<unitdate>1931-1998</unitdate>

</did>
<c05 level="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<containe>1 </container>

<unitdat»193 1 </unitdate>
<PhYslool2 :23</PhYsloc>
<not»<P>l box</P></note>

</did>
</c05>
<c05 level="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<contai ne»2 </container>
<unitdat» 1932 </unitdate>
<PhYslool2 :23</PhYsloc>
<note><P>l box</P></note>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<contai ne»3 </contain er>
<unitdate>1933</unitdate>
<PhYsloo 12 :23</PhYsloo
<not»<P>l box</P></note>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<unitid>93</unitid>
<unitdate>1991 </unitdate>
<PhYsloo 15 :01</PhYsloc>
<dao hief="1991TiiANSAC1'XML'><daodesc><p>199lTRANSAC1'XML</p></daodeso</dao>
<dao href="199 lTRANSAC2.XML'><daodeso<p> 1991TRANSAC2'XML</p></daodeso</dao>

<not»<p>Filer exporterade ur Scala: 1991TRANSACl,1991TRANSACI </p></note>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<contai ne»94<./contai ner>

<unitdate> 199 1 </unitdate>
<PhYslool2 :29</Physloc>

<not»<p>Kassaunderlag D, i box</p></note>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<containe>95</container>
<unitdate> 199 1 </unitdate>
<PhYslool2 :29</PhYsloc>
<not»<p>Kassaunderlag K, i box</p></note>

4did>
</c05>
22

I

<c05 level="otherlevel" otherlevel="v0lym">
<did>
<unitid>96</unitid>
<unitdate> 1992</unitdate>
<physloc> 15:01</physloc>

<dao href="1992TRANSAC1.XMll'><daodesc><p>1992TRANSAC1.XML</p></daodeso
<dao href="1992TRANSACI.XMlj,><daodesc><p>1992TRANSAC2.XML</p></daodeso
<not»<p>Filer exporterade ur Scala: 1992TRANSAC1,1992TRANSACI </p></nole>

</dao>
</dao>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<unitid>97</unitid>
<unitdate> 1993 </unitdate>
<physloo 1 5:01 </physloc>
<dao href="1993TRANSAC1.XMll'><daodesc><p>1993TRANSACl.XML</p></daodeso</dao>
</dao>
<dao href="1993TRANSAC2.XMll'><daodesc><p>1993TRANSAC2.XML</p></daodeso
<not»<p>Filer exporterade ur Scala: 1993TRANSAC1,1993TRANSACI </p></nole>

</did>
</c05>
<c05 Ievel="otherlevel" otherlevel="volym">
<did>
<unitid>102</unitid>
<unitdate>1997</unitdate>

<physlool5:01</physloc>
<dao
<dao
<dao
<dao

href="1997KASSA1.TXT"><daodesc><p>1997KASSAl.TXl</p></daodes*</dao>

href="1997KASSA2.TXT"><daodesc><p>1997KASSA2.TXI</p></daodesc></dao>
href="1997KASSA3.TXT"><daodesc><p>1997KASSA3.TXT</p></daodesc></dao>
href="1997KASSA4.TXT"><daodesc><p>1997KASSA4.TXT</p></daodeso</dao>
<note><p>Filer exporterade ur Pyramid: 1997KASSA1.TXI 1997KASSA2.TXT, 1997KASSA3.TXI
1997KASSA4.TXT

</p> </ nole>

</did>
</c05>
</c04>

delen av artikelserien. I förteckningen
benämns voll,rnnivån som "otherlevel"
eftersom det svenska volymbegreppet inte
är naturligt i internationell praxis. För
tydlighets skull har vi använt numrerande
<c0 1>-(c05>-nivåer. I praktiken använder man dock oftast onumrerade <c>nivåer.

Detta är dock något som den vanliga
användaren oftast inte ser, eftersom det är
något som arkidörteckningsverktyget tar
hand om automatiskt, i exempelvis
Riksarkivets ARKIS II (på liknande sätt
som den vanliga användaren inte ser databasstrukturen i Visual Arkiv eller Klara).
Varje volym i tabellen avgränsas av en

"ram" (<c05>-</c05>). I denna "ram"
återfinns information om en volyms

id (4,sik id), medan för "digitalt'handlingar har <unitid> använts (logiskt id).

vol)nnnummer, datering, placering och
anmärkning för "analoga" handlingar.
Elementet <container) används för att
markera den frsiska volyrnen till skillnad
från den logiska strukturen. För "digitalt'
handlingar har elementet <dao> (Digital
Archival Object) använts för att kunna
skapa direkta lankar till filer.
Med andra ord skulle man i en applika-

väg att

tion

fast

som stödjer EAD och det arkiverade

filformatet kunna få upp en länk direkt
den arkiverade informationen.

till

Exempelvis skulle man genom att man

klickar på l?inken, kuana få upp den arkiverade filen direkt på skärmen, utan att behöva springa ner i en arkivlokal. Märk att för
"analoga" handlingar har elementet (container) använts för att beteckna en volyrrrs

Framtidens förteckningsinstrument
Som

vi antydde i förra artikeln, är EAD på
bli standardutbl'tesformat för arkiv-

förteckningsinformation och med den
ökade grad av internationalisering som
sker, är det inte

rimligt att

Sverige håller

vid det historiska volyrnbegreppet vid

förtecknade.
Detta, märkväl, är inte detsamma som
att strukturen i arkivschemat med huvudavdelningar nödvändigrvis behöver brytas.
Det betraktas väl dock som rimligt att även
detta övervägs om förteckningsmetodiken
ses över,

men det är en helt annan diskus-

sion.
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Qreningsfo rum

Nn-dygnet tog upp
Df*I+*äii,ifF
åter gick av stapeln. Ett 20-tal
personer hade samlats På

Riksarkivet king temat Arkivets
vardagsproblem, ett tema som
lanserats av NLA rcdan 1969
men som har ständig aktualitet'
Bland de vardagsproblem som
arkivarierna stiills inför ännu
under det nya årtusendet, finns

IT-frågor och arkivhantering i
samband med företagsköp och

fusioner.

