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Stor plots

lblond röcker inte golvyton riktigt till for ott få plots med
ollt mon vill. Då bör du völio Lundio Trö totpockning, reno
drömmen for dig som hor mycket ott forvoro.
ld6n med tötpockning ör liko enkelsom geniol: vi stöller hyllorno rygg mot rygg

pö vognor och löter vognornc gö på röls.

PÖ

så sött frigör vi dyrbor golvyto.

Du kon sioppo vod som helst i Lundio Trö tötpockning uton ott det syns. En full'
lostod Lundio Trö-vogn kon vögo flero ion, men tock vqre rotten pÖ goveln och
golvskenorno kon du flyttc vognen med boro ett fingerl Kommer du ott onvöndo

a

Lund qVS t

Lundio Trö tötpockning ofto rekommenderor vi eldrivning, som kon kombineros

med dotoriserod sökning. AÅed Lundio Trö för du inte boro bro förvoring och
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snygg inredning, uton öven högsto kvoliiet och millotönkonde rokt igenom.
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Arkiv
utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift. Tema Arl<iv är
:cr€ningstidning fdr medlemmar i Näringslivets Arkivråd (N LA),

Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (AA§),
Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALlo
och Folkröreisernas Arl(ivförbund (FA).

ffi,,,.

Arl<iverin g i srTlå och
rnedelstoYa företag

Ansvarig utgivare: Eva Lindelöw Sjöö,
ordförande i Föreningen SvenskArkivtidskrift

Företagsledningen ser på det direkta sambandet mellan l<ostnader och
intäl<ter. Varje l<ostnad sl<a normalt generera en intäkt. Och det gäller

E-post: eva.lindelow.sjoo@komrev.se

Chelredaktör/redaktion:

även arkivhanteringen. l(ostar den bara, eller ger det någonting tillbaka?
AIlt fler företag pekar på sin historia i sin marl<nadsföring. Det gäller
även relativt unga företag.

Åsa Olsson, c/o Tema Arl(iv

.374 96

Eriksbergs säteri

TRENSUNl

Ttn'. 0454-603 78
E-posl: aspa@swipnet.se

Införandet av IS0 9000 l<ostade mycl<et pengar och mycl<et arbete, men
många företag har man uppgivit att det uppvägs genom en engagerad
personal och ett bättre processflöde. Det har helt enl<elt blivit lönsamt.
Man borde ha samma synsätt på arl<iveringsfrågorna som för IS0 9000.
l(unnig personal, genomtänkta och l<onsekvent tillämpade rutiner gör att

Redakti o nsgru pp:
l\,4ichael Frankius

(FALlo

Tln:0733-1217 23
E-post: frankius@te ia.com
Hans Ramstedt (FALI<)

Tfn:090-16 1397

.

Fax:090-77 0221

E-post: hans.ramstedt@umea.se
Pernilla Friberg (AAS)

Tfn: 08-459 84 66
E-post: pernilla.friberq@sl(b.se

i

man undvil<er de allvarligare fällorna.
I kvalitetsstandarden betonas att företaget ska ha dokumenterade rutiner och arkivera handlingarna på ett säl(ert sätt. Och när företaget använder sin historia i marknadsföringen, då är det ju
bra att man i arkivet kan pel<a på olika milstolpar etcetera som gör historiebesl<rivningen trovärdis.
De personer som sl<öter arl<iveringsfrågorna i små och medelstora företag har nästan undantagslöst dessa uppdrag som sidoåtagande. Få har utbildning inom arl<ivområdet. Självklart gör man så
gott man l<an, men det räcl<er inte. Det är inte heller så vanligt att man idessa frågor kan söka
stöd hos sin företagsledning. l(onsekvensen l<an bli olämpliga rutiner, fel arkiveringstider, fel
materialval vid inköp till kontorsförrådet, olämplig arkivlokal etcetera. Därmed l<an man av ren
okunsl<ap äventyra den resurs som arl<ivbeståndet ska utgöra.

l(arin Forslund (AAS)
Tfn: 08-613 46 17
E-post: karin.forslund@rgk.se

Ingrid Söderlund
Tfn: 08-401 80 71
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se

Britt-lMarie

L

venditto (NLA)

ffn:08-553 43227
E-post: britt-marie.venditto@supportbolaget.se
Lars Lundqvist (NLA)

Tfr: 08- 634 99 18
E-post: lars.lundqvist@foretagsminnefl

Det är nödvåndigt att företagsledningen uppmärksammar arl<ivfrågorna och att berörd personal
får delta i arkivkurser och även får l<omma med i de nätverl< som finns inom företagsvärlden.
Utbildningen sl<a vara anpassad till företagens behov och behöver inte vara på al<ademisl< nivå.
Nej, snarare en pral<tisl<t anpassad utbildning med hela flödet från inköp av papper och toner till
skrivare, fram till bevarande/gallring. De senaste omgångarna av NLA:s grundl<urs var uppbyggda
med fol<us på företagens grundläggande behov. l(ursen innehöll olika moduler och omfattade totalt
fem dagar. Det l<anske finns orsak att erbjuda den kursen på nytt, sammanhållen eller i delar.

.se

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

Resonemanget ovan leder bara till en enda slutsats. Med l<unnig personal och bra rutiner fär
företaget en säker arkivhantering och sin historia att pel<a på, samtidigt som l<ostnaden vanligen
kan minsl<a. En bra l<ombination!

Kerstin Söderman (FA)

rfn:

08-508 283 42

S ivert

E-post: kerstin.soderman@ssa.stocl(holm.se

Gustafsson, ordförande

i
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Arl<ivvecl<an

I

"Vad vill politil<erna med arkiven?", debatt ledd av l(ulturradions Lena Swanberg med bland annat Gudrun Schyman

i panelen.

Text: l\ilichael Franl<ius Foto: Michael Frankius/Rolf Johansson, Landsarl<ivet i Lund

en första svenska Arkivveckan

kategorier.

till exempel om

mi'rgel för

detta var den stlirsta sammandragningen av

bokkonservatorer och om ärende-

blonrmade trots det jr-rst

arkivfolk någonsin i Sverige. Deltagarlistan
innehöli hela 419 namn

handläggnirrg lör' tiIlsi nsarkir rricr'.

och småkyliga väclret, den 1-5-19 apri1.

Arrangör var samarbetsorganet SA

Enligt arrangören hade Arkivveckan inget

(Svenska

clå n-rulna

S

S

Arkiv i Samverkan för Synlighet)

och r,ärdskapet clelades broderligt me1lan
Lurrdsrrrkirer i I-untl. Skane. Arkir

lilhund

och Malmö stadsalkiv. Sessionerna ägcle
rr-Lm

4

fullt ut eftersonr

Utr1,n'rmet där behövdes

ägde rum i Lund. diir träclen redan

i Lunds rymliga och eleganta Stadshall.

I

tema

Snapsbiljett

i praktiken
lrandlade den lruvudsakligen om ABM-

Den egentliga konferensen öppnades

samverkan ur arkivens pelspektiv. För

Tranje Danielsson och SASS samordnare

flcrrn-rellt faststäl1t

rnen

tisdagen den 16 april. Kommunalrådet

Arkivverkets del användes veckan även till

Christer Bogefeldt höll var sitt koft

specialserninarier fbr olika personal-

välkomstanförande, och två skiftjobbande

yrkeskategoriernas troviirdighet och inte
heller nyttigt för demokratin. Han ansåg att

tidningar och nyhetsbyråer borde anstdlla
arkivarier som nyhetsbevakare, eftersom de
genom sin profession besitter både en bred

bildning och ett strukturerat synsätt på
informationsinnehå11.

Arkivutredni ngen, jaha
Nåir den före detta bibliotekarien och numeta

landshövdingen Kari Marklund iintrade
talarstolen surrade 1uften av förväntan. Nu

skulle menigheten få höra något omhans
pågående arbete med Arkivutredningen, som
ska avhandla dels medborgamas möjligheter
att på elektronisk väg få högre tillgänglighet

till

statliga och kommunala myndigheters

information (visionen "24-timmars-

mlndigheten"), dels också utreda Arkiwerkets
framtida

ro11

och organisation. Tyviirr måste

framträdandet kallas för "årets iahaupplevelse"
- inget kontret franrkom angående det
sisfiriimnda, som

ju alla var nyf,kna på.

Utredningen ska vara l?irdig i oktober i år. och
inrian dess vore det naturligtvis otaktiskt av
utredaren att ens gliinta på förlåten.

Årsmöten och sedan

l<ö

Arkivföreningarna AAS, FALK, FA, NAF
och Svenska Arkivsamfundet samt
arkivariernas fackförening ARK hade alla

Lunds Stadshall där sessionerna ägde rum

sina årsmöten precis samtidigt på eftermiddagen den 16 april

-

något som säkert

dövtolkar såg till att konferensens budskap

institutionernas existens i sig ifrågasätts trots

orsakade intressekonflikter bland dubbel-

verkligen nådde fram till alla deltagare.

allt generellt sett inte av makthavarna, även

anslutna konferensdeltagare. Mer om

Dagens första fniss hördes när värden Göran

om anslagen iir snåla

Larsson, stadsarkivarie i Malmö, meddelade
att snapsbiljetter

till onsdagskvällens

festrhiddag kunde köpas i bokhandeln -

-

årsmötena f,nns att läsa på föreningssidorna

och arkivariens

anledning attvaru lycklig över sitt yrkesval

i detta nummer.

iir, sfirkturellt sett, att "mkivets kaka iir liten men

I skymningen

seg". Man får vma glad åt lite i det hiir yrket.

m2ingd arkivmiinniskor på rad utanför

..

ingången

mycket kan man förvisso handla diir, men
sant.

..

Riksarkl ets st1,'relseoldför'ande Åke
Pettersson

Arkien

to_s

till

orda angående ämnet

och tlemokratin Han såg

a1lmänhetens r'äs in

IT sorn

i .rrkiven. och därmed

synnerligen långsamt avancerande kön av

nystartade tidningen Dagens Forskning,

asylsökande in

beränade att han har halt enorm nytta av

sitt dignande buff6bord fick mig att tänka på

arkiven

i sitt arbete somiournalist och

prisade arkivarierna för deras kunnighet,
hjälpsamhet och engagemang. Han såg med

arkiven i sig.

oro på att dagens journalister blir allt siimre

Svante Becknran. proiessor i kultur-

på grävande journalistik

produktion vid Linköpings r"rniversitet" talade

arkiven görs av forskare

Arkiv-

Östgöta Nation. Porlen var

Anders Björnsson, chefredaktör för den

som liämjare ar bade demokratin och av

om Dert hcklige urkit'arlerr.

till

dock trang och festlokalen liten, så den

Nyhetsbevakande arl(ivarier

?

observerades en ofantlig

i

till

detta förlovade land med

bibelorden om kamelen och nålsögat..

ABM-frågor
Onsdagens sessioner ägnades åt

ABM-

i stiillet för av

frågor, alltså samarbetet mellan arkiv,

journalister, vilket är negativt för båda

Museets chef Christina Matsson. som

grävandet

.

bibliotek och museer. Inleddes av Nordiska

5

görandet, utan metodema och kostnadema

för det digitala bevarandet. En nationell plan
för insamling och digitalisering behövs,
liksom en samordnande funktion på
nationell nivå. Norge kommer att starta en
ABM-myndighet år 2003. men den kommer
inte att ha en lika centraiiserad och styrande
funktion som Re:Source i Storbritannien.

Arkiven lyfter med SASS
Onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag
ägnades åt parallella seminarier

i ett flertal

olika ämnen: ABM-samverkan, arkivutbildning, arkivmarknadsföring, kulturarvsvård med mera. På onsdagens viilbesökta
ABM-seminarium i Palaestra-husets aula
presenterades SASS visioner och arbete:

man

vill utveckla nya samarbetsformer i

form av regionala och lokala nätverk, få ut

I

kunskaper och få in nya användare genom
i

till

1

samt

exempel Arkivens dag-ar:rangemangen

bi&a till att stituka demokratin. SASS

verksamhet finansieras under starfasen av
anslag från Stiftelsen Framtidens Kultur.

Ett av torsdagens seminarier handlade om

Ståuppl<omil<ern och el<onomihistoril<ern Lasse Eril<sson pratar med munnen, och
en assisterande dövtoll< med händerna, om sina upplevelser som arkivforsl<are.

standardisering, något som

zir

mycket vitalt

för dokumenthantering i allmiinhet och
digital arkivering i synnerhet. En antal ISOstandarder om dokumenthanteri ng presenterades. Troligen kommer Statskontoret att

Re: Source

cegifieringsmyndighet för statsförvalt-

centrala institutioner firr att lyckns n'red sitt

Henrietta Hopkins från den brittiska centrala

ningen.

