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det engogemong certifieringen skopar inom
orgonisotionen. Konske blir det samma utveckling ftr ISO 17799 som ftr ISO 9000 och ISO
14000. I börjon var det en merit ott vora certifierad, men numero betroktas det som natufligt.
Tillömpning ov OAIS och inftronde av ISO

17799 ftru*ötter ledningens engogemang. Det

E-post ingrid.soederlund@swipnet.se

E-posc britt-marie.venditto@rgk.se

Vidore sprider sig en globol lT-sökerhetsstandord.
Stondorden heter I5O I 7799, Ledningssystem
ftr informotionssäkerhet Riktlinjer ftr ledning
av informotionsscjkerhet. Ndgro svensko ftretog
hor redon certifierots enligt denno standord.
Andra ogeror en/rgt ISO 17799, men f.n. utan
avsikt otr certifiero sig.Att certifiero srg kostor
mycket pengor. Den störsto vinsten ftr ftretoget
ör emellertid den genomlysning sorn sker och

Nu verkor det lossno på ollvar nör det göller
digitolo arkiv.l vorje foll höinder det soker inom
både nöringslivet och den offentligo sektorn.
Redan 1997 orbetade dåvorande Asto tillsommons med Riksorkivet med ott finno beskrivningsformer och fromkomstvögor ftr digitol
arkivering.
I fiol pågick inom bl.o. Riksprsökringsverket

och AstroZeneko storo projekt ftr ott inftro
digitolo arkiv i sino verksomheter. De hor onvönt
srg ov en speciell modell, Open Archivol
lnformotion Systems, ftrkortot OAIS, ftr sia
arbete. Enligt underhondsinformotio n från projekten ör den störsto utmoningen inte teknisk
uton i stöllet ou få medorbetorno ott onommo
ett nytt tänke- och orbetssötL

är mycket positiw eftersom prognosen ftr att
uppnå ett bro resultot ör så mycket större om
ledningen ör inblondod.
Det sorn också gör att det verkor troligt att
det blir en ökning ov digitalo orkiv, ör ott det
numero finns dotorer och kommunikationsnöt
som hor den kopocitet som krövs for en effektiv
hontering. Konske detto faktum, somt ftrekomsten av OAIS och ISO 17799,gör ott
digitalo orkiv hor kommit ftr ott stonno?

ffi@*
Sivert Gustofsson, ordftronde

i
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Arkluueekan
Text och foto (där inte annat anges): Lars Lundqvist
Foto: Per Jansson

ör ondro gången orgoni-

6§
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serades en orkiwecko i
Sverige. Försto gången

vor i Lund ftr två år sedan och
nu kom turen till Stockholm.
lntrycket ifrån evenemanget ör

..r-.

positirrt och det kommer söker/igen

ott

upprepos. Om det blir

redan om två år igen får völ dock

ftrbli

osogt.

En sammanåttning av intrycken från
arkiweckan skulle kunna vara att det
lor det första handlar om att höja
blicken en aning över de vardagliga
frågestäliningarna, {br det andra att
hålla sig ajour med vad som händer
inom arkir,världen och för det tredje att
skapa nätverk och utveckla kontakter
kolleger emellan.
Det lorsta perspektivet, att hoja
blicken över vardagens frågeställningar,
kan sägas ha representerats av föreläsningarna, som överlag holl en hog
klass. Seminarierna behandlade furtjänstfullt utvecklingstendenser medan
arbets- och föreningsmötena uwecklade
näwerken mellan arkivarierna. Det sistnämnda ett nog så viktigt syfte med
konferensen.

Upplysonde förel äsni ngar
Då kulturministern och hennes departemenr i övrigt avböjt att inviga konferensen, blev det evenemangets lokala
värd, Stockholms stadsarkiv och stadsarkivarien Biörn Jordell som fick den
äran. Tälet ägnades åt professionsfrågor
och arkivariens klassiska dilemma: Vad
man säger när man är på middagsbjud-

4
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Minglande konsulter.
aktiviteter som sker utanför konferenssalen.
Här är detAnnelie Mont6n, Per Matsson och Harriet Kvist som är på
festlig mottagning i Stadshuset.
En viktig del är också de

ning och frågan om yrkesvalet kommer
upp. Föredragshållarens förhoppning
var att man i alla å11 i en framtid, stolt
skulle kunna presentera sig som arkivarie. Här pekade han inte minst på
den utveckling och stärkande av professionen som skett under de senaste
decennierna som en väg för att kunna
nå det målet.
Edna Eriksson hö11 ett både intressant
och roligt loredrag om den komplexitet
det innebär att lorhålla sig till olika
kulturer, både med avseende på generationsgränser och efter etnicitet. Perspek-

tivet var att vi förväntar

oss att en person skall vara på ett visst sätt utifrån de
kulturella ramar i vilka vi placerar dem.
Hur exempelvis dagens pensionärer inre
gärna vill gå kladda på det sätt som r.i
föreställer oss och tror art de går klädda.