Säkerhet och beständighet

IT och
arkiv behandlades under första
halvan av NlA-dygnet. Säkerhet
och beständighet utgör viktiga

Tre olika aspekter på

delar

i arkivariernas ansvarsom-

råde. Problematiken kring det

alla typer av organisationer och

första i samband med modern

att det framför allt är den

administration och informationshantering presenterades På
ett lättsamt sätt av Mats

mänskliga faktorn som sPelar in'
En viktig Iärdom är att det är
skillnad mellan lT-såikerhet och
informationssiikerhet. Många
organisationer fokuserar På tek-

Lundquist från Dataföreningen i

intbrmation gen-:i::> -:: -:;:".
elektronitkt oah r::e: :. :: - ,..ras inlormation<n iJ.: :.r:*:..systemet automatiskt.

Huvuddelen av informationen
skulle ha gallrats efter tio .rr ar en

Dataföreningen riiknar sina
anor från 1949, en i dessa sammanhang lång tid, då den så kal-

betydelsen av goda rutiner och

om den upprättats i PaPPersform, men genom att inte bara
transaktioner utan även fu11n-rak-

adekvat kunskap hos medarbe-

ter, a'utal och dylikt lagras i syste-

lade Hålkortsklubben bildades i

tarna.

met finns en risk för ett s1örre

Sverige.

Göteborg.
Föreningen arbetar bland
annat med utbildning och kompetensutveckling inom IT-området, vilket illustrerades med hjälP
av ett

interaktilt utbildningspro-

gram avseende informationssäkerhet.
Mats Lundquist hävdade att
cirka 90 procent av säkerhetsproblemen är gemensamma för

niska lösningar och glömmer

informationsb ortfa11.
Då gallringen sker med automatik finns inte 1ängre möjligheten ti1I omprövning i efter-

Gallras efter tio år
Siikerhet och bestiindighet på

längre sikt diskuterades av
Anastasia Lund, arkivarie

vid

hand.

Karolinska institutet. Hon Presenterade en fallstudie från en
svensk bank avseende långtids-

Slutsatsen av undersökningen

Iagring av affarskitisk informa-

var att säkerheten var god och
informationen kunde garanteras
under tio år. men någon strategi

tion.

för 1ängre tids bevarande fanns
inte.

Tendensen är att allt mer

Konferens med framtiden i fokus
Kxl;ålx,T"l...:;;-

del av Sirpas beskrivning av hur
det ofta fungerar inom den

kommunala sektorn.

arrangerades av AAS i samarbete

med CKU, Centrum för kunskapsutveckling. Ordförande i
AAS, Olle Ebbinghaus, inledde
konferensen och därefter foljde

Johan Flordn från EMT Interbase AB talade om elektronisk

en lång rad intressanta föreläs-

och gav en intressant

ningar.

det förarbete som kävs.

Sirpa Rundström från Jurark

var först ut och talade om
offentlighetsprincipen och
sekretesslagen. Det var med ett
igenkännande leende man tog
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En illusion

iirende- och dokumenthan tering

inblick i

Om elektronisk ärende- och
dokumenthantering ska imPlementeras ordentligt, medför det
en stor förändring av verksamhetens arbetssätt. Men det är

inte så lätt att uppnå de storstiIade resultat man skissar på när
man drar igång ett sådant här
projekt. Vi var flera med erfarenheten att dessa projekt i
många fall endast blev en

Den första dagen avslutades
av Mats Anderf ard från Lagerlöf

& Leman med en snabb genomgång av den nya personuppgiftslagen.

"tum-

metott". Det papperslösa kontoret var en illusion som många
inte tror är möjligt liingre.
Per Furberg från Setterwalls
Advokatbpå talade om iikthet
och signaturer. Per framhävde att

vi måste gå ifran att tala om originalexemplar och i stiillet anv?inda begreppet originalinnehall.

Säkra alternativ
Andra dagen inleddes med Börje
Justrell från Riksarkivet som
talade onr de säkra alternativen

för tiamtidens elektroniska
1ångtidslagring. Han fokuserade
på säkra alternativ och tog uPP
Riksarkivets model1 för långtidsbevarande. Konverterings-

vardagsproblem

AAS vitt

önskq fötjonde
vötkomno som
nuo medtemmor:
Eva Barrklev, Linköping

En IT-fråga av något annorlun
da karaktär, men som sannolikt

kommer att påverka även arkivverksamheten framöver, iir den
rättsliga regleringen av elektronisk handel.