ABM-myndigheten Re:Source presenterade

Ståuppkomikern Lasse Eriksson, Pitebo som

regionala institutioner och projekt räcker

sin organisations uppbyggnad och arbetssätt.

sedan

inte. tväfiom ulholkar detta den samlade

Myndighelen startade våren 2000 och har

som dessutom iir ekonomhistoriker

kompetensen och mo§'erkar därmed hela

nuläget 75 anställda. Man har ett folkbildar-

berättade

i

uppdrag

-

att bara pytsa ut pengar

till

små

i

31

år är

tillfälligt bosatt i Uppsala och
i botten,

livfullt om.sina arkivforskarmödor

syftet. Hon sa "- På Internet finns inga

perspektiv, målet

arkivarierl", det vill säga inga vägledare till

och utveckla samhället genom att förbättra

och kvalitetsbedömarc av intbrmationen som

medborgamas åtkomst

finns trtlagcl på nätet. Hon efierlyste ert

information, vetenskap och kultur. Detta

stor upplevelse, humor och självdistans har

sker genom att stötta bland annat regionala

det

och lokala arkiv - och arkivarier - med både

yrkeskår...

gemensam Internetportal

lbr hela ABM-

sektorn.

politisk chef på SACO, han är också fil dr

i

l-ristoria och van arkivanvändare. Han
påtal adc ark ivari crn as r,i kti

-aa

uppclra-u att

utfbrma f'ör gemene man anviitrclbara
söks-vstem

zir

att stärka demokratin

till

både myndighets-

samband med skrivandet av en bok om sin

frus måirkliga farmor. Att få höra 400

arkivarier skratta högt och samtidigt var en

hittills varit alltför klent med i vår

projektpengar och kunskapsstöd, samt

Cunnar Wetterberg iir inte bara saurhälls-

i panelen

genom uppbyggande av nätverk för arkiv-,

Schyman

biblioteks- och museifolk. Storbritannien har
en motsvarighet till begreppet "Hela Sverige

Konferensen rundades av med en panelde-

ska11

leva"

-

vill politikema?". Panelen
till hälften av ledamöter i riksdagens

batt betitlad "Vad
bestod

Renaissance in the Regions.

kulturutskott, med Gudrun Schyman som

till arkivinnehirllet. och att lära

både llilale och studenter att anr'ända sig av

Nordiska Museets Magdalena Gram skriver

mest kända namn. Helt klart iir att arkiv-

i unclervisningen i stiillet för

för närvarande på en rapport om det svenska

organisationerna måste arbeta hfut med att

ABM-arbetet hittills. Det stora probiemet

synliggöra sig för politikema, annars liir man

arkiven

kompilera uppgifter 1iån Internet

ju taktiskt inte utlagt därl

6

bli

lrär'dac1e att A B M -sanrarbetet kriiver starkår

-

zltt bara

a1lt finns

eniigt henne inte det digitala tillgänglig-

?ir

aldrig få varken uppmärksamhet eller

pengar. Politikerna var eniga om att arkiven

bör få ökade anslag för sin viktiga verksamhet

i demokratins och folkbildningens tjänst.

När Ingvar Söderström från Folkrörelseraas

Arkivförbund talade om för panelen att
länsfolkrörelsearkiven, efter att ha uppvaktat

Kulturutskottet om detta, i själva verket hade
fätt sänkta anslag just därifrån hördes
panelens överraskade tystnad som ett

kanonskott...
Överföring av medel från AMS till kulturmyndigheterna

zir önskviirt för att underlätta
ABM-projektfi nansieringal men tyvärr är
AMS inte a1ls roat av den tanken. Originellt

nog

åir

moderaterna betydligt mer centralisti-

ska än socialdemokraterna vad gä11er den

ekonomiska resursfördelningen.

Över sundet
På fredagen anordnades en resa med

Öresundståg för studiebesök på Köpenhamns stadsarkiv och danska Rigsarkivet.
Det var meningen all Rigsarki\et skulle lå
en välbehövIig nybyggnad

i den nya

stadsdelen Örestad - dess spiinnande

arkitektur iir för övrigt påtagligt inspirerad
av slarvigt travade arkivkarlonger. Arbetsmiljön och lörvaringssäkerheten

i

I600-

talshuset vid Christiansborg motsvarar inte

Arkitel<tmodell av det byggstoppade nya dansl(a Rigsarl<ivet
trave arl<ivboxar!

modema krav, så ett nytt hus behövs

verkligen

-

men i sista stund, precis före

-

påtagligt inspirerat av en

byggstart, stoppade den nya danska
regeringen
bygget, med
den begåvade

motiveringen
att man inte

ville lägga ut
en massa.

pengarpåett
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nytt flott hus
ämnat åt att bara hysa gamla gulnade
papper! Konstigt att en så starkt nationalis-

tisk regering inte iir räddare om nationens
historia...

folkrörelsesektorn kom 70 deltagare.

viirdarna och alla deras medarbetare för det

fiån de statliga rr-ryndigheterna 50 och

storir och väl utförda arbete som cle lagt ner

fi'ån företagssidan korn bara ett dussin
(kanske beroende på att NLA redan

på att arrangera en innehållsrik. socialt

hafi sin årskonf-elens?). Känslan av "Arkivverket med bihang" r,ar tyvärr oundr.'iklig -

trivsanr och praktiskt vällungelandc
Arkivvecka

l

åtlninstone tbr artikelförfattaren som
f'ör'eträdde cn av rninoriteterna.

Summering
Arkivveckans deltasare kom fiån

rnycket glest representerade. Från

vart tlärde år. i likhet nred clen stora
Nordiska arkivkongressen. och van,ad med
den? Avslutningsvis vill ja,r: harangcla

Sydsverige. Kommunerna 1ängre
norLörrcr sarnt landstin-uen var tyvärr

Arkiweckan är tiinkt att bli ett återkommande arangemang, dock inte varje år.

a1la

Några nyttiga he!xsidor:

Att

sektorer, men den statljga dominerade rejält.

alTangera ett evenemang av den hiir

Från Arkivverket kom 1 20 pelsoner och

storleken är ettjättearbete, av praktiska och

nästan lika månqa kom tiån kommunsektoln

innehållsmässiga skäl iir vaftannat år tätaste

- hur uJ:akligen docl< llrn k,,rns11rn.rna

tänkbara intervall. Kanske kan man tänka sig

'

0m AB l\4-arbetet: www.abm.vlm.se
0m srandarder: U(ww.iso.ch samt www.sis.se
0m Riksarl(ivets standardiseringsarbete: www.ra.se
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Nytt Arl<ivcentrum

i

Sl(åne

togs det första spadtaget vid Gastelycl<an i Lund,'från vänster Ril<sarkivarien Eril< Norberg, tf
regiondirel<tör l(-G Andersson, universitetsrel<tor Boel Flodgren och byggherren Håkan Wil<holm. Foto: Jan

I mars2002
N

ilsson

Text: Ullvi El<wall, regionarkivarie

R

egionarkivet

i Region

tillbaka

Skåne ska

tillsammans med Universitetsarki

till

1863 då dåvarande landstings-

administration bildades.

reglerna för statliga myndigheter.

vet i Lund och Landsarkivet i Lund

hyra gemensamma lokaler för ett nytt arkiv
på Gastelyckan

i Lund.

Arkiven hos de tre myndighetema
mer iin fulla, vart och ett på sitt

åir

Det rör sig om hardlingff från regionens

Tillfälliga lokaler har ofta fått bli lös-

centrala administrativa funktion, handlingar

ningen på problemen.

och journaler från sjukvårdsdistrikten och

i dag

hå11.

betygshandlingar från regionens vård-

Landsarkivet

gymnasier/vårdhögskolor, ritningar, foton,

Landsarkivet i Lund är arkivmyndighet

Regionarl<ivet

mikrofilmer med mera

Den 1 januari 1999 blev de båda landstings-

pappershandlingar.

-

totalt cirka 8,5 mil

arkiven - Iandstinget i Kristianstad län och
Malmöhusläns landsting samt sjukvården

Malmö stad

-

i

Regionarkivet i Region Skåne.

I landstingsarkiven flnns handlingar som går

8

institutionerna har länge varit otillräckliga
och haft svårt att leva upp till arkiv-

U

niversitetsarkivet

för statliga myndigheter inom Skåne,
Halland och Blekinge. Under de senaste
tio åren har Landsarkivet fördubblat sitt
arkivbestånd och man behöver ytterligare

Universitetsarkivet vid Lunds Universitet iir

utrymmen trots utbyggda, befintliga

utspdtt på institutionerna. Arkiven på

depåer på Gastelyckan

i Lund.

Samve rl<ansproje ktet

samverkan om inköp/upphandlingar av
större volymer

Firretiädare för L.rndsarkivet. Llniversitetsarkir et och Regionarkivet började för ett

samverkan om bättre tillgiinglighet

till

antal år sedan att undersöka förutsättnins-

ett brett arkivmaterial, dåir sjukvårdens

Eldorado för forsl<are

arna t-ör lokalsamverkan.

material hiinger nlira samman med
material hos universitet och landsarkiv

I

Samverkansprojektet bedrevs under namnet
\r'kir centrum Syd. Olika alrernariv togs

samverkan om systemutveckling för
bevarande med mera

trarn och nu flnns ett färdigt förslag om
samr erkan i två arkivdepåer och en

en

framtid av digitalisering, diir

datoriserade joumalsystem installeras

admi nistrationsbyggnad på området

Arl<ivcentrum Syd

Gastelvckan i Lund.

Nåir

i

snabb takt inom sjukvården i regionen såväl

som i övriga Sverige, kommer inte efterfrågan av äldre joumalmaterial att vara

Arkivcentrum Syd står ftirdigt i mars

2003 kommer det att finnas 2 4OOkvadrat-

lika ofta

återkommande på sjukhusen som tidigare.
Däremot kommer det iildre .iournalmaterialet

i framtiden att ha stort
forskningsintresse - inte minst inom Malmöunder lång tid

Denna samverkan över sektors- och
myndiehetssränser. som redan har väckt

meter depåyta med arkivhyllor av en total
längd på tio mil och ett klimatarkiv för film

Lund området med två stora universitets-

uppmärksamher narionellt. ser ut att bli en

och datamedier.

sjukhus.

intres.anl .atrninS lör arkir:verige i
lramtiden. Bltnd ram\ erkans\ in\ter som

Diirtill kommer det att finnas 1 500 kvadrat-

uppnår kan nämna.:
samnyttjande av kompetens och resurser
samverkan om marknadsföring av
arkivens

II

patientjournaler för bevarande för framtiden
till ett gemensamt Regionarkiv.

ro11

i framtiden

meter kontorsyta med plats för 30 tjiinstemän, kapacitet för 50 forskarplatser med
teknisk utrustning som mikrofilmläsare,
datorer, kopiatorer, reception samt lunch och
pausrum för både personal och besökare.

samverkan i gemensamt service-

För Region Skåne kommer det nya arkivet
att innebiira att regionens sjukhus och övriga

erbjudande med reception för forskare
och forskarsal

myndigheter för första gången i historien
kommer att få möjlighet att leverera

I-I

TIIIITIIIIIIIIII-I

I

I

till det nyaArkivcentrum Syd med
källor tiIl siillsamma skatter kommer att

Niirheten
dess

bli ett eldorado för forskare inom alla
områden!

Fotnot: 0mslagsbilden visar hur
Arl(ivcentrum Syd skall se ut.