Skrivtips
Efter detta kom fure detta statsministern och memoarlorfattaren Ingvar
Carlsson med råd och rips inom
memoarskrivandets konst. För de av
auditorier som inre varir srarsministrar,
ville han ändå starkt rekommendera att

N,2.2oo4
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skriva ner sina minnen, även om tanken
bara skulle vara att mångädiga fi.ra
stycken exemplar till barnbarnen.
Förutom en del skrivtips, gav han en
god redogörelse för til1vägagångssättet i
skrivprocessen och betonade också vikten av att det som skrevs skulle kunna
gå att kontrollera i efterhand. I hans å11
genom de efterlämnade anteckningar
som nu finns i tryggt förvar på
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Det mest intellektuella talet stod
kanske skribenten Göran Rosenberg ltir
som delgav oss sina tankar kring minnets mekanismer.

Särskilt konsli
Andra dagen inleddes med Peter Seipels
{bredrag om "Arkiven i folkets tjänst",
där han behandlade litet om vad arkiven
är till lor och om de är till fur folket.
En viktig fråga i det sammanhanget
som han behandlade, är hur man i
sådana fali skall uppnå ett sådant
perspektiv.

Fortsättningen på foreläsningspasser gavs

ett internationellt

perspektiv med Katie Norgrove
ifrån National Council on
Archives i England, som berättade om deras "arkivens dag"

Mero gollring

presenterades fuksarkivets samarbete

Riksarkivarie Thomas Lidman blev kon-

inom LDB-projektet (Långsiktigt
digitalt bevarande).
Förhoppningen är atr inom en snar
framtid kunna erbjuda ett system för
lagring av arkiv som ska1l kunna tilläm-

ferensens avslutande föredragshållare.
Han valde att 1åta talet b1i en jämförelse

mellan biblioteksvärlden och arkivvärlden. Enligt honom är situationen
{tir arkiven inte så mörk som det ibland
hörs ifrån leden, i alla fall inte om man
jäm{or med bibliotekens.

Den kanske mest spännande fråga
han väckte var ifal1 det verkligen är
rimligt med den stora mängd arkivhandlingar som årligen levereras till
arkivinstitutionerna. Det kanske finns
anledning att se över reglerna för bevarande, eller med andra ord gallra mer?
E1ler som han pekade på att det är väldigt ä användare til1 den stora volym
handlingar som kommer in till arkivmyndigheterna (27 000 hyllmeter totalt
till arkiwerket i f ol, jämftirt med
Kungliga bibliotekets 1 100 hyllmeter).

arklnrc§kä

men

rdepartementet
uteblev

evenemang.

Från Norge fick vi höra om hur
ABM-samarbetet fortlöpte, genom Jon
Birger Östbye. Där har man instiftat ett
särskilt kansli ftir uweckling inom ABMområdet, vilket förutom en effektivare
organisation också kan ta till vara arkivfrågorna på ett annat sätt än i Sverige.

Paneldebott
Fredagen ägnades under föreiäsnings-

Här hade
kulturdepartementet återigen valt att
passet fbrst åt en paneldebatt.
avstå från att medverka,

i stället blev det

företrädare ftir olika sektorer inom
arkivsverige som fick ge sin syn på

framtiden.
Någon större debatt blev det väl dock
knappast och det verkar som om samtliga närvarande verkade vara rätt tillfreds med situationen som den är.
Något awikande var dock Louise
Lönnroth från Göteborgs landsarkiv
som framhävde den klassiska bilden av
arkivarien.
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Seminarierna
Fyra parallella seminarier pågick och ett
gott tecken får väl sägas vara att det i
vanlig ordning var svårt att vdlja dem
emellan. Seminarierna gav bland annat
en möjlighet till f,ordjupning i de teman
som tangerats på de gemensamma ftjreläsningarna. Ett område var lorstås for-

ändringarna inom lagstiftningen. På
grund av att utredningarna ännu inte
lett till några propositioner, blev det
dock något tunnare än vad som kanske
var tanken när seminarieprogrammet
planerades. Å andra sidan menade man
från Riksarkivets sida att den nya lagstiftningen inte innebar några större förändringar egentligen, utan snarare en
uppdatering av arkivlagen.