Snårigt regelverk
Henrik Bengtsson jurist från
advokatfirman Delphi & Co
redogjorde sakkunnigt för det
tamligen snåriga regelverket.
Framför allt är det tre områden
där även arkivfrågor berörs. nämligen personuppgift slagen och
lagring av personuppgifter, kraven på arkivering av elektronisk
boKöring, samt arkivering av
elektroniska uppgifter i bevissyf-

länder.

Han tog därefter upp frågan om

Lars Johansson, Borås

Fusioner och företagsköp

vem som äger ett arkiv och var

Torsdagens program bestod av

det juridiska ansvaret ligger i

0lle Persson, Uppsala
lng-Britt Fernström, Örebro

två ftiredrag som behandlade

samband med sammanslagningar

temat fusioner och företagsköp,
dels utifrån forskningens per-

och uppköp av företag. Slutligen
presenterade han några förslag

spektiv, dels utifrån arkivariens.

till hur man praktiskt kan lösa

Professor Mats Larsson från institutionen for ekonomisk historia
vid Uppsala universitet, redogjorde för sitt projekt Bankgrupps-

kussion kring tillgången på

Håkan Axelsson, arkivchef på
Näringslivsarkiv i Norrland -

strategin, det vill säga att skilja
data från ursprungssystemet och

på den elektroniska långtidslag-

arkivera det i annan form, är
fortfarande det mest använda

Illfheim från KTH XML:s 1ov
och gav en inblick i vad XML

inom arkivering även om det

egentligen är och vad detta kan

finns andra strategier.
Emulering är ett intressant

innebära ftir långtidslagring.

alternativ diir data lagras i
ursprungsformat och ny hårdeller mjukvara äs att uppföra sig
som ursprlrngsversionen.

Ny arkivredovisning

till

nya format. Detta är det

dyraste alternativet och anv?inds

i hwudsak till system som är i

drift.
Det var en mycket intressant
genomgång av Riksarkivets s1'n

till

kä11-

Bilden kompliceras av att olika
regelverk delvis kolliderar med

ringen. Därefter sjöng Fredrik

dessa

samman-

en trevlig samvaro och goda

förvaltningen i Stockholms stad,
presenterade ett delprojekt till
Infotek Red. Ett exempel på ny
arkivredovisning där den logiska
redovisningen (serier) inte bygger på den S,siska (volymen).
Detta medför att arkivet kan
förtecknas innan det har bildats
Srsiska volyrner och att det kan

finnas flera Iogiska redovisningar

Marianne Orhall, Stockholm

Helena Schmidt, Göteborg

Monica Nilsson, Sibbhult
Eva

Alm6r,lönköping

Cad-Åke

ktröm,

Sundsvall

Christer Lindström, Stockholm
Tina Eftring, Cöteborg
Laila Yttergren,Visby

diskussioner med kolleger.

lngeborg Lindström, Visby

Ytterligare ett uppskattat inslag
var Eva-Karin Schönbecks föredrag om gästabud på Sokrates tid
- In vino veritas.

Susanne Lageri Stockholm

TexI Anneli Sundqvist

till

samma frsiska handlingar,
exempel redovisning utifrån

till

process.

Konferensen som hölls i
Sollentuna gav en extra energikick och en del id6er. Att ta del

och
träffa kollegor från hela landet är
kanske extra viktigt om man
som jag arbetar som ensam arkivarie på ett kommunalt bolag i
Göteborg. När man kommer
hem kommer en del idder att ta
sig uttryck i konkreta punkter på
"att-göra-listan" medan andra
kommer att ingå i mer långsiktig
planering.
aY intressanta föreläsare

Per Kristoffersson, socialtjänst-

Bertil Jonsson, Karlskrona

Anna Kalisz, Stockholm

En viktig punkt på programmet var midd4gen på Stockholms
Vinkiillare, där det gavs möjlighet

material rörande forskningsområdet.

las

arki{rågorna i
hang.

ägande och industriella fusionsrörelser 1913-1938. Vidare tog
han upp en mer principiell dis-

te.

Migrering är en annan strategi
där data kontinuerligt omvand-

Kristina Entoft, Eskilstuna

NIN, beskrev utifrån egna erfarenheter hur arkivfrågorna hanteras i samband med fusioner.

varandra, och inte minst av att
olika lagstiftning råder i olika

Text Veronica Burhed,
arkivarie på Cöteborg Energi AB

Emma Lööf, Göteborg
Lena Hedin, Stockholm

Ann-Kristin Eklind, Stockholm
William Försth, Cöteborg

fÄLK vitt
önsko fötjonde
vötkomno som
nuo medtemmor:
Anna-Lena Andersson, Alvesta
Krister Bjermert, Stockholm
Sonja Falk, Cötene
Ann-Christine Heimonen
Vimmerby
Sara Håkansson, Uppsala

Annette Högstedt, Pilgrimstad
Björn Jordell, Stockholm

lngrid Larsson,Värnamo
Mikael Pedersen, Stockholm
Linda Pettersson, Västerås
Catharina Rywall,Trelleborg
Magdalena Wilson, Tranemo
Jörgen Klein, Kristianstad

Kristina Holtzberg, Stockholm

llreningsforum

Lanseri ng av den

nya standarden

Text Bo Johansson,
Landstin$arkiyq Stoft

lnternationell standard för
dokumenthantering - vad innebär det?
Denna och andra frågor stod
på dagordningen den 9 november 2001 då ett femtiotal arkivarier hade samlats på Hotell
Birger Jarl i Stockholm.