IIIIIIIIIIIIIII

Ny

utbildning
f or registrato rer
I

Text: Anneli Sundqvist

Vid Mitthögskolan startar i höst en helt
ny utbildning, Dokumenthantering för
registratorer, omfattande 20 poäng.
Vid Mitthögskolan har utbildning i
arkiv- och informationsvetenskap
funnits sedan 1989 och den nya utbildningen är ett led i Mitthögskolans
satsning på utveckling och breddning av
ämnet. Utbildningen riktar sig som
namnet anger

till

yrkesverksamma

registratorer. Registratorerna har genom
sina organisationer och nätverk under

många år arbetat för att höja den professionella kompetensen och statusen bland sina
medlemmar. Registratorerna har en central

och iirendehantering inom såväl statlig som
kommunal sektor. §ngdpunkten kommer att
ligga på den inverkan lagstiftningen och
informationstekniken har på den moderna

roll i upprätthållandet av öppenhet, kvalitet
och effektivitet i myndighetemas verksam-

förvaltningen och i synnerhet på

het och kompetenskraven på regiskätorer

registratorernas arbete. Eftersom mål-

kommer sannolikt att öka.

guppen består av yrkesverksamma kommer
utbildningen att genomföras med fördröjd

Distansundervisning
Syftet med utbildningen iir an ge de
färdigheter som krävs för att kunna utföra
kvalifi cerade uppgifter avseende dokument-

studietakt. Hiirnösand iir samlingsort, men
större delen av undervisningen genomförs på
distans med hjälp av Internet. Mer information flnns på wwwitm.mh.se/arkiv
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ffitikelserie

F 0 rtecl(ning

och flödesstyrni ng
av digitalt lagrade handlingar
Del 3

- Dol<umenthanteringsplaner

Artikelförfattarna Lars Lundqvist och Magnus Wåhlberg

Text: Lars Lundqvist, lars.lundqvist@foretagsminnen.se

I

denna tredje och sista del

artil<e lserien, sl<a

i

vi översil<tl igt

visa på hur man l<an sl<apa
dol<umenthanteri ngsplaner för

digitalt lagrad information.
Det finns nästan alltid flera skäl

att man

traditionella

kombinera tabeller och diagram. Exempelvis

UML

Den traditionella dokumenthanterings-

kan man med aktivitetsdiagram i

planen, eller arkivbildningsplanen,

(Unified Modelling Language), eller

åir

i

framför allt in-riktad mot att understödja

traditionella processdiagram skapa styr-

arkivläggandet av handlingar vid en

dokument för informationsflödet inom en

myndighet. Den traditionella dokument-

organisation.

hanteringsplanen kan nästan beffaktas som

Notera att om man bestlimmer sig för att

en form av försystem

till

arkivet, diir planen

anv2inda diagram i stället för tabeller, blir det
betydligt fler antal sidor som man måste

bestämmer sig för att skapa en dokument-

knyter ihop arkivets seriebeteckningar med

hanteringsplan för en organisation. Förutom

handlingarna ute i myndigheten. En

skapa än om man använder enbart tabeller,

att styra det traditionella arkivbildandet, kan

dokumenthanteringsplan behöver dock inte

och dessutom kan det ta längre tid att

en ordentligt utförd dokumenthanteringsplan

vara begränsad

exempelvis användas
flaskhalsar

till

att ta bort

till

vad som skrivits

denna funktion, enligt

i stycket

genomföra analysen. Den stora vinsten med
att använda diagram iir att man får en

ovan.

i informationsflödet, förenkla

befydligt bältre helhetssyn över

införandet av nya arbetsrutiner och informa-

Tabeller och diagram

informationsflödet inom organisationen och

tionssystem, men även skapa underlag för

En dokumenthanteringsplan kan vara i form

att dokumenthanteringsplanen oftast kan

kvalitetssäking eller informationsslikerhets-

av en tabell, men den kan likaväl vara i

analyser.

10

till

Den

och Magnus Wåhlberg, bpj27oa@tninet.se

av diagram. Ytterligare en variant är att

form

anviindas

till fler användningsområden

än

bara arkivbildning. Det sistn2imnda gör att

ffitiketserie
Tabell 1. Förenl<lad version av en tabellorienterad dol<umenthanteringsplan.

ID

Handlingstyp

Fas 1
Plats

Format

Lagringstid

Plats

Format

Lagringstid

5.3.1

Kassatransaktioner

System

Databas

<10 år

Arkiv

AB-XIUL

Bevarande

5.3.2.1

Utgående fakturor

System

Databas

<10 år

Närarkiv

Papper

10 år

5.3.2.2

lnkomna fakturor

System/
Närarkiv

Databas/
Papper

<10 år

Närarkiv

Papper

10 år

Fas 2

det kan vara betydligt lättare att motivera

som iir snabbt föränderliga. Exempelvis kan

måste den uppdateras. Med andra ord gäller

dess skapande och existens, jämfört med en

detta gälla utbyte av datasystem och

det hiir att finna en balans mellan funktiona-

traditionell arkivbildningsplan.

organi s ati onsförändringar.

litet och stabilitet.

Utgångspunkter
I

våLrt

vidare resonemang utgår vi från att en

dokumenthanteringsplan ska (så 1ångt som

möjligt) vara systemoberoende,
organisationsövergripande och ej blankettorienterad.

Med systemoberoende menar vi att man som
målsättning försöker skapa en plan som ser

primiirt till handlings-/informationstyper,
och inle vilka datasystem som används inom

Att undvika blankettorientering, åir så gott

Huvudarbetet med att ta fram information

som alltid lämpligast. (Enda undantaget från

ti1l en dokumenthanteringsplan kommer

denna regel är om man bedömer att

nästan alItid från intervjuer och arbetsmöten

organisationen under överskådlig framtid

med nyckelpersoner i organisationen.

kommer att fungera helt blankettstyrt.)

Dessutom kan man ofta finna bakgrundsin-

Ytterligare en utgångspunkt iir att försöka

formation i arkivförteckningar, process-

skapa en mediaoberoende dokument-

beskrivningar, informationsanalyser,

hanteringsplan. Med andra ord en

systemdokumentation, diarie-/dossierplaner

dokumenthanteringsplan som kan anviindas

med mera.

oberoende av om informationen hanteras på
papper, mikrofilm eller i digital form.

I tabe1l I

ses ett exempel på hur en

tabell-

baserad dokumenthanteringsplan kan se ut.

organisationen.

Med organisationsövergripande menar vi att

Uppbyggnad

detta

man försöker så långt som möjligt att

En dokumenthanteringsplan kan som nämnts

förtecknande av handlingst)?erna, och att

fokusera på de verksamheter och processer

ovan byggas upp på många olika sätt. Vilken

punktnotation (Ex. 5-1-1) anv2inds för att

som finns inom arkivbildaren och inte själva

information som ska finnas med avgörs av

skapa seriebeteckningarna. Måirk att

organisationens tillfälliga uppbyggnad. Detta

organisationens behov och verksamhet. Vid

informationsfl ödet i dokumenthanterings-

itr dock i praktiken inte alla gånger lätt att

exempelvis Svenska Elektrikerförbundets

planen styrs i ett godtyckligt antal faser.

göra, utan ofta får man göra en diplomatisk

kansli finns en dokumenthanteringsplan,

(Notera att i tabell

avvägning mellan den renodlade modellen

som använder en kombination av en tabell

medtagna av utrymmesskiil.)

och den lokala personalens inarbetade

med tillhörande diagram. Tabellen och

arbetssätt.

diagrammen beskriver och styr aktiviteter.

I va{e fas styrs var handlingstypen ska
lagras, i vilket lagringsformat information

Med ej blankettorienterad menar vi att man

såsom exempelvis niir arkivläggning görs

ska finnas, och för hur länge informationen

bör undvika att skapa en struktur efter de

eller niir arkivutskrift ur datasystem sker.

ska hanteras

I finns endast

två faser

i denna fas efter sista ändrings-

datum. Fördelen med detta sätt att beskriva

blanketter som används inom en organisa-

tion.

Niir man konstruerar en dokumenthanterings-

informationsflödet, gentemot det traditio-

plan börjar man enklast med att grovt

nella, iir dels att det inte iir blankettorienterat

Huvudskälet bakom ovanstående utgångs-

strukturera de stora informationsflödena, för

samtidiS som identifikationsnumret

punkter

att diirefter gå ner på en mer detaljerad nivå.

möjliggör en hög detaljeringsnivå, dels att

stabila dokumenthanteringsplaner. Med

Notera att desto mer detaljerad en

hiinsyn tas

andra ord att försöka minimera alla faktorer

dokumenthanteringsplan görs, desto oftare

iir konstant under handlingens livscykel.

åir

vår ambition att skapa över tiden

I

fall förutsätts att EAD används för

till

att informationens

fomat inte

11
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ffitiketserie
Diagram 1. Grov översikt av informationsflöden inom en organisation som använder papper som arl(ivlagringsmedium.

Fax, email..

Anvåndare

Datasystem

Postöppning

Registrering
och scanning

Arkiv-utskrift

Pappersoriginal

s

84
6

Kontosarkiv

I Diagram 1 ses ett exempel på ett översiktligt diagram som visar hur informations-

information finns i form av arbetsdokument

om vi bara har skummat på ytan. Vi är väl

från Riksarkivet, och diverse lokala initiativ

medvetna om att en del av det vi beskrivit

flödet sker inom en organisation. (Av

inom föreningar och myndigheter.

kan kännas något ovant för många yrkes-

pedagogiska skiil har vi valt att presentera ett

Förhoppningsvis kommer informations-

verksamma, även om vi försökt att balan-

översiktligt diagram som inte använder

utbudet på detta

sera mellan ytterligheterna konkret

UMl-syntax.) Detta diagram kan sedan
delas upp i deldiagram som beskriver de

område att bli bätffe i en snar

detaljrikedom och övergripande beskriv-

olika aktivitetema i detalj, såsom arkiv-

det tas fram nationella

utskrift ur datasystem, avstälIning och

rekommendationer

leverans.

och instruktio

framtid, genom att

ner.

Avsl utande ref

lektioner

ningar.
Som vi ser det iir

den
en

l«i

Vi ser fram emot

ln

den dagen då

arkiwiirlden i dag inne
i en förvandlingsprocess, diir det kommer

att skapas nya effektiva

I denna avslutande artikel har vi visat på hur

Riksarkivet ger ut

man'kan arbeta med kombinationen

rekommendationer för

dokumenthanteringsplaner och digitalt

användande av

lagrad information. I tidigare artiklar har vi

utifran bland annat

beskrivit förteckning av digitalt lagrad

ARKIS Il-projektet,

information med allmiinna arkivschemat och

och att även arbetet

EAD.

med att ta fram instruktioner och riktlinjer

applikationer såsomARKIS tr med EAD,

För den som vill få en mer komplett kunskap
om EAD, punktnotation och moderna

för en modern funktionell arkivstruktur

modema a"rkivförtecknings- och

enligt INFOTEK(RED)-prqektets idder blir

dokumenthanteringsstmkturer.

dokumenthanteringsplaner finns i dagsläget

slutfört.

Dessutom har nya langtidslagringsstrukturer

svenska. En del information finns på nätet

Förvand I ingsprocess

och -metoder börjat utvecklats på både
övernationell, nationell och lokal basis.

(Exempelvis www.loc. gov/ead och

Till sist skulle vi vilja uttrycka vår förhopp-

www.diffuse.org.) och en stor del som

ning att artikelserien gett en del uppslag

praktisk kunskap hos vissa nyckelpersoner

läsarl«etsen för hur man förtecknar och

att hantera traditionellt arkivmaterial

vid exempelvis Riksarkivet. Ytterligare

flödesstyr digitalt lagrade handlingar, även

kommer att finnas kvar.

EAD,

ings-

örv
proGes§

verktyg för
regi stratorer, arkivarier

och andra hformationsspecialister. Bland
dessa nya verktyg finns

nya arkivstödjande

inte så mycket information tillgänglig på

L2

Slutarkiv

Nårarkiv

till

Denna nya utveckling kommer antagligen
att accelerera, parallellt med att behovet av

OFFENTL

T

T

HET

IT
Text: Hans Ramstedt

G
\
\lir.,

,u,roonrorpr nar Kommrt med en n)
u,guuu av /vagrednrngen uHentlrg

«

t1

"

12uu2:l;. Den vrsarhur

myndigheterna kan använda sig av ny teknik
med bibehållna krav på det öppna samhäl1et.
Den kommer väl att uppfylla rollen som
referenslitteratur. Man kan gott säga att den

ligger bra i tiden.
Vägledningen innehåller
kommentarer

till

största delen

till tryckfrihetsförordningen,

minst utifrån ett IT-perspektiv. Här

Serviceskyldighet

diskuteras också begreppen utkast,
koncept, minnesanteckningar och

Vägledningen tar i avsnittet "Förvaltringslagen _

biblioteksregel i ett IT-perspektiv.
Vilka krav stäl1s på diarieföring med
hjälp av IT? Vad gäller för diarier på
Internet? Vad gäller för sekretess för
personuppgifter? Dessa och andra frågor
finns i avsnittät "sekretesslagen -

diarieföring, sekretess och god
offentlighetsstruktur".

förvaltningslagen och arkivlagen.

Personlig integritet och IT,, diskuteras
förulsättningarna [ör hantering av
personuppgifter. Dessutom finns ett
kapitel där man på ett tydligr sätt har
sammanfattat personuppgiftsombudets

-

offentlighetsprincipen och IT" behandlas det
alltid lika viktiga handlingsbegrepper, inre

ro11

Om hur vi ska bevara och gallra ll-materiat

iirju

alluellt och utmanande iimne som
,,Arkivrymmer flera olika aspeker I avsnittet
både ett

lagen

-

Bevarande och gallring av ll-material,,

tekniska krav, s§dd och arkiwedovisning.

I avsnittet "Personuppgiftslagen

0lika avsnitt

services§ldighet och då inte minst vad som
giiller för den elektroniska posten.

diskuteras bland annat regler, bestiindighet,

sekretesslagen, personuppgiftslagen,

I avsnittet "Tryckfrihetsförordningen

Myndighetemas sewice" upp mSmdighetemas

-

TiIl sist finns ett avsnitt om olika ufvecklingstendenser

i dag på området IT i förvaltningen.