Digitolo effel<ter
Ett alltid lika kart, och på sina håll
fruktat område, är de effekter som digiraliseringen orsakar. Flera seminarier
behandlade temat och bland annat

pas av de flesta myndigheterna. Tänken
är att genom att kunna applicera en

gemensam lösning, skall det inte bIi

nödvändigt för varje myndighet att
bygga upp sitt eget system. På detta sätt
skall det alltså kunna b1i betvdligt mer
kostnadseffektivt. Det är här tänkt att
även flöretag och andra organisationer
som är intresserade skall kunna ansluta
sig til1 systemet. Projektet drivs tillsammans med Luleå Gkniska hogskola

Notionellt somorbete
Tonvikten på konferensen

1åg

på den

offentliga sektorn, men det var i alla fall
ett seminarium med specifikt intresse
för enskilda sektorn. tmat var "Att
bevara enskilt arkivmaterial gamla principe! nya grupper
och aktörer". Samtliga deltagare
var dock rörande ense om att
det behövs samarbete på en
nationell nivå, och gärna enligt
de riktlinjer som föreslås i utredningen "Arkiv for alla'. Bland
annat påtalades behovet av en nationell
insamlingspolicy.
Det var dock ont om heta diskussioner på seminarierna och cr'ärr var i
detta sammanhang den stora konferenssalen mindre lyckad som :eminarierum. Det biev svårt att fbra en regelrätt
diskussion kring de intressanta frågor
som väcktes.

Nätverk
Syftet med att anordna konferenser är
många. En av idderna med arkiweckan
är inte minst att arkivarier från olika
sektorer skall kunna träffas och därigenom kunna dela erfarenheter med
varandra. Detta gjordes också på flera
p1an. Tie årsmöten avhc;lls under veckan
och näwerk kring arkivpedagogik träffades liksom ett rörande personal inom
forskarservice.
Det samlade intrycket av konferensen
är att den blev mycket lyckad. Vi 1år
hoppas att det finns kraft och energi
nog så att detta evenemang kan åter-

5

komma vid flera tillf,illen. Att närmare
400 personer anmdlt sig tiil arrangemanget, visar på att det finns ett stort
behov av att träffa kolleger och kanske
inte minst ta till sig av de nyheter som

atri k Sp ä n ni n g Weste rl u n d,
Luftfo r sverket, Stock h o I mArlondd
1. Det har varit givande.
2. Bra, fast av skratten att döma, r,erkar
P

äger rum inom arkir,'världen.

Nägro röster frän
orftiyarfeyinrlet:
1,

Vad tycher du orn bonferensen?

2. Hur bar uppkigget

3.

ocb loba-

sköterskorna i salen
bredvid haft mycket roligare.
Genusseminariet var bra.

lerna uarit?

3. Vilhen progratnpunbt bar du
uppsbattat mest?

7
w
&
w
w

Sven OIof Lindgren,
Sconios CY AB
1. ]ag tycker det är intressanta

2.

&
tt

z

ämnen som tas upp.
Något hårda stolar, men bra att
det varit nära

3.

*

till

t

Lotto Kristensson,
Praktikertjänst AB
1. Det är treviigt, men det
2.

maten.

Edna Eriksson var intressant att
lyssna på och en särskild eloge
till tjejerna som översatte till
teckenspråk, mycket duktiga!

viktigaste är det sociala.
Hyggligr. men der har varit
långa kaffektrer.

3.
l..

Seminariet om äkta eller
falskt var spännande.

l
I

Dog lsocsson,
Arb etsm o rkn odsstyrersen

1.

Kul, inte minst att träffa gamla
vänner.

2.
3.

Helr ok. Inga stora sensationer.
Vet inte riktigt, men ser fram
emot Thomas Lidmans tal, skall

bli spännande.

6

a M d I m kv i st, A rb et ss§ ddsverket, o ch Bi r gitta Tö 196 n,
Orebro läns londsting
1. Det har varit många intressanta frågor, inte minst om vår yrkesroll.