begrepp är ett framsteg, framholl Anki.
Att ta fram en standard king detta
mångtydiga begrepp såväl nationellt som
internationellt har inte varit lätt, och för att
överhuvudtaget kunna komma någon vart
har arbetsgruppen vid framtagningen fftt

ka erfarenheter och exempel. Här stod Karl

till minsta gemensamma nämnare.
Detta har gjort att standarden fått en
mycket generell uppbyggnad och skall
kunna användas lika väl av statliga och
kommunala förvaltningar som ideella före-

De framhöll hur viktig standardisering och
styrning inom den egna verksamheten är.
Och den nya standarden borde på ett bra

Temat för seminariet var presentation och
lansering av den nya standarden (ISO
15489) - Information and documentation -

ningar, organisationer samt företag.
Däremot täcker standarden inte in arkiv-

söka sig

hantering på till exempel arkivinstitutioner.

Records Management, som lanserades första gången 9 oktober

God draghjälp

något nytt, men detta är för att citera Anki
Steen "första gången som en standard kring

Målgrupperna för ISO 15489 har varit alla
personer som är delaktiga i dokumenthantering. Detta omfattar både arkivarier och
registratoreE men även handläggare och

i Montreal, Kanada.
facto
såväl som de jure
Att standarder de
förekommit inom arkivvärlden är inte

dokumenthantering presenteras över hela
världen'.
Standardens tillkomst
Seminariet delades upp i två block. Det första omfattade en presentation kring den
nya standarden där Anki Steen redogjorde

inte minst chefer och verksamhetsansvariga. Särskilt den del av standarden som
beskiver ansvaret kring dokumenthantering är något som de sistnämnda borde ta

till

sig.

för standardens tillkomst och likheter/skill-

Till ISO 15489 finns också en särskild del
med riktlinjer (guidelines) där konkreta
exempel presenteras för hur man kan gå till

nader mellan ISO 15489 och ISO 9000 med

väga med att använda standarden

flera.

liga arbetet. Detta har tagits fram just för
att underlätta spridningen och att ge arkivarier med flera en hjiilp på vägen.

Anki Steen, arkivarie på Luftfartsverket,
har varit SIS/AAS representant vid framtagandet av standarden. Hon redogjorde
kring turerna vid framtagandet av standarden och presenterade innehållet och vilka
målgrupper som standarden vänder sig

till.

TiIl att börja med så iir detta den första
standarden som entydigt riktar in sig på
dokumenthantering. Ty vad iir egentligen
dokumenthantering? Kärt barn har många
namn och bara att få en definition på detta
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i det dag-

Folke Hermansson Snickers, från SIS,

redogjorde för ISO 15489:s förhållande till
ISO 9000 respektive ISO 14001. En stor
stl,rka hos ISO 15489 är att ett införande av
den senare också innebär att man uppfrller
kraven enligt ISO 9000. Detta borde ge en
mycket god draghjzilp för att standarden
kommer att användas i framtiden.
Det andra blocket handlade om praktis-

Wessbrandt, Statskontoret, Mikael Dahlin,
Astra-Zeneca samt Lena Fjellborg,
Räddningsverket, för innehållet.
Vikti g standardiserin g

sätt kunna arbeta tillsammans med

instruktioner, policies och andra styrningsdokument som kan förekomma inom olika
verksamheter.

Att förena ISO 15489, helt eller delvis
med en internpolicy och/eller instruktionet skulle vara oerhört positivt. Inte sällan
blir bra redskap liggande i en akt eller stående i en bokhylla utan att någon bryr sig
om dessa.
Att ett införande av ISO 15489 innebär
att kraven i ISO 9000 upPrylk är ett bra
argument för en arkivarie, registrator eller
dokumentansvarig i diskussioner med chefer och ansvariga.Lägger man till de guidelines som redovisar praktiska exempel
finns dessutom ett pedagogiskt redskap att
tillgå. Ytterligare en fördel är att delar av
standarden kan användas fristående från
varandra.

Flexibelt arbetsverktyg
fag hoppas att den svenska översättning
som är på gång kommer inom kort, så att
det verkliga arbetet kan påbörjas. Därmed
skall Aakis insats på intet sätt förringas,
nämligen att implementera standarden i
verksamheterna. Detta är ett stort och
många gånger långsiktigt uppdrag, där

arkivarier, registratorer och dokumentansvariga måste vara delaktiga. Låt oss nu se

till att det blir gjort

också.

Höstkonferens

i Uddevalla

Text: lnger Gustafsson Seife,
Föreningsarkiven i Stockholms Iän

I oktober 2001 samlades
Folkrörelsernas Arkivförbund,
FA, till höstkonferens på vackra
Bohusläns Museum

i Uddevalla.

i november 2001,
men som fått utsträckt tid tilI maj 2002.
som skulle varit färdig

Arkinrtredningens övergripande syfte är
bland annat, att förbättra arkivens tillgänglighet och att underlätta för nya grupper att
använda arkiven.