Det gäller bland annat den säkallade 24timmarsmyndigheten, diarier på nätet och det
öppna Sverige.

och uppgifter.

Text: Ingrid Söderlund

Torsdagen den 1 5 november 200i kunde
man på Riksarkivet dra en suck av lättnad.
Den dagen beslöt nämligen Regeringen _

enskilt mest värdefulla delen i arkivet. Men
samlingen innehåller även Karl XII:s
fältbrev till Magnus Stenbäck, Carl Gustaf

efter cirka tio års processande - att staten
skulle utnyfija sin rätr att lösa in der så

Tessins efterlämnade handlingar och

summan. Av två oberoende värderingsmän

Sveriges kanske största autografsamling.

hamnade berlikningarna då på 18,5 respek-

Inlösensumma

tive 27 miljoner kr. Och någon bättre ny
ägare kan man ju inte tänka sig! Så tyckte
man (och tycker nog fortfarande) inom

kallade Ericsbergsarkivet. En ovärderlig
handskriftssamling som varit deponerat på

Riksarkivet sedan 1948, men i släkten
Bondes ägo, varav ett av deras slott är
Ericsberg i niirheten av Katrineholm.
Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas
dagböcker

fiån 1700-talet

är eventuelit den

Det var vid det senaste arvsskifiet inom
släkten som det blev aktuellt att avyttra

använda sin rätt att lösa in samlingen.
Man beslöt sig alltså för art göra det och
sedan vidtog förhandlingar om inlösen-

sliikten Bonde. enligt deras juridiska ombucl.

arkivet. Men då det styrdes av bestämmelserna om avveckiing av f,deikomiss, krävdes

Källa: Svenska Dagbladet fiedagen den 16

ett regeringsbeslut om huruvida staten skulle

november 2001
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Vi kan hiätpa dig med attt inom
informationslagri ng

Vårt utbud är unilt. Inget annat foretag kan erbiuda dig en lika komplett sewice.

Egen DOKUMENTKOT{SULT
Din Dol«rmentkonsult analyserar
kostnader, foreslår teknik {iir att avlasta och effektivisera din verksamhet och hiiilper dig med inventering,
logistik, iuridiska frågor m m.

Posr/HAKrumrÅxesr
Vi fängar upp överenskomna delar av
din post, t ex leverantörsfakturor, och
skannar, tolkar och omvandlar dem
till digitala dokument som passar ditt
system ftjr fakturahantering.

KOilVERTERING titl andra media
Microfilm oih microliche kan vi omvandla ftir digital användning, papper
kan överftiras till microfilm, etc.

Digitaliserade dokument hämtar du på
några sekunder.

eARCHIVES

Traditionell, säker ARKIVERING

som du kan nå via internet

För dokument som måste lagras traditionellt

har vi flexibla, klimatkontrollerade arhvdepåer fiir olika typer av informationsbärare.
Dokumenten kan snabbt återsökas via fax,
eÅrchives eller vår hemsida på internet.

Dokument som du inte behöver eller kan
endra i men som måste vara snabbt tillganghsa skannar vi och lagrar i eArchives.
Detta högeffektiva system kan utvecklas
till att bli din totala dokumenthantering.

Dokumenthuset
Vi gör dittkoator papperslöst
o8-6SZ 43

oo

wwwdokumerrthuset.se
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ingar. Alltid

,

material, fo

U
använda.

som efter-

itvå

ompactus@
pl an.

Stockholm:
Solna.

Fax. 08-83 40 06

AB, Göteborg:
12, 416 64 Göteborg.
00. Fax. 031 -771 96 96

3{?,

U

är om arkiv!
Professionelt hjzilp med dokumenthantering!

Kurser 8c

utbildningar

§PE(IALI§TER PÅ;
Furuhyllor

Komoolithvllor
Kontoiskomilokt"t
Posthonterinqssvstem

Skön och bäklivllor

' srolhyllor'

Konsulttjåinster 6c entreprenader
Batäll gätna aår brosclryr!

Jm APPelquist
dn: 0S'698 06 04, epo*: izn'tppelquist@sipu'se

fu:
{n
tft:

Sten l*ander
0S-698 06 01, c-post: sten'leander@sipu'se

Elisabet Lennd
08-695 06 08, *po*: elisabet lenne@sipu'se

Annika Pettersson

08'698 A6 03, c'?ost: tnnika'pettersson@sipu'se

Mariebergs fukivbYrå AB
Box 70338, 107 23 Stockholm

Tfn 08-698 06 03, Fu 08-698 06 02
Hemsida www.siPu'se/maieberg
- ingår i SIPU

16

Utstollning; Ynglingogoton I.4
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Svensl< Arkivguide

-

men inte på nätet

Text: Hans Ramstedt

För en tid sedan kom en ny upplaga ut av Svensk

I :

Arkivguide. Den ersätter en äldre upplaga från 1996. Den
är på cirka 400 sidor med uppgifter om statliga, kommu-

I

nala och privata arkivbestånd

I : : I I
I
: I

i Sverige.

Bakom Svensk Arkivguide står Institutet för Ortshistoria i
Uppsala med personerna Thomas Aurelius, Tobias

Axerup och Daniel Karlsson.

Innehål

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

I

Arkivguiden är indelad i arkiv för hela Sverige, arkiv för
landsdelar större än län i norra, mellersta och södra
Sverige och arkiv för län och landsdelar. Det finns också
ett alfabetiskt arkivregister och ett personregister.

Till varje arkiv finns en karta som visar

på arkivets

verksamhetsområde.

Förutom uppgifter om adress-, telefoni och öppettider
BftAÅ8
INOM

Tel. 0513-175

74

finns också uppgifter om bland annat personal. forskar-

SILO

platser, historik, verksamhetsområde, inriktning. arkivets

Fax 051 3-175 87

omfång och huvudsakliga innehåll.

Till skillnad frän

1996 års upplaga finns e-post- och

hemsideadresser.

Digital arl<ivguide
Åtkitektutr,r.r

Men iir den inbundna volymen fortfarande det rätta
mediet för att sprida den h?ir informationen? Författarna
har delvis sjlilva kommenterat den frågan. De tror att
Srensk Arkivguide framgent kommer att ta en digital
gestalt.
Det behövs utan tvekan en arkivguide på nätet. I dag

Ko*sthantv+i*1.1

.,
.,i

Kr*{tr*t'rriiliö,

, 't:,

'l'.11,r,1.,

ffi

lill*eepr '

arkiv skulle förstås göras lättil1g?ingligare och förändringar av bland annat personuppgifter skulle lättare kunna

ti
i

ettfätalarkivinstitutioner. Men det iir dock nästan alltid
fråga om samma arkivinstitutioner. Uppgifter om andra

L;träratur oeh,åS{Sk

hAassrnsdia

finns uppgifter om och länkar till andra arkiv att ti1lgå hos

iindras om uppgifterna

r

också möjligheterna

Till sist måste jag

1åg på

till

nätet. Utan tvekan skulle

samverkan öka.

bara kommentera det faktum att ett

drygt fyrtiotal kommuner ej har besvarat författarnas
enkät med beg?iran om uppgifter om de olika arkiven. Det
har att göra med att ett stort antal kommuner saknar

utbildad arkivpersonal eller överhuvudtaget saknar någon
ansvari

g för arkivlrågorna.

När får vi veta vad arkiven innehåller

i

dessa kommuner?

kulturnät sverige

t7

porträttet

M argareta Linda

legendaYisl( ordfö
Linday Natt och Dag ifrån sig ordförandeklubban'
Vid NLA:s årsmöte den 6 mars, lämnade Margareta
NLA till vad det är i dag'
En ordförande som gjort mycket för att utveckla

T.xt: Lars

Lunclqvist Foto: Anders Perlinge

\1;rlrreta Linday Natt och Dag hör till
.,-. Je rnanga som hamnat

en

i arkivyrket mer

mindre av en slumP. Född och
,r::r\ u\en i Bromma. kom hon sedan att
-,lrilda sig till beteendevetare på universite-

:.,:r

i.'t. I n1ånga år var Margareta verksam som
'.urrdon.ispedagog, under åtta år på 81å
.r

I

rirnan. en

fiivillig

t'örsvarsorganisation'

\led tiden korn dock intresset

att växa för de

.kr)nomiska delama av verksamheten och
Jet blev naturligt att söka sig viclare till
tlnursviirlden. Valet föil på Svenska Finans'

Mot arl<ivsvängen
Finanskrisen 1991, kom att medföra stora
förändringar inom bankvärlden' Svenska
Finans, som iir ett dotterbolag till Svenska
Handelsbanken blev i och med krisen, satt

arl<ivl<onferensen i Uppsala.
l\4argareta Linday Natt och Dag på clen Nordisl(a

under nåirmare kontroll av moderbolaget'
En av åtgeirderna som vidtogs var att de inte
1ängre

flck fortsätta med egna sziljare'

Ordförande fÖr NLA

I

samband med detta staftades ett projekt, diir
Margareta fick i uppgift att göra instruktio-

ner för de olika avdelningama inom banken
samband med att arkivansvaret skulle

i

decentraliseras. Det var ftamför allt hennes
erfarenhet och kunskap med att göra bra
instruktioner som gjorde att hon knöts till
uppdraget. Ganska snart därefter, närmare
bestämt 1994, kom vägen att gå mot
Handelsbankens centralarkiv på Lidingö, diir
chefsj obbet stod ledigt.

1B

Våren 1996 lyckades så Alexander Husebye
locka in Margareta till ordförandeposten för
NLA. Sedan dess har det hänt mycket'
Roligast med arbetet inom föreningen rycker
hon det hat varit att träffa alla intressanta
människor. Det viktigaste under dessa är har
dock varit arbetet med att förbättra föreningens ekonomi. En viss stolthet kan mtirkas
vid konstaterandet att det inte varit ett enda

rött bokslut under hennes tid som ordförande.

Viktigt har också arbetet med att

förbättra och rädda Tema Arkiv kiints Den
Nordiska arkivkonferensen i Uppsala som
genomt'ördes uncler hösten 2001, finns också

i gott rninne.

NLA och framtiden
Det minskade intresset från företagens sida
för arkivfrågor och den ökade graden av
outsourcing aktualiserar frågan om NLA:s
framtid. Antalet företag med egna arkivfunktioner har minskat drastiskt på senare år'

Ifall föreningen skall ha möjlighet att

ffirtratt.t

Natt
Dag
och
't
ande mot nya mål
-

arkiwecka som nyligen ordnats i Lund.
Detta är något Margareta ffor lir en bra id6,

outsourcing, det vill säga att företagens

arbetande ordförande. Diirmed skulle

inte minst då ett sådant samgående skulle

Detta kan vara en god lösning i vissa fall,

föreningen kunna ägna mer tid åt upp-

kunna effektivisera organisationen.

men bör inte göras bara för att det

sökande verksamhet och även ha möjlighet

Resurserna skulle då kunna samlas

till

enda kansli. Men hon påpekar också vikten

överleva på sikt tror diirför Margaxeta att det
Zir

nödviindigt att ha en anstiilld person som

att försöka siilja in och medvetandegöra

vikten av arkivet, inte minst högre upp i
företagen. Hon iir noga med att betona att
arkivering och dokumenthantering ytterst :ir
en fråga för koncernledningen. Det ?ir därför

viktigt att komma i kontakt med företagens

till ett

?ir

ett

mode, menar hon. Inte minst bör man vara
medveten om svårighetema att viinda

av att de som iir verksamma inom den

tillbaka och återgå til1 en egen arkivfunktion,

offentliga sektorn också måste förstå de
fömtsättningar som NLA:s medlemmar har

ifall alternativet

och de skillnader som finns

i

en gång har valts. Det iir
inte heller så lätt att lämna ut saker på

entreprenad. Hiinsyn måste tas

till

en rad

faktorer och det kan vara svårt att bedöma

arbetssituationen.

ekonomichefer och chefjurister och tillse att
frågorna diskuteras på den nivan.

arkivhantering sköts av ett externt företag.

skillnaderna mellan de olika offerterna. Det

iir också viktigt att komma ihåg att även om

Arl<ivyrl<et mot framtiden
Vid flera tillfällen återkommer Margateta

själva arkivhanteringen lämnas ut, ligger

Nätverl<

till

fortfarande det iuridiska ansvaret kvar hos

Under senare tid har bildandet av nätverk

entreprenör. Inte minst för att lyckas få

blivit ett populärt begrepp i samtidsdebatten
och även

i arkivsammanhang. Margareta

ser

att tala om att arkivaden måste vara en

företaget.

gehör på arbetsplatsen är det viktigt att
våga göra sig hörd och vara innovativ. För

Fören ingsl<onsulten

positivt på nätverk och ffor att det kan vara
en bra form för samarbete, inte minst då

den framtida arkivarien iir det också

att ha goda kunskaper inom dataområdet,

kommer hon inte att vara sysslolös för den

arkivyrket i manga fall är rätt ensamt. Det iir

särskilt då det finns en övertro på att

sakens skull. Uppdraget som ekonomi-

dock viktigt, betonar hon, att det sker på

digitaliseringen skall lösa atla problem.

ansvarig för Tema Arkiv kvarstar Zinnu och

Företagen ser helt enkelt inte konsekven-

likaså arbetet som föreningskonsult.

samma

villkor för dem som deltar. Det vill

viktigt

i detta samman-

När Margareta nu lämnar ordförandeposten,

Ordförandeskapet i ätten Natt och Dags

säga att det finns en gemensam målsättning

serna av detta. E-posten är

för gruppens arbete och att deltagama
befinner sig på samma kunskapsnivå. Det iir

hang ett gigantiskt problem och en

sliiktförening tar också sin tid. Som om inte

förhoppning finns från Margaretas sida att
NLA skall kunna ge ut en bokserie på

detta skulle räcka fu hon även aktiv

Tullgarnssällskapet, en kulturförening, som

träffas under mer informella formeq såsom

temat. Själv har hon en viss skeptisk

ordnar konst och sångarrangemang. Diiremot

under NlA-dygnet.

inställning

kommer Margareta inte att sjunga själv, den

också

viirdefullt att det finns möjlighet att

ti11

att använda digitala medier

för långtidsförvaring, utan ser pappret som
En diskussion som har förts i varierande

det lämpligaste förvaringsmediet.

grad under en lång rad av

Margareta önskar också att arkivarien

åLr

iir om det skulle

finnas någon möjlighet att på något sätt slå

i

i

delen överlämnas med varm hand åt andra.