Mo

3.

n

Edna Eriksson var bra, och gav €tt nytt perspektiv. Seminariet om medeitida
furfalskningar var också mycket spännande.
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örmlandsorkiv genomftr
under 2004 med stöd ov

Finansdeportemeniet eit
projekt kring arkiv- och informationshantering i myndigheterno i
Vörmland.l projektet har ingått
ett delprojekt, som hondlot om
hur fromftr ollt de l6 vörmlöndsko kommunerno och Londstinget
iVörmlond orbetor med inftrondet av 24-timmarsmyndigheten.
Denna artikel har delvis sin utgångspunkt i rapporten, men handlar också
om hur arkiwerksamheten kommer att
stdllas infiir ett antal nya utmaningar i
och med att visionen om 24-timmarsmyndigheten ska {tirverkligas.
Någon kan fråga sig om arkivarier
egentligen har med 24-timmarsmyndigheten att göra. Svaret är att vi i högsta
graddr berörda, eftersom grunden {tir
visionen är inFormationshanterin g.
Detta ställer i sin tur krav på alla grundlaggande frågor i arkiv- och dokumenthantering: hur information skapas,
kommuniceras, s§ddas, lagras och till-

forvaltning i medborgarens tjänst.
Denna satsning benämns " 24-timmarsmyndigheten'.

ingen av nämndens nuvarande ledamöter kommer från kommun eller
landsting, vilket i det här sammanhanget kan ses som en brist. Parallellt
tillsatte regeringen d:ven Delegotionen
Br utveckling ov offentligo e-tjönster, i
denna finns däremot några kommunala
{tireträdare med.
En grundtanke med 24-timmarsmyndigheten är också, när nu medborgarna ätt tillgång till nya tekniska
lösningar i andra sammanhang, att det
från medborgarnas sida kommer att finnas en ökad förväntan på att myndigheterna ska tillhandahå.lla liknande tjän-

Målsättningen med 24-timmarsmyndigheten kan kort och litet klyschigt sammanfattas som:
- ökad kostnadseffektivitet
- ökad tillgiinglighet
- ökad delaktighet
24-timmarsmyndigheten rör sig därmed i en axel mellan demokrati och
effektiviteu medborgaren ska ä bråde
bdttre service, bättre tillgång till information, mer valuta lor sina skattepengar och dessutom bli mer delaktig.
Konkret ska visionen leda till att
medborgaren bara behöver vända sig

till

ster. För att motsvara dessa forväntningar måste myndigheterna, menar regeringen, göra omårtande satsningar

en myndighet för att få ett ärende

inom områdena: informationshantering,
teknik och sdkerhet.
Dock inser man från statsmakterna

behandlat där flera myndigheter är
inblandade. Det innebär också att man
efterstrdvar en elektronisk förvaltning,
det viil säga att så mycket som möjiigt
av myndighetens hantering ska kunna
ske digitalt. Den främsta kontakqrtan
for myndigheten gentemot medborgaren blir då naturligen myndighetens
webbplats. \Tebbplatsens roll förändras
därmed från att enbart vara en informationskanal till att bli ett centralt verkryg
i myndighetens dagliga arbete.

att satsningen är kostnads- och resurskrdvande på ett sätt som vida överstiger
vad varje enskild myndighet rår med.
Samverkan och samordning är därftir
ledord i förverkligandet av Z4-timmarsmyndigheten.
Beskrivning av de furo stegen mot
24

-tim

m o r smy n d i gh

eten

Seruice-

handahålls.

Undersökningen gav också en bild av

hur olika aktörer i kommunerna ser på
arkiwerksamheten, en uppåttning som
förmodligen inte är unik för den
kommunala vdrlden.

Målsättning
Statskontoret arbetar på regeringens
uppdrag sedan ett par år med att understödja uwecklingen mot en mer effektiv

E-nämnden
Ursprungligen var satsningen på 24timmarsmyndigheten framftir allt inriktad mot den statliga sektorn.
Numera omfattar den uttryckligen
även landsting och kommuner. Den
nyligen tillsatta Nämnden för elektronisk forvaltning, e-nämnden, har
sålunda till uppgift att utfärda ftireskrifter som gäller hela den offentliga
sektorn. Inom parenres kan nämnas att

höjd
Hös

Steg 4. lntegration

nivå

Steg 3, Transaktion

Steg 2. lnteraktion

Lås
nivå

Steg

l.lnfomation
Teknik-

höid
Låg nivå

lT

Hög nivå

lT

Forts. nristo sido
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Forts. från sidon 5

Fingervisning
I regeringens skrift

Prå

vög mot 24-tim-

morsmyndigheten finns ftiljande lägesbestämning: Nu stdr vi inftr den ollro
störsto utmoningen - ott börio ftröndro
våro orgonisotioner och vårt sön ott
somorbeto med vorondro.