Konferensen öppnades av Bohusläns

Göran Henriksson presenterade sam-

till

Föreningsarkivs ordf<irande UIla Karlsson,

manst?illningen av en enkät

som hälsade alla hjartligt valkomna. Så tog

vid och
pratade bland annat om de enskilda arkivens ofta svåra ekonomiska läge och vikten

folkrörelsearkiv, vilken ingår som en del i
arkirrrtredningen. Här framgär att74 o/o av
folkrörelsearkiven som ingår i FA har svarat
på enkäten. Här har tagits upp frågor runt

FA:s ordförande Ingvar Söderström

landets

folkrö-

hanterar både samlingar och foton. Detta
program utarbetades på Umeå universitet i
samarbete med Västerbottens museum,
men finns nu på många institutioner runt
om i landet.
Gunnar Klasson demonstrerade Projekt
arkiv, ett utomordentligt program fttr att få

fram uppgifter om sin byggd.

Aktiva ledamöter
Under rubriken " Hur kan styrelseledamöterna delta i marknadsföringen av arkiven"

de lokala, regionala och nationella

relsearkivens organisation, lokaler, perso-

Bohusläns Föreningsarkiv.

tog här som exempel två organisationer
som redan samarbetar regionalt på vissa
hå11, nämligen FA och NLA.
Ingvar Söderström kom också in på, att

nal, ekonomi, bestånd, verksamhet samt

Här träffas sqrelsen frra gånger per ar,
samtidigt underströk han, att det är vad som
sker mellan s§,relsemötena som kanske är

vi nu på sätt och vis befinner oss i en situation liknande den då folkrörelse och föreningsarkiven viixte fram. Ibland fanns även
då svårigheter att samla in arkivrnaterial,
och paralleller finns i dagens föreningsliv.
Ett exempel är våra invandrarföreningar.
Hiir finns inte sällan en betydande weksamhet mot att lämna ut sitt arkivmaterial

till

forskarservice och utåtriktad verksamhet.

ADB-samarbetet belystes ur ett
Västsvenskt perspektiv genom projektleda-

stora sorg och saknad som Bengt Ryberg,

ordförande i Föreningen Folkrörelsernas
arkiv i Borås lämnat efter sig genom sin
hastiga bortgång.

Thälen, båda från Göteborg.
Tomas Olsson berättade om projektets
framväxt i Västra Götaland vilket drivs via
ett kultursekretariat med egen nämnd.
Han betonade resursfrågan och de vinster
man kan göra genom samarbete och samordning mellan arkiv, bibliotek och mus6-

0lika dataprogram
Större delen av förmiddagen dag två,
demonstrerades olika dataprogram. Först
ut var Bertil Axelsson och Urban Pilhem
från ADB-kontoret i Göteborg.
Man startade med Visual Arkiv som man
borjade arbeta med 1996, men som hela
tiden blir uppdaterat. Användarna av detta
program finns nu till största delen i södra

Arkivutredningen

Sverige upp

Ann Aurdn från Kulturdepartementets
Kulturarvsenhet, talade om hur arbetet

med nedslag norröver. Anders Bengtsson,
Riksantikvarieämbetet och arbetsledare för
Kulturarvs-Il nu på Bohusläns Museum,
demonstrerade programmet Sophie vilket

med arkivfrågor fl1ter rent allmänt i regeringskansliet, samt om arkilrrtredningen

det mest viktiga.

re Tomas Olsson och regionarkivarie Bo

en institution, beroende på vilka forhål-

landen som råder i de gamla hemländerna.
Ett anaat exempel är de nya typer av föreningar dzir allt sker via nätet, och som därför inte producerar några arkivhandlingar.
Slutligen några personliga ord om den

talade RolfAndersson, vice ordförande

i

av att stärka FA's ställning. Han betonade

betydelsen av nya samarbetspartners och

till

och med Mälardalen, samt

På gång ute

i landet

Mera information om vad som är på gång
ute i landet framfördes av arkivchef Eva
Sjögren från Skåne, som berättade om hur
man här arbetar med "riktad reklam" till
olika föreningar, samt av arkivchef Berit
Sande från Värmland, om ett projekt som
startar 2002 under namnet "Arbetsam" som
syftar till att undersöka sidor av industrisamhiillet som blivit svagt belysta.
Det skall genomföras i Smålands, Östergötlands och Västerbottens län och genom
Arbetslivsmusdernas samarbetsråd, där
Berit Sande finns med som representant för
FA. Hon återkommer med ltterligare information om detta genom ett nyhetsbrev
eller på nästa stämma.

Ytterligare information gavs om arkivtill att stärka
arkivens position i likhet med exempelvis
museiveckan. Alla som vill presentera böcker, projekt eller liknande är välkomna att

veckan i Lund, som syftar

höra av sig.
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freningsforum

Styrel sen har ordet
Här fortsätter vi presentationen av föreningarnas styrelser. I det här
numret är det FALK:s styrelse som svarar på frågor.
1. Hur länge har du varit i styrelsen?
2.Vilka uppgifter/vad arbetar du med i styrelsen?

3. Hur länge har du varit i arkivbranschen?
4.Varför blev du arkivarie?

5. Favoritarkiv?
6.Vad tycker du är FALK:s viktigaste uppgift?

Ann-Marie Alfredsson

Eva Lindelöw Sjöö
1.

I snart frra

1. |ag blev invald vid
årsmötet 2001.
2. fag blev vald till v
ordf. Det senaste uppdraget är att vara med

år.

2. Sekreterare samt

FAIK:s representant i
Föreningen Svensk Arkivtidskrift som ger ut
Tema Arkiv.
3.

I snart

och utforma en enkät.
3. lag börade 1985 på

15 år.

ter är att föra ut aktuell information och ta
upp aktuella ämnen till debatt.