Fritiden

framtiden får lära sig mer om företagsekonomi och projektredovisning. Inte minst

Niir Margareta får någon tid över, ägnas den
inte minst åt konstniirliga intressen. Att måla

måste arkivarien klara av att inventera
problem och förändringar samt att utveckla

glas och porslin iir en favoritsysselsättning

samgående inom en paraplyorganisation, på

ett liknande sätt som framför allt museisidan

detta tillsammans med andra.

alster har även visats för allmänheten. nu

har i dag. Ett steg på vägen har varit den

På senare år har det

ihop arkivföreningarna. De senaste förslagen
har handlat om att skapa någon form av

blivit vanligt med

och målning i olja

åir

ett nytt projekt. Dessa

senast på Trosas vårsalong.
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Spåren efter
Text: Karin Forslund

av viirlden möjlighet att

Förra året var det hundra år
sedan det allra första nobelpriset
delades ut i Stocl<holm. Det har

deras utveckling.

uppmärl<sammats På flera sätt,

Arkivarie ficl< nobelPris

och även Riksarl<ivet firar detta
hundraårsjubileum genom att låta

Diirefter kommer den del av boken som tar
upp pristagarna. Försl tar man upp arkiven
efter ett antal nobelpristagare, bland andra
Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam.

sin nionde årsbol< handla om
Alfred Nobel och nobelPriset.

En artikel behandlar den i dag nästan

^oC
erter
Sparen

Efter en kort inledning av riksarkivarie Erik
Norberg följer sexton artiklar som ur olika

bortglömde Klas Pontus Arnoldson, den

1.{obel

förste svensk som fick Nobels fredspris (år
1908).

vinklar behandlar Alfred Nobel, själva
nobelpriset och

till

följa själva

prisutdelningen. Boken innehåller också
siirskilda artiklar om de olika prisen och

En annar artikel behandlar Roger Martin Du
Gard, den ende "arkivarie" eller rättare sagt

sist pristagama.

Artikelförfattarna kommer denna gåLng inte
bara från deri arkiv- och historieveten-

arkivtjänsteman som fått nobelpriset. Det var

skapliga sf?iren. Bland annat medverkar en

Bråk om testamentet

1937 som han

fick nobelpriset i litteratur för

professor i humanistisk medicin, ehefen för

Boken ger glimtar ay Alfred Nobel som

sin romansvit

L es

Mangkulturellt cenffum i Botkyrka, före
detta verkställande direktören för Nobel-

privatpersonen, uppflnnare och ledare för
företag i Europa och USA'

Digital isering av arl(iv

stiftelsen och sist men inte minst Kenne

En artikel tar upp det kända testamentet,

Fant, under manga år VD för svensk

som orsakade mycket bråk. Efter att Nobel

Större delen av Alfred Nobels arkiv förvaras
sedan många år på Riksarkivet, och kvar på

Filmindustri och författare till nio
dokumentiirromaner samt en biografi över

avlidit i San Remo den 10 december 1896,
blev testamentets innehåll snabbt känt. Även
om han hyllades runt om i viirlden som en

Alfred Nobel.

välgörare, fanns en omfattande kritik här

En intressant historia
Med hjälp av arkivmaterial i Sverige och
utomlands berättar födattama en inffessant

historia om Nobel, nobelpriset och pristagama, men lyfter på flera håll också fram
själva arkiven.
De första artiklarna i boken behandlar

Alfred

Nobel. Hans far, Immanuel Nobel, (om
vilken en av artiklarna handlar) var även han
uppfrnnare och företagsman' Familjen levde
manga år i Ryssland, drir fadern gjorde sig
en förmögenhet på sin fabrik, som

tillver-

kade bland annat ångmaskiner och rörledningar, och under Krimkriget också

Sverige från både vänster- och högerhåll.
Bland annat anklagades Nobel för bristande

paffiotism, eftersom priset inte bara skulle
delas ut till svenskar. Inte heller alla
släktingar var nöjda med testamentet, vilket
ledde till processer som avlutades med

förlikning
H

itler bojl<ottade Priset

Den andra delen av boken handlar om själva
nobelpriset. Till att börja med tar man upp
prisets utveckling från 1901 och fram till
dag. Ett par av de faktorer som påverkat
nobelprisets

ro11 och

Nobelstiftelsen finns endast några få
handlingar. En av de sista arliklarna handlar
om digitaliseringen av Nobels arkiv. SVAR
Ramsele har mikrofilmat innehållet i drygt

i

50 av volymema i Alfred Nobels arkiv.

Införjubileet förra år'et överfördes mikrofilmen på initiativ av Nobelstiftelsen till
digitaia media (2 CD-skivor). Man hoppas
på detta sätt tiUgängliggöra det hiir intressanta materialet för en vidare krets av

forskare och andra intressenter'

nästan två år senare.

i

betydelse är Hitlers

fotspåq även om han som ung hade

bojkott av priset (sedan en tysk fredsaktivist
tilldelats fredspriset 1 936) och televisionens

författardrömmar.

intåg, vilket gav människor över stora delar

undervattensminor. Alfred gick i faderns

20

i

Thibault.

För rien som är intresserad av Alfred Nobel
iinns mycket mer att 1äsa. Förutom Kenne
Fants biografi A lfred Nobel, finns

Vilgot

Sjömans bok Vent tilskar AIJied Nobel? som
publicerades förta året. Tidigare har Sjöman
också gett ut breven me11an Alfred Nobel
och Sotle Hess. Den boken kom 1995 och
heter

Mitt hiärtebant.
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I utso urcing

och entreprena
Text: Britt-Marie L Venditto

A
I I
V

l(ostnadsaspel<ter

,,aouaalns/enr.reDrenad ar ell
t'enomen som lunnits ett tag och

upp av Pentii Latva-Koivisto och han

Inledningsvis tar Margareta Linday upp de

redogör för en rad viktiga aspekter att tiinka

inte nog så viktiga kostnadsaspekterna

på vid outsourcing/entreprenad.

beträffande outsourcing/entreprenad av

Två organisationer som erbjuder tjänster

arkivverksamheten. Tjänar företaget på att

inom outsourcing/entreprenad av arkiv-

det många inom den branschen som menar

outsourca/lägga på entreprenad? Vad bör de

verksamhet, Arkivservice Svenskt Arkiv AB

att ffenden börjar v2inda och att man på nytt

tänka på vid upphandlingen? Hon tar även

och Föreningen Stockholms Företags-

börjar anställa IT-personal. Dock menar

upp den viktiga aspekten att även om ett

minnen, presenterff sin verksamhet och

andra att outsourcing/entreprenad iir här för

företag outsourcarllägger pä entreprenad sin

slutligen ger Mats Larsson en forskares

att stanna och är det enda sättet för ett

arkivverksamhet, så har man kvar det

synpunkter på arkivering generellt och

företag att b1i riktigt lönsamt

juridiska ansvaret för vad och hur länge

outsourcing/entreprenad av arkivmaterial.

som även börjat törekomma inom

arkivsektom. Inom IT-branschen blev det
snart mer regel än undantag, men

i

dag

iir

- att endast

koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

dokumenten arkiveras

-

något som många

företag tror att de skall slippa.

Boken belyser på ett intressant sätt
outsourcing/entreprenad inom arkivsektorn

Ny bok
För att belysa outsourcing/entreprenad inom

arkivsektom anordnade NLA

våLren

2001 på

Riksarkivet ett seminarium om detta. vilket
nu resulterat i NLA:s nya bok "Nfu arkiven

flyttar hemifran

-

outsourcing och entrepre-

nad av arkivverksamhet"

lStocklolm

2001.,t.

Exempel
Som exempel på hur ett företag valt att sköta
sin arkiwerksamhet beskriver Sam Litzing
hur man gått tillväga inom Nordea. Hur
situationen beträffande outsourcing/
entreprenad av arkivtjiinster iir i Finland tas

och iir ett måste för varje företag/organisa-

tion som funderar på att inte själva längre
sköta sin arkivverksamhet. Många aspekter
och viktiga saker att tänka på tas upp.
Oavsett vilken lösning man som företagl
organisation väljer, kräver det en ordentlig
förstudie

i vilken

denna

bok:ir ett bra stöd.

Rättelse
I förra numret av Tema Arkiv hade vi en notis med titeln "Stor skillnad mellan privat och iandsting". I texten sägs följande "Allting
måste motiveras på ett helt annåt sätt inom landstinget, och man kan inte bortse liån dejuridiska aspekterna, vilket man kan göra inom
den privata sektorn".

Bo Johansson på Landstingsarkivet i Stockholm som hade inten'juats har bett att lä en rättelse införd; "Det jag sade i telefonintervjun
var att det finns en annanjuridisk överbyggnad inom landstinget och f'ler lagar att ta hänsyn

ti11 än

inom den privata sektorn. Som det

star nu innehåller texten dels rena sakfel, men också en totalt felaktig andemening".
Tema

Arkiv beklagar naturligtvis felaktigheten.

2t

I

ReslT

l:-.-----r

ett lyft

I

Text: Hans Rafistedt

U

nder arbetetmed att ta fram
lösningar för hantering och

arkivering av digital information

inrrr.n projektet

DIGINFO i Umeå kommun

ilrra

aret. utvecklades ett särskilt IT-system
''Re,cIT". Projektet syftade till att skapa en

stadsarkivarie Hans Ramstedt.

En samling formulär
RegIT iir egentligen en samling formuliir
som en speciellt utsedd registrator, den

systemansvarige, personuppgiftsombudet

intbnnations-

eller den systemansvarige för RegIT

bnk

(=stadsarkivarien) fyller i uppgifter för

för

alla de IT-

gn

5) Stem SOm

Urneä

kommunkoncern t-ör

i sin

varje IT-sYstem.

En ordlista finns som förtydligar

anledningar. Med hjiilP av RegIT;

listar vi och håller diirmed reda på kommunens alla IT-system,

vi systemdokumentationeq och får

upprättar

vi ett stöd i arbetet medpersonuppgiftslagen.

IT-systemet RegIT iir utvecklat i notesSystemet ligger tillgängligt för alla
med viss behörighet På kolnmunens

f

Intranät.

utåtriktade

Något för alla centralt och lättåtkomligt
system i vilket den samlade dokumentatio-

Bn Falctaruta med allmän information om

Arbetet

systemet. Hiir finns uppgifter om ägande,
ansvar, syfte, anv?indningsområde med mera'

att se

Särsl<ilt avtal
RegIT har utvecklats ur företaget PREVAS
AB's IT:-system PLILS. Ett särskilt avtal har

slutits som tillåter Umeå kommun att
utveckla RegIT. Numera ägs PULS av
Emest &Young. Ägare till RegIT Zir ITkontoret Umeå kommun. Grundsystemet
PULS har utvecklats för att vara ett stöd i
arbetet med personuppgiftslagstiftningen.
Umeå kommuns RegIT har utvecklats i niira

ar på
ut

eg

Umeå kommuns RegIT består i stora drag av

avseviirt förenklats.
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Fyra olika delar

Under flera år lades stora anstriingningar ned
på att inventera Umeå kommuns IT-systäm.

nen om lT-systemen kunde registreras fanns
inte. Med hjälp av RegIT har detta arbete

sett

miliö.

ml
or

verksamhet.

i stort

alla begrepp och funktioner i ifyllnadsfiilt.
I dag har vi nytta av RegIT av minst tre

fyra olika delar.