Resultatet av detta delprojekt kan ge
en fingervisning om var de värmländska
kommunerna och landstinget befi nner
sig i förhållande till regeringens vision.
För att rätt värdera kommunernas
belägenhet bör man hålla i minnet att
det nationella laget för närvarande
karaktäriseras av en viss stagnation i
uwecklandet av e-Förvalrningen trots
omfattande insatser från regeringenl.
Ett faktum är också att 24'timmars'
myndigheten ställer stora krav på kompetens och övriga resurser för de myndigheter som slår in på den vägen. Inte
minst är man rdkna med en hög inidalkostnad.
Egendomligt nog har de ekonomiska
Förursättningarna För 24-immars-

myndigheten diskuterats yfierst kortfattat i den rika flora av programskrifter
och annat som tagits fram av bland
annat regeringen och Statskontoret.
Bristen på underlag for att bilda sig en
uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna är förmodligen ett av de
frdmsra hindren for 24-timmarsmyndighetens breda genomslag.

Dubblerad form

Den ekonomiska ekvationen blir än
mer problematisk genom afi det finns
ytterligare en okänd faktor. Under
överskådlig tid fiamöver måste myndigheterna nämligen räkna med att upprdtthålla sin service civen i den traditionella formen for att inte utesluta
medborgare utan tillgång till dator. Det
kan också finnas andra skil till att vissa
medborgare kommer att ftiredra att
exempelvis använda en pappersblankett
framför att fylla i en digital blankett via
Internet.
Under vilken tidsrymd och till vilka
kostnader som myndigheterna kommer

att behöva erbjuda service i dubblerad
form är det i dag mycket svårt att ha
någon bestämd uppfattning om. Klart
är att de ekonomiska incitament som
bland annat banker anvdnt för att styra
över kunder från manuella tjänster till
Internet, kommer inte att vara möjliga

att använda for myndigheter. Därmed
kommer sannolikt övergången att bli
mer utdragen för myndigheterna jäm-

fort med liknande processer På den
privata tjänstesidan.

Utform ni n g o ch resurtot
Den rapport som är skriven om 24'timmarsmyndigheten i Vdrmland innehåller wå huvuddelar:
1) Hur kommunernas webbplatser, som
ju är ett centralt inslag i 24-timmatsmyndigheten, fungerar idag

2) En intervju-undersökning av hur ett
antal aktörer i kommunerna (kommunchefet IT-chefer, informatörer,
arkivarier med flera) ser på frågor
relate rade till 2 4'timmars myn di g-

analyser, strukturerad informätions-

hantering/digital lagring, god informationssdkerhet med mera) saknas
hr;g grad
- kompetens inom de områden som
är väsentliga för 24-timmarsmYndighet finns inte i tillräcklig omfattning i varje enskild kommun
- de kommunala företrädarna har
mycket svårt att göra sig en förestdllning om vad införandet av 24'
timmarsmynsigheten skulle innebära ekonomiskt
- webbplatserna, som får ses som
navet i 24-timmarsmYndigheten,
fungerar i allmänhet dåligt ur
användarsynpunkt och ger ett
fragmentiserat intryck
Inom vissa områden är resultatet så
oroande att det borde föranleda omedelbara åtgärder. Detta gdller framftir

i

allt hur digital information hanteras och
lagras, samt nivån på informationssäkerhet.