Ulrika Custafson
1. Sedan 2000.

Z.Jagar ansvarig för
medlemsregistret och
sedan arbetar jag,

till-

4. När jag läste etnologi och historia kom
jag att forska en hel del i olika arkiv på

Norrtälje stadsarkiv och har förblivit där.
A.Jagbörjade arbeta deltid som assistent på

sammans med Håkan,

Landsarkivet i Uppsala och en dag insåg jag

arkivet och tyckte det var intressanta
arbetsuppgifter. Jag påbörjade studier på
distans och har hunnit med att läsa en del
historia samt arkivkursen.
5. Norrtälje stadsarkiv. Här finns det många

3. Sedan 1993.

att det skulle passa mig bra att bli arkivarie.
5. Sandviks historiska arkiv med framfor allt
det Göranssonska släktarkivet. Göran
Fredrik Göransson var grundaren

till

dagens

Sandvik och Sandviken. Sliiktarkivet rJrynmer

inte minst intressant personhistoria men
också ett stort stycke svensk industrihistoria.
6. FALK har framför allt en viktig uppgift
som socialt nätverk för vår pkesgrupp.
Våra innehållsrika konferenser utgör träffpunkter där vära medlemmar knyter viktiga kontakter. Särskilt

arbetar ensamma.
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för de som till vardags

spännande arkiv bland annat Skebo bruks

arkiv, Fruntimmers§ddsföreningen i
Norrtiilje, Diskussionsklubben i Syninge
och Gösta |öngrens samling, som till stor
del består av vykort, fotografier och histo-

med FAIK:s hemsida.

Min for-

sta anställning var på STORA:s arkiv.
4. Av en slump! Men den var lycklig.
5. Om man menar arkiv=ett bestånd av
handlingar, säger jag Skultuna bruks arkiv.
Där vet man aldrig vad man hittar!
6. Den viktigaste uppgiften är att för medlemmarnas räkning bevaka arkir&ågor
inom kommunal och landstingskommunal

sektor. Vi har också en påverkande uppgift

alla arkivarier i kommuner och landsting

- som till exempel remissinstans i olika
utredningar. Nästan allt som händer i samhiillet påverkar faktiskt oss inom arkivsek-

och att en av föreningens viktigaste uppgif-

torn landsting/kommun.

rik om olika typer av fartyg och skepp.
6.lagtror att det är ett viktigt forum för

till efterforskningar

Donald Johnson

på arkiven,

vilket väckte mitt intresse.
1. fag

Dessutom verkade

blev

ju arbetsmark-

nla
NÄRINGSIIVETS ARKVRÅD, NLA

ansprogrammet SASS
(Svenska

Nikolaigatan 3,702 10 Örebro

Arkiv

invald vid årsmötet förra

naden något mer stabil. fag läste

i Samverkan

arkivkursen i Stockholm 1996197

för Synlighet),

året.

och har jobbat sedan dess.

besvarar remis-

2.lagärkas-

5. Österby bruks arkiv.

ser med mera

sör.

6.

Att tillgodose och inte minst

som hör

3. Det började

fånga upp medlemmarnas intres-

arbetet.

i arkivkunskap hösten
t987.
4. Det var Väinö Helgesson vid

sen.

med kursen

Stadsarkivet

i Gävle som

ovetande 1åg det och grodde

i

till

Håkan Gustavsson

l.

Sedan våren

2000.

mer av intresse än för karriär, nalkades en krass verklighet. Sedan?
Då tänkte iag på hur Väinö så
inlevelsefullt berättade om arkivarieyrket. Det är värt att proYa,
tzinkte jag. Och det var det, verkli-

med olika slags
frågor som
kommer upp
under ett verksamhetsår. Ett speciellt ansvarsområde är FALK:s hemsida.

ting.
Jan Östergren

sektor. Hur många arkivseminarier och -konferenser har jag inte

intressanta. Ur kartmaterial, slme-

1.

varit på diir

protokoll etcetera framträder samhällets ftirändring. Där finns
också spännande episoder, träffande meningsutbyten och konflikter som inte siillan löses i rät-

styrelsen första

Min första

uppgift har
varit att medverka

i arran-

lätt att besvara. Väl i yrket

3. Ungef?ir fem år.
4. Det var inget planerat från början direkt. |ag arbetade som arkeolog i flera år och det ledde ibland

0rdförande:
WM-data eApplications
Tfn: 08-671 02 36

avgick 1999.
Kom återin i

o
E
o
o
o

styrelsen 2001.

o

gingen 1992,

4. Som så mycket annat, mest aY

andra som intresserar sig för
arkh{rågor. Efter en FALK-konferens ska det kännas som att man

nomisk-historia i Lund tipsade
om ett vikariat lämpligt att kom-

befunnit sig i händelsernas centrum.

binera med forskarstudier.
Efterhand blev det mer arkiv än

en kortare sejour

Box

3u,

föf

i museibran-

101 26 STOCKHOLM

Kansli: Rigmor Hagström

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

Ordförande:
lngvar Söderström

r

intresse hos yrkesutövare och

Myrvägen 1, 191 63 SOLLENTUNA
Tfn: 08-96 53 22

.

Fax:.08-96 36 52

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

schen.
en slump. En handledare på eko-

{

A

studier.

blev invald i styrelsen vid
årsmötet 1999.
2. De första åren var jag kassör,
och är nu övrig s§relseledamot.
fag representerar FALK i samverk-

08-670 23 99.