D

elen P e r s o nup p g

personupp gifter förekommer.
Tb

kniU s öke

till

långt ifrån ktart' Det iir inte bara

att alla IT-system regisfferas.

Dessutom ska alla registreringar gås igenom'

ift e r innehäller uppgifter

om på vilket sätt och i vilken utsffäckning
D elen

äir

rh

e

t innehäller upp gifter

om teknik och siikerhet'
På den sista sidan Övrigtkan man bifoga

ytterligare information som inte fått plats på
de andra faktasidorna.

l(ommande planer
Vi funderar på att bygga ut RegIT med flera
formulåir och med relaterade dokument eller
liinkar. Till exempel avser vi att skapa en

mall för behandlingsutdrag, en lista över alla
personuppgiftsombud och så vidare.
Dessutom ?ir vår förhoppning att RegIT kan
användas för det fortsatta arbetet med

Långt ifrån klart

arkivlösningar för digital information.

Med hiälp av olika söloringsaltemativ kan

Själv tyckerjag att man med ganska enkla
medel och med begränsade resurser har

samarbete mellan Erika Sund och Fredrik

man lätt återsöka enskilda IT-system,
systemägare, systemansvariga eller IT-

Östman på kommunens IT-kontor och

system med personuPPgifter.

kunnat hålla samman informationen om ett

enskilt IT-system.

#-"'totmerar

t

Utstäl
Raoul

I

il

Den 10 april invigdes Riksarkivets utställning "Raoul" om Raoul Wallenberg. Bland

undan nazisterna; "Sökandet efter en

de siirskilt inbjudna fanns Raoul Wallen-

måingder med artiklar och många böcker om

bergs syster Nina Lagergren. som talade om

Raoul W:s försvinnande; "Raoul Wallenberg-föreningen" - föreningen verkade 1979-

sökandet och saknaden efter brodern.
Sonja Sonnenfeid berättade om arbetet

i

försvunnen diplomat" - det har skrivits

a RA
rÅy.]lb

2000, dess arkiv förvaras numer i RA;

Raoul Wallenberg-föreningen, diir hon var

"Iledersbetygelser ..." - Raoul W har

seketerare i många år och vars arkiv

tilldelats en mängd utmiirkelser och

förvaras i Riksarkivet. Thomas Lundgren,

exempelvis hedersmedborgare i USA, Israel

Riksarkivet, informerade om utstiillningen

och Kanada; "Uppmåtrksamhet" - på många

åtr

och dess upplägg. Utställningen består av

ställen, numer även

sex montrar som ledsagar besökaren genom

monument

"Uppväxt och studieår" - Raoul W var
utbildad arkitekt och lämnade som sådan

Utställningen pågår till och med den 30

till ett bad på
Riddarholmen; "I Budapest" - i Ungems

ordinarie öppettider.

bland annat ett förslag

en
I
p

nIn

i

till minne

Stockholm, finns
av Raoul W.

september 2002 och iir öppen under

huvudstad arbetade Raoul W och hans
medarbetare med att rädda tiotusentals judar

Text: Peter Sivervall
Foto: Thomas Veres

Se l<retess

i fo I l(bol(fö ringe n

Text: Peter Sivervall

I Riksarkivets serie av handböcker har nyligen utkommit Sekretess i
folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven (Rapport 2002:1).
Handboken är som framgår av titeln främst till för landsarkiven, men
torde vara av intresse även för den som i allmänhet vill förkovra sig i
ämnet sekretess kopplat till folkbokföringsmaterial. Handboken kan
beställas från Fritzes eller laddas ned från Riksarkivets webtr,
www.ra.se/ra.
ItKBttr:i5

i

I'OtKt]OKFÖRI,\"CTN
!ri

l

Irr,

a!o!,irr[]:r.!n*i
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Lival(tig tj ugoåring
ficl< ny ordförande
Text: Birgitta Edenius, AAS och Stockholms tingsrätt
Bilder: Jenny Bäckström, Stockholms tingsrätt

I en lokal

med glittrande l<ristalll<ronor, tjocl<a röda mattor, mörk

träinredning och tunga guldfärgade gardiner träffades den 21
mars ett fyrtiotal av Arl<ivrådet AAS medlemmar. Denna ståndsmässiga miljö som återfinns på Grand Hotel i Stockholm utgjorde

en mycl(et lämplig inramning för denna dags övningar. Det var
nämligen inte bara ett årsmöte som sl<ulle genomföras utan även
en tjugoåring som väntade på att firas. Arl<ivrådet AAS!

Den efterföljande jubileumslunchen hölls i Grand Hotels vackra
lokaler.

AAS årsmöte

en plats som nu kommer att fyllas av Olle

Efter ett välkomstanförande av den avgående

Ebbinghaus. Björn JordeII har valt att l:imna

ordföranden OlIe Ebbinghaus flck sedan en

ordföranden Olle Ebbinghaus var det dags

rejäl blomsterkvast av styrelsen som tack för

för årsmöte. Detta leddes mycket effektivt

i styrelsen. men kapar inte helt
banden till AAS utan kommer att ingå i

och förtjiinstfullt av Edward Blom medan

valberedningen. Nykomlig

Karin Arvidsson stod för protokollföringen.

Gunilla Nordström medan övriga sju

lika ståtlig bukett till den nyvalda ordföran-

Inga siirskilda synpunkter fanns på styrel-

styrelsemedlemmar kvarstår e1ler omvaldes

den.

sens verksamhetsberättelse eller revisionsbe-

på rvå år.

sin plats

till

sina insatser genom åren. Och han kontrade

styrelsen blev

kort d?irefter med att själv dela ut en minst

De första åren

rättelse. Det framstod dock tydligt att AAS

24

kompetensutvecklingen. Den avgående

iir en livaktig tjugoåring som genomfört

När så årsmötets kvicke ordförande Edward

ännu ett aktivt år med bland annat arrange-

Blom målmedvetet lotsat oss igenom mötets

son som är en av Arkivrådet AAS grundare.

mang av ett flertal välbesökta seminarier.

samtliga punkter var det dags för

Han gav en inffessant expos6 över förenin§-

Leif

Seminariedelen inleddes av Sture Kristians-

vill

Kassören Mirja Sandströms genomgång

avtackningar och diplomutdelningar. Ur

visade också att föreningens ekonomiska

Paulsens stipendiefond har AAS under det

första åren, 1982-1987

status iir god.

gångna året delat ut tre stipendier. Två av

för oss senare tillkomna medlemmar att få

ens "förskoleperiod" det
.

säga de sex

Det var spiinnande

stipendiatema, Geftrud Nord och Mira

denna

Ny ordförande

Barkå, fanns på plats för att personligen ta

för tjugo år sedan och under vilka förhållan-

Årsmötet valde Kian Wingård Steen till ny

emot inramade diplom. Det var roligt att få

den föreningen växte fram.

ordförande eftersom tidigare ordföranden

höra stipendiaterna själva berätta om vad

Och jag slås av

Olle Ebbinghaus valt att avgå. Kian har

stipendiet betytt för dem och hur pengarna

dåtidens styrelse och medlemmar visade.

tidigare ingått som övrig ledamot i styrelsen,

kommit till användning för den egna

Föreningen formligen bubblade av aktivitet.

inblick i hur arkiwdrlden tedde sig

vilket stort engagemang

'$reningsforum

l(onferens for reg istrato rer
om framtidens d iarieföring
Sture l(ristiansson berättar om AAS barndom.
Text: Petra Dornbusch Lind, l(ommunarkivarie i Järfälla kommun

Man brann av lust att visa sin kunskap och
kompetens och hade en stor vilja att ytffa sig
om och påverka i arkivfrågor. Ett arv som vi

i

styrelsen i dag försöker förvalta på bästa

sätt. Den debatt som AAS bidrog

A

till på

1980-talet har också givit reella resultat som

vi nu skördar frukterna av.

Nutid och framtid
Nästa föredragshållare var Karl Wessbrandt

rkivrådet AAS tillsammans med
Centrum för kunskapsutveckling
anordnade en konferens

i

registratorn, som'har förståelse för hela
dokumenthanteringsprocessen,

2ir den

som iir

bäst rustad att vara de stora förändringspå-

Stockholm 22-23 april.

drivarna.

Vi fick oss en ordentlig duvning i vad
offentlighetsprincipen innebiir i praktiken av

Sen gick det fort när Sören Öman på 30
minuter skulle försöka ge en bild av hur

Axel Danielsson. Med stor entusiasm och
med tydliga exempel flck han oss att förstå

PUL fungerar i praktiken. Det hade varit
önskviirt med lite mera tid för detta åimne.

från Statskontoret som i stället för att blicka
bakåt fördes oss framåt in i nutiden och

våra rättigheter och s§ldigheter såsom

Sirpa Rundström gav oss sin syn på vad

vidare mot framtiden. Detta gjorde han

anställda i offentlig verksamhet. Jag saknade

genom att berätta om det projekt han för

dock det i programmet utlovade stycket om

registratom skulle kunna göra i ståillet niir
rutinuppgifter såsom registrering av

närvarade arbetar med, den så kallade 24-

hur man skapar tydliga rutiner för diariefö-

handlingar 1äggs ut på andra eller automati-

timmarsmyndigheten. Uppenbart lir att

ring av e-post

denna effektivisering och modernisering av

registreras som vanliga iirenden.

-

hur vi siikrar dem att

förvaltningen även kommer att påverka

seras.

Konketa förslag på de mer kvalifice-

rade som finns för att styra dokumenthantering och informationsfl öde.-

arkivvarden och dokumenthanteringen. E-

Våra real<tioner

demokrati, E-arkiv och E-original. Kanske
far vi i framtiden kalla oss e-arkivarier?

Avslutning

Kinga Hernborg fortsatte med hur vi bättre
ska förstå våra kollegor och oss sjiilva för att

Anna-Lena Brundin avslutade konferensen

skapa en positivare arbetsmiljö. Hon gick

med att tala om kvinnligt, manligt och

Jubileumslunch

bland annat igenom en modell som heter

måinskligt. Det hann jag dock inte höra på,

Efter en givande förmiddag dar vi deltagare

Human Dynamics som baserar sig på

men av andra deltagare harjag hört att det

lagom hungriga för att fyllda av förväntan se

vetenskapliga studier hur människor reagerar

var en mycket uppskattad avslutning på

fram emot den stora klang och jubileumslunch som utlovats. Alltså förflyttade vi oss

i olika situationer. Med utgångspunkt från
våra reaktioner kan vi liira oss vad som ?ir

konferensen.

över de mjuka mattorna och in i ett angräns-

vår "startknapp" och med det bättre hantera

konferens med nästan 200 deltagare, varav

ande rum diir borden stod elegant upp-

vara egna och andras reaktioner.

cirka tio var män, så var det stora samtals-

dukade. I takt med att maten slukades och

ämnet toalettköema!

vinet gled ner i församlingens strupar

Förändri ngspådrivarna

Efter en arkiwecka i Lund och dessa två
dagar om framtidens diarieföring air det ett

började sorlet stiga i lokalen. Olle
Ebbinghaus ställde sig upp och hölI ett tal.

.

Det iir dock inte så förvånande att på en

Dag två fortsatte med Joakim Wiklund som

ord som ekar i mina öron

Och i kristallkronornas sken och med utsikt

med utgångspunkt fran sitt arbete som

myndigheten. Det talas mycket om den. Hur

över slottet skålade vi för vår tjugoåring,
AAS. Vi önskar föreningen lycka och

datakonsult hos många offentliga myndighe-

vi ska utveckla den, möta allmänhetens

ter

välgång i framtiden och hoppas att de

dokumenthanteringssystem, gav sin syn på

vfua arbetssätt. Jag känner att det iir en

kornmande tjugo åren blir lika spännande

hur den elektroniska framtiden påverkar

arbetsplatsjag definitivt kan tänka mig!

och givande.

registratoms roll. Han menade att

i arbetet att ta fram elektroniska

- 24timmars-

önskemål och förviintningar och förändra
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FA höll stämma under
Arl(ivvecl(an
Text: Eva Berntsson Melin, Folkrörelsernas arl(iv i norra Halland

N

iir ordförande Ingvar Söderström
hälsade viilkommen

till Folk

rörelsemas Arkivförbunds stämma

och aktuell fråga men hitintills har ekono-

fungera som nationell samordnare för

min varit alltför bräcklig. Men styrelsen tar

Arkivens da92002. Maria Larsson, vars

våil medveten om att behovet finns

spörsmålet på största allvar. Enskilda

axla hennes mantel, tackades med en varm

nämnden höjde bidraget

,leltasare som han hade befarat. Ett 70-tal

applåd.

kanhända tolkas som en.markering att man

lcr !0ner näruarande.