Arkivfrågorno

heten

I det foljande kommer endast

resultat

från inrervjuerna att beröras.
på frågan: "År de varmländ-

Som svar
ska kommunerna redo för

24-timmar-

syndigheten?" måste svaret ganska enry-

digt bli "Nej!".
Resultatet från den undersökning som

genomförts visar i korthet att:
- det finns ingen utbredd kännedom
om vad 24-timmarsmyndigheten
innebär och vad den ställer for krav
- det pågår for närvarande ytterst få
a-nsatser i riktning mot 24-timmarsmyndigheten
- utpekat ansvar för att driva frågan
saknas i princip i samtliga kommuner

- det finns en weksamhet både inlor
nationell samordning och inför
samarbete mellan kommunerna
sinsemellan

- de verkryg som behövs for att bygga
upp en 24-timmarsmyndighet (viil
fungerande webbplats, verksamhets-

I rapporten framkommer ftiljande resultar från de värmländska kommunerna
som specifikt berör arkivfrågor:
. De flesta kommuner har inte tillgång
rill en utbildad arkivarie
. Arkivarie har inte en klar roll i informationshanteringen

.

.

Det finns inte en rydlig uppåttning
att arkivansvaret dven omfattar digi
tal information
Dokument- och gallringsplaner, om
de finns, omåttar enbart papPers-

.

bunden information
Beslut om vilken digial information

som ska bevaras respektive gallras
fattas utan formella beslut, ofta de
facto av IT-ansvarig
Detta är i högsta grad oroande, särskilt
med tanke på att det inte finns skdl att
anta att situationen i Värmland är värre
än annorstädes, dven om det naturligwis
finns många positiva exempel i morcatt

riktning.
Det innebär att den organisatoriska
omgivningen, d:iribland ledningen, inte

1 Se exempelvis E-tjänster på myndigheternas webbplatser
- tendenser och goda exempel 2003 (Statskontoret) och EU: s ITkommissiånär Erkki Liikaanen, som framfurt mycket hård kritik mot de nordiska men framflir allt den svenska regeringen
avseende iust stagnationen i e-förvaltningsprojekten.
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Detta gäller även nyutbildade arkivarier,
till exempel en som jag träfåde på
i mitt liv som konsult. Hon rekommenderade det ftiretag hon verkade i, att ta
ut all digital information på papper lor
arkivering samt att det avancerade

betraktar arkivfrågor som viktiga.
Arkivariens kompetens ses enbart relaterad till pappersburen information och
man ser inte koppling mellan arkivarien
och IT:frågor. Den digitala informationen lever sitt eget liv, som en bruksvara, utanför all arkivarisk kontroll.
Pe
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Text: Fia Ewald

Fotnot Rapporten i sin helhet finns
tillgänglig snder www.ro.se lvlo eller

är oöverskådliga.
Både offentlighetsprincip och 24timmarsmyndighet flirutsätter god

Amreref;rs
§3f,

rierna inte skapar denna kontroll - vem
Och kan man då
säga att vi uppfyller vårt uppdrag?

ska då ha den rollen?

dokumenthanteringssystemet skulle
struktureras med allmänna arkivschemat
som främsta s<;kmojlighet.
Riskerna med att klyva hanteringen
av information i wå delar utifrån dess
bärare (papper respektive digital barare)

Tryarr ar inte arkivariernas roll i kommunerna unik. Och det är heller inte
helt beroende av okunniga myndighetsIedningar. Det finns en rydlig tendens
hos många arkivarier att bortse från den
digitala informationen.
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Arkivariens roll missförstådd.

I den här seriestrippen har en arkivarie somnat över luntorna. Är det så omgivningen ser oss?Att vår kompetens enbart är relaterad till pappersburen information, och ser inte koppling mellan arkivarien
och lT-frågor. lllustration: Jan Berglin
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Atkluens dag
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,

D

Text: Birgitta Stapf, proiektsamordnare Arkivens dag 2003

Det är rubriken i Nya §(ermlandstidningen elter Arkivens dag 2003 - och
detta till och med på en av sPortsidorna. Och visst är det spännande att
gå igenom tidningsklipp från hela lan-

det. Det är kuriosa som pressen l/ter
fram. Det som man inte väntar sig skall
finnas i arkiven blir pltrtsligt uPpenbarat, inte bara lor journalister, utan i
högsta grad For besökarna.
Från Flen kommenterar man i
Eskilstuna-Kuriren att det "stundar
platsbrist i de kommunala dokumentkatakombernd'. En upprymd och överraskad lokalreporter upptäcker att det
finns mycket mera sparat än han någonsin kunde förestdlla sig. Och han lyckas
säkert förmedla det till sina ld.sare. Detta
reportage är skrivet efter Arkivens dag. I
årkanske han skriver en rad redan i förväg för att iocka besökare till katakom-

lnte bara en ddg
För arkiven handlar det inte bara om en
dag, utan om en lång Planering och
samordning av krafterna i varje län.
Att inventera och samla in är lika
viktigt som att öppna och visa upp. I
flera ftireningsarkiv gjorde man därftir
särskilda upprop för att stimulera till
insamling - inte bara av idrottsloreningars arkiv utan också dokumen-

tation av "kringaktiviteter". Man efterIyste berättelser från dem som wättade
lagets tröjor, dem som sålde korv med
bröd på idrottsplatsen eller furäldrar

som skjutsat

till och från träningen.