FOLKRÖRETSERNAS ARKruFÖRBUND

co

3. Sedan 1987, med avbrott

1. )ag

Fax:

Arkivforbund

2 Ordförande.

Susanne Strangert

.

E-post: olle.ebbinghaus@wmdata.se

i

Att förmedla information tycker jag är en viktiS uppgift för
FAIK. FALK knyter ju ihop ett

görsgruppen för den stundande
Arkir,rreckan.

Valdes in

ten.
6.

Tfr/Fax: 08-411 49 30.

utveckling i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor bland våra medlemmar i kommuner och lands-

tionstyngt, men också att det finns
stora utvecklingsmöjligheter.
5. Lantmäteriakter tycker jag är

all-
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Kansli: Annika Pettersson

nätverksbyggande och kompetens-

ter, är att höja medvetenheten om

deles

Zir

ARKIVRADET AAS

till erfarenhetsutbyte,

inser man att det ftirvisso är tradi-

2.

0156-123 41

Box 390, 101

or.
6. Stimulera

3. Sedan 1995.

2001.

T{n:

E-post: margareta.linday@swipnet.se

0lle Ebbinghaus

4. Det är en fråga som inte

1. |ag blev
invald våren

Villagatan 26,619 35 TR05A

mindre väderberoende.
5. Stadsarkivet med Simmarklubben Neptuns arkiv, som innehåller Arne Borgs virkade badblx-

bor och verkar i
Gävleborg säger jag, Arkiv X.
6. En av FALK:s viktigaste uppgif-

Erik Lindblad

Ordlörande:

det löpande s§,relse-

gen.

så mycket klokt sagts
om oss och vår möjliga roll, så
många frågor ställts varför vi är så
anon).rna i organisationen. Tänk
om, har jag tänkt, våra beslutsfattare och chefer hade varit med
häII

019-611 81 20
o E-post nla@nla.nu

Fax

l4argareta Linday

arkeolog efter studier i olika
museiämnen. Men, bestämde mig
efter en sommar i fält att arkivbraaschen var mer spännande och

2. lag arbetar

arkivariens kompetens inom vår

.

Hemsida: www.nla.nu

3. Sedan 1989.

många år. Efter planlösa studier,

5. Eftersom jag

019-12 01 95

4. Det var väl mest en slump. Blev

sådde

fröet i början av 1980-talet. Mig

Tel

FALK

5.

Återstår ännu att upptäcka.

6.

Att stärka arkivens och arkivari-

ernas position inom och utom
den kommunala organisationen
samt, inte minst, lyfta fram arkiven som en resurs

/o

Eva Lindelöw Sjöö

Sandstensvägen 15

802 62 GÄVLE
Fax:

026-457 06 01

Mobil 070-522 25 57
E-post: eva.lindelow.sjoo@komrev.se

i det lokala och

regionala kulturlivet.

0rdförande:
Jan Östergren
Malmö stadsarkiv

Tfn: 040-10 53 12
E-post: jan.ostergren@malmo.se

Qterat

. Sedan den 15 oktober är Anders
Gidlöf fast anställd som bildarkivarie vid
Föreningen Stockholms Företagsminnen.
Han har varit projektanställd där sedan

NUo böcl«er frön ÖurA
I

april 2000.
o Jämtlands läns landsting har ockå en
ny arkivarie. Det är Annette Högstedt
som började den 17 oktober.

Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA, har

gett ut två nya skrifter, Arkiv i Östergötland och lmmigranter i Östergötland förr

r

IVästerås stad anställde man från och
med den 1 januari 2002 Linda
Pettersson på en lT-inriktad arkivarie-

och nu. Börje Hjott har fungerat som
redaktör för båda.

tjänst. 1998 var hon arkivstuderande

Arkiv i Östergötland är en presentation

praktikant där.

av statliga, länstäckande och kommunala

aitra;!s[.i{:sut n},

o Malmö llngsrätts arkivarieannons resul-

arkiv i Östergötland.

terade i att man anställde Nina
Wklundh från och med den 2 januari.

lmmigranter i Östergötland förr och nu
är ett resultat av projektet Immigranternas
teras i ord och bild, och ett fylligt register

kulturarv i Östergötland. Här berättas
bland annat om vallonernas ankomst till

över kartlagda och inventerade invandrar-

Östergötland på 1600talet. Åtta före-

föreningar i Iänet ingår i skriften.

ningar med immigrantanknytning presen-

Text: Annelie Johansson

.

Polismyndigheten iVästra Cötalands län

sökte ytterligare en arkivarie. Man valde

Lars-Göran lohansson som började den
1 mars. Han kommer närmast från

lmmigrantinstitutet i Växjö.

.

Progrom för Arl«iweckon
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Aktuellt program för Arkiweckan

i

Lund 15-19 april finns att läsa på

Marklund och RA:s styrelseordförande
Åke Pettersson.
Några av seminarierna som blir är;

Malmö stadsarkivs webb
www.malmo.selstadsarkivet. Där fram-

Arkiv och multimedia, Arkivutbildning,

går bland annat att partiledaren Cudrun

Cränslösa arkiv och Arkivpedagogik.