Rörande förlagsverksamhet har en överens-

iir beredd att stödja dessa strävalden.

kommelse och avsiktsavtal tecknats med

I

NLA med tanke på framtida förlagsverksam-

Karl-Erik Gustafsson från nybildade

het. Styrelsen för FA har även haft ett

arkivförbundet för Kalmar låin, att den som

L6

april i samband medArkivveckan i

Lund. konstaterade han att vi inte var

Detta

n-red

så

få

Arkivvecka är ju något alldeles

::i ti och tlera arkivorganisationer hade sina
.ir:inaiten tbrlagda
"rr

ti11 samma

tidpunkt, om

i olika Iokaler. Tanken var god men

.:J1lde ti11 probiem för de som är medlem: r..r

i llera olika arkivorgrnisationer.

till

FA

-

kan

samband med pengadisskusionen ansåg

sammanffäffande med företrädare för

enbart deltar vid stämmoförhandlingarna bör

FALK:s styrelse då förbunden tror att diir

få vara med hela den konferensdagen, utan

finns samarbetsprojekt som medlemmama

i

att betala hel konferensavgift

i

samband med

båda organisationeraa kan komma att ha

Arkiweckan. Hos FA har man haft möjlig-

Gången verl<samhet

glädje av. Niirmast i tankarna är utvecklings-

het att ansöka om bidrag för att kunna

Till miitesordförande utsågs Bertil Jansson.

och utbildningssamarbete då många FA-

deltaga i Arkiweckan

\rir

medlemmar har ett intimt samarbete med

utnyttjats av få.

dagordningen nådde punkten verksam-

netsberättelse hävdade Ingvar Söderström att

F.\ är en stabil organisation

-

-

något som dock

kommunala arkiv.

Motioner

vi har inte haft

nisot medlemsras. De två som begärt utträde

Planer och pengar

De två motioner som lämnats in kom båda

beror på omorganisationer. Men dessviirre har

Stiimman beslutade att årets överskott om

från Folkrörelsernas arkiv i Alingsås. Den

inte några nya medlemmar värvats.

59 000 kronor skall balanseras i ny räkning:

iörsta handlade om representation för de

\lr

cket kraft har från förbundets sida lagts på

Eftersom såväl årsavgift som regler för resor

lokala arkiven i FA:s styrelse. Lönebidraget

r.rtt

i siunalbete med övriga arkiv-

och traktamente klubbades igenom oföränd-

var det viktiga ämriet

organisationer genomtbra den nordiska

rade togs verksamhetsplanen för 2003 upp

Denna motion samt styrelsens yttande

konf'erensen, som hölls i Uppsala på hösten

till behandling. Förbundsordförande valde

föranledde många inlägg eftersom brist på

och som var en stor fiamgång.

att peka på vissa av punkterna:

pengar berör så många. Styrelsen konstate-

Likaså det fofisatta arbetet med SASS.

- Arrangemanget med

SvenskaArkiv i Samverkan för Synliggö-

mans med övriga arkivorganisationer skall

satsema skiljer sig i landet på ett

Arkivveckan. Det eventuella överskott som blir
kommel att plöjas ned i samarbetets tjänst -

fortsätta.

sätt. Styrelsen gavs

rande, där ett synligt resultat är just

-

-

strålande insatser inte gör det alldeles lätt att

Jcn
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Maria Thysell fran Uppsala kommer att

Arkiwecka tillsam-

i motion nummer två.

rade bland annat att hanteringen av procent-

olyckligt

- Försöka attmeru aktivt viirva nya medlem-

arbeta

mar såsom nya typer av sammanslutningar

uppvaktningar hos berörda depafiement

kanske exempelvis i Arkivens Dag-arrang-

och i nvandrarorganisationer.

eftersom denna fråga berör stora delar av

emanget.

-

Arkivkonsulent iir stiindigt en briinnande

.

i uppdiag att aktivt
för att höja taket - genom till exempel

kult ursektorn.

-

Folkrörelsemas arkiv i norra Halland;

Sivert G ustafsson
ny ordförande
för N LA

Val och minnesfond
Nyvalda ledamöter i förbundsstyrelsen på
två år iir Barbro Andersson, Hotell- och
Restaurangfacket samt Eva Berntsson Melin,

NLA sitt årsmöte på det
i Gamla stan. Efter en

omvalda blev Yvonne Bergman, Folk-

Den 6 mars hade

rörelsemas arkiv i Örebro län samt Berith

vackra Postmuseum

Sande, Folkrörelsemas arkiv för Viirmland.

god lunch genomfördes de sedvanliga

AAS vill
önsl<a följande
välkomna som
nya medlemmar:
Marion

N

ilsson, Stocl<holm

Ann-Catrine Lundström, Eskilstuna

årsmötesförhandlingarna. Styrelsen

Eva Lindberg, Stocl<holm

a\ tackade lngvar Söderström i varma

drabbades av flera stora förluster, inte minst

Linda Eril<sson, Älvsjö

ordalag Gunnar Klasson. Bohusldns

i och med att både ordförande Margareta

Föreningsarkiv, som med en fot arkivvärlden

Linday Natt och Dag samt sekreteraren

och den andra i museiviirlden, dragit ett stort

Anders Perlinge valde att avgå.

Nyval innebiir avgång

- i detta sammanhang

lass som vice ordförande och arbetat

för

blir

arrangemang som Arkivens Dag. Tomt

det även efter Lena Flink; Västmanlands

Till ny

ordförande valdes Sivert Gustafsson (Saab

Annica Eneroth, Landvetter
Sonja Göhle, Esl<ilstuna

också in i styrelsen: Stefan Berggren
(Korsnäs AB), Per Dahl (Föreningen

valberedningens sammankallande. Dessa

Stockholms Företagsminnen) och Inga

välk2inda profller

Holsten (Ångpanneföreningen). Ny ersättare
blev Anna-Karin Pettersson (Alectra

sammanhang

ska11 ägna

niiraliggande

-

sig åt andra

-

om än

Ramin l(arim, Luleå

Bofors Support AB). Några nya namn valdes

läns Arkivförening, som fungerat som

i folkrörelsearkiv-

Alexandra Palmqvist, Stocl<hol m

Försiikringar).

arbetsuppgifter.

Efter årsmötesförhandlingarna följde också
Vad det gällde

Madli Kurdves Minnesfond

ett inffessant föredrag om pressen under

kunde ordförande Göran Henrikson

andra viirldskriget utav Elisabeth Såndlund,

konstatera att kursnedgången på börsen

samt en kort information om pressarkivet

föranlett beslutet att inte dela ut något

som Ellinor Melander bjöd på. Program-

stipendium detta år. Annars skulle man

punkten var föranledd av det stora press-

behövt att tiira på kapitalet och det ansåg

inte styrelsen för minnesfonden vara

historiska arbete Den svenska pressens
historia som beräknas att slutföras under

1ämpligt.

året.

Ny redal(tionsmedIenr

FALI( vill
önsl<a följande

välkomna som
nya medlemmar:
Lars Bergwall, Strömsund

Ingegerd Dahlberg, Motala
Monica Fridolf, Halmstad

Namn: Lars Lundqvist

Gertrude Hanes, Umeå

Ålder: 31år
Arbetsplats: Föreningen Stocl<holms

Sven Jonsson, Uppsala

Johanna Lagerström, Stockholm

Företagsminnen sedan 1996.

Josefine Lund, Mjölby

Utbildning: Universitetsutbildning

i

Stocl<holm, Göteborg och Uppsala, med
idÖhistoria och litteraturvetensl(ap som
huvLrciänrneri, sanrt

studier ibland annat

statsvetensl(ap, nternationella relationer,
sociolog i, etnologi, historia, filosofi,

religionshistoria, journal istik, teatervetensl(ap/ retoril(, arl(ivvetenskap och
samisl(a.

Fritid: l(ulturälsl<are med extra starl(
för opera och balett.

passion

Hannelie Pålsson, Haninge
Sanja Thorell, l(ungälv
Johan Ölmebring, Borgholm

ffireningsforum

Styrelsen har ordet
Här fortsätter vi presentationen av föreningarnas styrelser. I
det här numret är det N LA: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.Yarför blev du arkivarie?
5. Favoritarkiv?
6. Vad tycker du

är

N

LA:s viktigaste uppgift?

Sivert Gustafsson
t. Åtta

5. Jag har inte forskat

år.

andra arkiv, men se

försvann min gamla tjänst och jag blev

gäma svaret under punkt 4.

"öveft alig". Omorganisationen

harjag de första sex

6. Stötta företagen genom att öka deras

medförde också att arkivfrågoma

åren delat på eller

insikt i nödviindigheten av en väl fungerande
arkivverksamhet. Det gäller inte minst

kom upp till ytan. Jag blev då ti1lfrågad om
jag ville jobba med avvecklingen av arkiv
och arkivlokaler, samt att bevara de

ensam haft utbildningsansvaret inom

NLA.

ledningsnivåema eftersom det oftast är

Förra aret blev jag
vald

till

dåi.r

som man tar beslut som påverkar arkiv-

vice ordfö-

rande och nu i år

hanteringen.

till

I

små och medelstora företag

historiskt viirdefulla handlingar som fanns
företaget. Det beslut jag tog då ångrar jag

i

kombineras arkivjobbet vanligen med andra

inte.

ordförande.

arbetsuppgifter. Den som har en sådan

5. Om jag tillåts vara lite egoistisk väljer jag

3. Sedan 1992.

arbetssituation behöver stöd i sin egen

ett av "mina egna", nämligen Sparbanks-

4. Hoppsan! Jag har inte någon arkivarie-

utveckling inom arkivområdet men också för

föreningen. Jag älskar reklam och trycksa-

utbildning utan iir ekonom i botten. Diiremot
harjag på olika sätt, bland annat genom det

att kunna argumentera och påverka andra så

att det blir bra för företaget.

ker. Det iir fascinerande att följa hur
kommunikationen med kunderna förändras

nätverk som NLA utgör och de kurser som

över tiden. De flesta av oss har viil en

förmedlas, vidgat mitt kunnande. Jag har

Mats Andersson

personlig relation

fokus friimst på företagets behov av en siiker
informationsförsörjning och diirvid intar ju
arkivet en central

28

i

2. Riiknat bakifrån så

roll.

Jag lir lite mångsyss-

till tidningen Lyckoslanten
i arkivet sedän

med Spara&Slösa, som "bor"
1. Jag har

varit med i

styrelsen sedan 1997

.

1926.

6. Utbildning

och nätverksbyggande.

lare och upprättar bland annat instruktioner

2. Jag iir kassör......"

för övergripande stlnning, till exempel för

Du som jobbar på

och seminarier. Nätverket, som den enskilde

dokumenthanteringen och specifikt även för

bank......"

företagsarkivarien bygger genom att delta

arkiveringsområdet. Jag agerar ofta som

3.

internkonsult inom det administrativa
området. Som en extra krydda så Zirjag

arbetat med arkiv och
arkivfrågor på heltid.

ansvarig för vårt historiska arkiv. Företaget

Dessförinnan var

Sedan 1993

harjag

Utbildning genom litteraturutgivning, kurser

NLA:s aktiviteter.

Anneli Sundqvist

bildades 1646 så då förstår man att det

dessa en del av mina arbetsuppgifter.

1. Sedan 1998.

historiska arkivet alltid lockar!

4. I samband

2. Sekreterare från och med i år.

med en omorganisation

i

3. Tio år.

Hål<an Axelsson

4. Intresse för organisationsfrågor,
1. Sedan

attjag har

någon känslomässig bindning

2.

Ordinarie

historia ingen framtid.
l

0rdförande:

ledamot.

1985

Sivert Gustafsson
Saab Bofors Support AB
Tfn: 0586-815 51

Per Dahl

ett föremål lör problemlösning.

3. Sedan

Ju mer komplext ett arkiv iir, desto

på heltid.

1. Jag är nyinvald.

det i regel.

Nikolaigatan 3, 702 10 ÖREBRO
Tfn: 019-12 01 95 . Fax 019-611 81 20
Hemsida: www.nla.nu. E-post: nla@nla.nu

rhinst för forskningen. Utan

mitten

av 1990-talet.

till

något arkiv, utan ser varje arkiv som

intressantare

,

E-post: sivert.gustafsson@boforssupport.saab

Började

2.Ledamot, har 2innu inte fått något

6. Skapa förutsättningar för en

inventera

visst område.

effektivisering och kvalitetshöjning

föreningsarkiv

3. Jag började faktiskt redan

av arkiv- och informations-

under 1970-talet

av 1980-talet som arkivarie vid

hanteringen inom nåiringslivet,

4. Kombination av slump och

Södermanland-Nerikes nation

framför allt genom att öka kunska-

intresse för ett långsiktigt perspek-

Uppsala. Efter avslutad forskarut-

pen om dessa frågor både inom och

tiv på information.

bildning i idd- och låirdomshistoria,

utom företagen.

5. Strömsholms kanalaktiebolags
arkiv, både av personliga och

som innebar många arkivbesök,

börjadejag på Riksarkivet 1995.

professionella skäl.

Slutade som arkivråd 2001 och

Zir

Stefan Berqqren
1. Sedan

i

till att NLA:s medlemmar,
vill säga företag och företags-

till

6. Se

bytte

det

minnen, och har nu

i slutet

i

i

stäl1et hamnat

mars2002.

arkivarier, får en självständig

Nåiringslivets arkivråd

kunskapsbas på egna villkor.

4. Det kan jag inte ge ett kort svar

sedan hade

Carl Michael Raab

suppleant-

en känsla av att hamna på rätt ställe.
5.

styrelse-

2. Ledamot

inte f,nns utan vi bygger upp det

arbetet har

(ordnar ibland

med "Oral History".

jag en inblick i sedan tidigare.

seminarier och

6.

andra sam-

niiringslivets kulturarv, både för

mankomster).

niiringslivet självt och för allmänhe-

3. Elva år.

ten.

il' utbildning:ansr

arig.

3. Sedan 1998.

Bananskalet ledde in mig i detta.

Jag har läst

till civilekonom men

när'jag var klar

1

9921. så

jag ville det
5. Riksarkivet
6. Att vara en samlande kraft för

jag fick gå

maskinernas värld som

jag kom ifrån. När arkivarietjänsten

näringslivets arkivarier.

utlystes på arbetet kändes det helt

rätt att söka platsen och jag fick den

Inqa Holsten
Blev invald

-

Fredril< Liunqqvist

3.18år.

ett spännande

3. Sedan 1997.

cllcr.r'm jlrS urbct;ir där'. Och rritt

yrke.

4. Genom mitt författarskap då jag

eget.

skrev diverse industrihistoria för
Volvo.

i dokumenthanterings- och

5. Inget särskilt. Varje arkiv har

arkir,eringsfiågor som berör

sin unika egenskap som gör det

näringslivet. Och att vid behov föra

intressant.

en opinion

kling

dessa spörsmå1.

E-post: i ngvar.soderstrom@mai lbox.swipnet.:

4. Jag tycker
intressant och

Att bevaka och sprida kunskaper

0rdförande:
Ingvar Söderström
PL 380 B,310 42 HAVERDAL

2002-03-06.

uppdrag efterhand.

det bli foto-

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
Box 317, 101 26 STOCI(H0LM
I(ansli: Rigmor Hagström
fln: 08-472 39 00 . Fax: 08-412 39 90

Tfn:035-51623
1.

IrLir. clcntIi_,:en :rII3 ntcn Korsrtäs
totoarkir ligger ju ntimast ti11 hands

tid:a lär

Arkivfirbund

Att utveckla och visa upp

1. Ett år.
2. övrig ledamot, ges vissa

på rnin lediga

Folkrörelsernas

2,Ledarnot.

plus stöd för utbildning i ämnet.
5. Eftersorn jas fbtograierar en del

AB Bröderna Hedlund, för att det

4. D?trför att

det

var nästan skottpengar på ekonomer

6.

l(ian Wingård Steen
Landstingsarkivet i Stockholm
ffn:08-737 27 27
E-post: kian.steen@la.sll.se

kombination av vana, intresse och

1. Två år.

till

0rdlörande:

i

I

plats så

tillbaka

Tfnlfax: 08-411 49 30

på, men det måste bero på en

jag en

,1.

ARKIVRÅDET AAS
Box 390, 101 27 ST0CI(H0Llvl
Kansli: Annika Pettersson

Stockholms företags-

För något år

2. Jag

NÄRINGSLIVETS ARKIvRÅ0, NLA

att belysa arkivets funktion, inte

system och sffukturer.
5. Jag kan inte påstå

rf.la

ställda som jobbar med arkiv för

6. Stötta företagen och de an-

att det är

5. Historiska arkiv.
6.

Att hålla medlemsmöten med

aktuella ämnen och på så vis få

kontakt med sina medlemmar.
Gåtrna göra studiebesök hos

varandra och utbyta erfarenheter.

E

t

(

FALK
c/o Eva Lindelöw Sjöö
Sandstensvägen 15, 802 52 GÄVLE
Fax:026-457 06 0l
Mobil: 070-522 25 57
E-post: eva.li ndelow.sjoo@l(omrev.se

0rdförande:
Jan Östergren
lVlalmö stadsarkiv
Tfn: 040-10 53 12
E-post: jan.ostergren@malmo.se

noterat
.Äntligen är uär
aaaaaaaaaaaaaaaaaataoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraoaaaaaalaaaa
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a

a

a
a
a
a
a

Ny ordförande i
tidn i ngsstyre lsen

a

t

När Föreningen SvenskArkivtidsl<rift höll årsmöte

a
a
a
a

i

början av mars avgicl< Ingvar Söderström som

rare

Mirja

a

inom arl<ivområdet.

a
a
e
a

.Uppsalas nya chef för stadsarkivet är
från och med den 19 augusti Ingegerd

t

FALK. Övriga i styrelsen är Eva Berntsson Mellin,
FA, vice ordförande, Anneli Sundqvist, N LA, sel<rete-

a
a
l<assör.
och
Sandström,
a
a
a aaaaaaaoaaalaoaaaoaaaaaaaaalaaooaaaaaataaaaaaaaaaoaaa

a

.AAS har beviljat Johan Florön
stipendium från Leif Paulsens stipendiefond för att gå på l<onferensen DLMforum i Barcelona. Stipendiet delas ut
som hjälp till fortbildning och utveckling

a

ordförande. Ny ordförande är Eva Lindelöw Sjöö,

AAS,

Eva Lindelöw Sjöö

nya landstingsarl(ivarie

utsedd, Pia Wilhelmsson,
började sin anställning vid Sekretariatet,
Norrbottens läns landsting den 1 juni.
Pia kommer närmast från Norrl<öping,
där hon har arbetat som
arl<ivarie på Luftfartsverket.

a
a
a
f

a

Ström.
. Den nya arkivarietjänsten på
Värmlandsarkiv i l(arlstad tillsattes med
Lena Flincl<-Maechel från och med den

2lmaj.

Folder om
arl<ivarier
S lre r

i

Nya sl<riften ett samarbete
I senaste numret avTema Arl<iv fanns en blänl<are om
nya sl<rifter.Vi sl<rev att Börje H jort har fungerat

Ötfn:s

ges Arl<ivtjänstemäns

rörening inom DII(, har givit ut

som redal<tör för båda sl<rifterna. Så är docl< inte fallet
när det gäller Arkiv i Östergötland. Bol<en är ett samarbete mellan Landsarl<ivet i Vadstena, Landstingsarl<ivet,
Linl<öpings stadsarl<iv, Norrl<öpings stadsarl<iv, Linköpings
universitetsarl<iv och ÖLFA. Bol<en har producerats av
ÖLFA men alla arl<iven har gemensamt gjort den.

en

'r'Je o"n värdet av en pro{essior'e arkivarie. Rubril<en lyder:
HjLrlet har funnits

länge..." och

rnehåller uttalanden från såväl
r'ryndighet som företag och

Västarl<ivarier hade årsmöte

rörening om en arl<ivaries
retydelse i verl<samheten. Den
ays Lrtas med en l<ort presentation
arr vad en arl<ivarie l<an,
irLrr

var och

utbildning sl<er och hur man

t<a' få konLakt med en arkivarie.

Text: Ingrid Söderlund

Sal<nar du TA nr 1?
Biblioteksmässa
Göteborg

27t9

Tema

Arkiv nr 3. Dead-

line måndaq 19 auqusti

9-10/10

AAS Registratorsseminarium, U ppsala

9lll

Arkivens dag

l2lll

AAS Arkivarieseminarium

Vid utgivningen av förra numret av Tema
Arkiv blev det tyvärr fel vid adresseringen, vilket innebär atL en del tidni-9ar
skickades ut med ofullständig adress. I
många fall kom tidningen lram ända,
men en del kan ha försvunnit på vägen.
Ni som inte har fåttTemaArkiv nummer
I 2002, vänligen hör av Er till nig så
skicl(ar jag en tidning. Adressuppgifter
hittar ni i redaktionsrutan på sidan 3.
Vill oclsa passa på att meddela att vi
från och med det här numret flyttar
produktionen av Tema Arl<iv från
Sundsvall till l(arlshan n. Det innebär
bland annat att produktionskostnaden
blir lägre.
IVIed önskan om en

Åsa 0lsson

Chefredal(tör

30

norsk verl<sarl<ivarie: Reidun Axelsson,
Det är ett långtidsvikariat på ett år
medan hennes företrädare Tomas
Nimreus är tjänstledig från sitt gamla
arbete under året och i stället har en
fast tjänst på Landstingsarkivet i
Stocl<holm.

.Tobias Lundberg är från och med den
maj ny arkivarie på Svea Hovrätt.
.Kammarrätten i Stockholms nya
arl<ivarie heter från och med den 27

Årsmöte för föreningen Arkivarier iVäst hölls tisdag den 5
mars2002 på Landsarl<ivet i Göteborg. Efter
årsmötesförhandlingarna höll Claes Gränström, Riksarl<ivet, ett
föredrag om förändringar i svensk sekretesslagstiftning.
Gränström berättade om den omvälvande tid som arkivarieyrket står inför. Efter föreläsningen ägnade sig arl<ivarierna i
väst åt gemytliga disl<ussioner och god mat.

19-2219

.Rättsmedicinalverket - som både
omfattar rättspsykiatri, rättsmedicin,
rättskemi och rättsserologi - har en ny

trevlig sommar!

2

nrar

Håkan Åhlenius.

.Ril(spolisstyrelsen har också sökt en

arkivarie med IT-inriktning. De valde
l(arin Forslund från och med den 1
september.
. Riksarkivets arkivradstjänst på
Bevarandebyrån, ti I lsattes med Jonas

Palm från och med den

I

juli.

.Riksarkivet har sökt en IT-arkivarie
Den som fick det jobbet är Birger
Stensköld från och med den 1 maj.

.På Försvarshögskolan arbetar från och
med den 15 april Alexandra Palmqvist.
.l(arolinsl<a Sjul<huset i Stocl<holm,
l(ansliavdelningen, har anställt Christina
Persson som arl(ivarie från och med den
1 juni.
.Från och med den 4 mars har
Falkenbergs l<ommun anstäl

Lindeborg som arl(ivarie.
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För att kunna [eva upp till
arkivlagens intentioner
om bevarande och gallring behöver förvattningen eiler myndigheten en
dokumenthanteringsplan.
Du kan vålja mellan att köra med en §oL srnvf;R-databas eller en
databas, Funktionerna år desamma aåvsett variant,
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Visual Dokplan gör det
möjligt för dig att arbeta
rationsllt med uppråttan'
de, implementering och
löpande uppdatering av

dokum*nthanteringsplan*r.

l

Anmålan

Om du är intresserad av Visual-serien kontakta:

Produktansvarig:
Kommuner, tandsting, folkrorelsearkiv:
Statlig och privat sektor:
Beställ dernoversion och läs mer på

§*

-

äertilÅxtl**tn

!i,*:1iL_=:C!§segffidh-konl0.Lei, 0*teb+rq

Ho Thalen regionarkivarie
Lars Häger t§ima Dok

L$&aetmijSl-v3-*ilrn{jetr§§ehr0lil*qe 031'701 1g 60

i*-alES§r@wltr§:$sE§C

03

1

61 32 25

018- 3041 72

guw e{:iiiäC'i.**.,*åtä!g,+§ under produkter och tjänster/verksamhetssystemNisual-serien.

Cötebsrgs §tad
ÅDB-kc*toret

POSTTIDNING B
Returer titl: Åsa Olsson,Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
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RATT
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De flesta av oss arbetar idag enligt rutiner
som vi skapat efter de resurser och
förutsättningar som står till buds inom
den egna organisationen.

Ärendehantering

Diarieföring

E-post &

Office

* .#',

's%
J

=
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rneUl ntranäYPortal

Övriga

Doku

En slutlig lösning kan byggas upp under en långre
tid anpassat efter behov och önskemå|. De mest
akuta problemen hanteras i ett första steg
varefter funktionerna som har en lägre prioritet
implementeras successivt för att till slut bli ett
totalkoncept.