Schyman ska medverka i en panel-

På hemsidan finns även inbjudan,

information, anmälningsblan kett med

debatt om arkiv.
Andra talare är arkivutredaren Kari

Åsa Ljungqvist, Rilsförsäkringsverket,
lohanna Lagerström, Försäkringskassan i Stockholms län, har utsetts till
nya stadsdelsarkivarier i Stockholm. Deras
uppdragsgivare blir tretton av totalt arton

och

stadsdelsförvaltningar. Den I mars böriade de sina anställningar med placering vid
Katarina-Sof ia stadsdelsförvaltning.

.

SlDAs nya arkivarie/huvudregistrator

är

Per Granath som börjar under våren.
o Rikantikvarieämbetets 1:e arkivarietjänst tillsattes med Kristina Sandahl.

mera.

16/4

. Rikarkivets nya verlsarkivarie blev
Jeanette Nyman som börjar i början av
FALK:s årsmöte

april.

6

22-23 / 4 AAS Diarieförings-

15-16/5

diariet, som
ger helt nya
möjligheter

t4/6

www.tietotech.se
i

nfo@tietotech.se
08-590 9s7 00

TietoEnator@

med CKU

logen Kjell Hansen.

lnformation Management

Tema Arkiv nr 2. Dead-

.

Den 1 juli börjar Annika R6naud på
Sjöfarlsverkets huvudkontor i Nonköping.
Hon kommer närmast från Landsarkivet i
Härnösand.

Iine måndag 6 maj.

2l/3

9-10/10

AAS årsmöte

AAS Registratorsseminarium

15-19 / 4 Arkiweckan,

TRIP

Från och med den 1 maj har Skånes
Arkivförbund en ny arkivchef. Det är etno-

Sollentunamässan

Verktyget
för arkivet,
biblioteket,

.

konferens i samarbete

Lunds

l2lll

stadshall

Redaktionellt material

till
till:

Tema Arkiv ska skickas

fua 0lsson doTema Arkiv
Erikbergs säteri,374 96 TRENSUM
E-post: aspa@swipnet.se

AAS Arkivarieseminarium

Honorar för publicerade artiklar utgår

normalt i form av fem ex av det
nummer som bidraget publicerats i.
Redaktionen förbehåller sig rätten till
redigering av insänt material. För
insänt ej beställt material ansvaras ei.

Rätt datum
för FALK:s årsmöte
I kallelsen till årsmötet för FALK
har det tyvärr blivit fel datum.
Årsmötet hålls tisdagen den

16 april klockan 15.30
och ingenting annat.

Ovärderliga hjälpmedel för arkivet

1. Visual ArkiY Yersion 3.0

cc Det ledande arkivförteckningsprogrammet i Sverige, nu i
ny version med helt nytt användargränssnitt och med SQL Server som databas
oo Systemet kan leverera material till NAD (Nationell Arkiv Databas).
co Systemet kan ta emot och konvertera arkivförteckningar som utarbetats med hjälp av ARKIA
co Etikettutskrifter är enkelt. Du bestämmer själv format och utseende

co Integrerad leveransliggare för registrering av inkommande leveranser
co Med hjälp av vår intranätmodul kan Du enkelt ge ett stort antal handläggare tillgång till förteckningsdatabasen
oo I supportavtalet ingår Visual Forum, som är en diskussionsdatabas på internet för arkivarier

2. Visual Dokplan
till arkivlagens intentioner om bevarande och gallring iir det nödvändigt att en
förvaltning/myndighet har en aktuell dokumenthanteringsplan. Yisual Dokplan gör det möjligt att arbeta

För att kunna leva upp

rationellt med upprättande, implementering och löpande uppdatering av dokumenthanteringsplaner.

Förteckna med Yisual Arkiv
De utbildningar vi hittills har hållit har fått ett mycket positivt mottagande. Frågor angående kursen besvaras
av Birgitta Losman 0108-29 03 14, birgitta@kenfix.se eller Sigrun Hreidarsdottir 037-61 10 26,
sigrun.hreidarsdottir@ stadshuset. goteborg. se

Intresserad av våra produkter? Kontakta oss
Bertil

Produktansvarig

Axelsson

031

-

61 32

25

031

-

701 19

60

018

-

4t

72

bertil. axelsson@ adb-kontoret. goteborg. se

Komuner, landsting och
folkrörelsearkiv

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

Statlig och privat sektor Lars Häger, Wima Dok

30

lars.hager@ 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 tjänster och
Arkiwårdsprodukter.

En demo av vår intranätversion hittar du på
www. vi sual arkiv. sotebore. se
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POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM

Ta kontroll över informationen!
Hur hanteras all information vi har idag?

ffiffiLäggsihögarpåskrivbordeteller,ibästafall,sättsdokumenten
in i pärmar i någon form av struktur.

Vi vet själva var vi kan hitta vår egen information, men det

finns även andra som kan vara behjälpta av dessa uppgifter.
Mycket av vår tid förloras när vi letar efter dokument och
information som lagrats på ett ostrukturerat sätt eller som
kanske inte ens finns.
ALP Data skapar helhetslösningar som anpassas för just era
behov. lnformationen som återsöks kan vara knuten till
ärenden, avtal eller projekt. På detta sätt sparas inte bara tid
och pengar utan det leder även till förbättrad service och bättre
underbyggda beslut som i sin tur ger färre misstag och större
trovärdighet. Vi erbjuder konceptuella lösningar med exempelvis produkterna ÄHS, tVS SharePoint Portal Server, Docs
Open och Meridio.

Å
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www.alp.se