Årets komet
Visst har fukivens dag blivit en tradition som kommit lbr att stanna, men
spridningen över landet är fortfarande
ganska ojämn. I vissa län och i vissa
arkiv är det full aktivitet, medan det på
några håll är mera stillsamt, eller till och
med alldeles ryst.
Sammanlagt kom det i alla fall ungefär eiva tusen besökare under sjdlva
dagen. Utställningar med idrottsbilder,
resultatlistor och affischer som stått kvar
i arkiven under en längre tid, har dragit
ltterligare något tusental personer.
Summan besökare under Arkivens dag

berna

Somordningsvinst
"Idrott, kropp och hälsa'var huvudtemat i landets arkirr när Arkivens dag
gick av stapeln lördagen den 8 november. Gmat var valt ftir att åstadkomma
mesta möjliga samordningsvinster detta
år, då Riksidrottsförbundet fyllde 100
och Kulturhusens dag i september presenterade "Idrottens milj<;er".
Idrotten är vår största folkorelse och
en viktig del i vår 190O-talshistoria.
Den väcker l«inslor och engagemang.

Överallt i landet finns klubbar och ftireningar, vallar, hallar och andra idrottsmiljöer. Förhoppningen var att temat
skulle fänga intresse ftir arkiven hos nya
grupper besökare.

10
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sig fram till arkivens program under
dagen. Via deras egna hemsidesadresser
kunde man också fä veta mer om fiireldsningsserier och annat som berörde
årets tema under en längre aktivitets-

Iän 5 000 kr till den gemensamma budgeten. Dessutom har FA och FALK
bidragit med vardera 5 000 kr.
Uppslutningen från länen har varit så
gott som total. Endast från ue län
saknades bidrag år 2003. Dock har det

period. Där kan man nu efterhand gå in
och ldsa presentationer av tidigare års
Arkivens dag, om SASS och syftet med
Arkivens dag.

varit möjligt ftir enstaka arkivinstitutioner i dessa län att bestd.lla material
från samordningskansliet.

ARKIVENS

DAG

Kloka komeler

Kommunikation

Budgeten balanserade på ett belopp som
låg femtio procent högre än året innan.

Vid sidan av det ordinarie programmet
producerades också en upptäckarbok ftir
lärare och idrottsledare som vill gå på

Det tryckta materialets upplaga var
större. Men ftir huruddelen av ökning-

-

och dess aktiviteter ligger sammantaget
ungefdr på samma nivå som året innan.
Årets komet på arkivens dags himlen
är Vimmerby kommunarkiv som hade
tusen besökare. På andra plats kommer
Eskilstuna som lockade över sju hundra
personer till MunktellArenan i ett samarrangemang med flera arkiv.
Samarbete rycks vara en nyckel till
höga besökssiffror. Nar man är många
arkiv på samma plats, tillsammans med
biblioteket, idrottsföreningen och
hembygdsforeningen då kommer det
många.

En annan nyckel är goda kontakter
med lokalradio och lokalpress. Allt detta
blir tydligt när man ser hur svårt det
kan vara att dra folk till öppna arkiv i
storstdderna. Där drunknar man i det
stora utbudet av programaktiviteter.

Gemensam
SASS

-

en stod karamellerna 180 kg - och de
snygga kameltröjorna. Devisen "Kloka
kameler går till källorna' på bröstet och
almanacksbladsloggan på ärmen på årets
t-shirrs var populära. De distribuerades i
närmare tre hundra exemplarl
Kamelen, som i original har beteckningen "camelus", är egendigen en
dromedar. Den tecknade Karl XII vid så
dar 7-a års ålder i sin zoologibok, som

finns arkiverad i Rilaarkivet.
Idrottstemat är inte relevant ftr alla
ryper av arkiv. Därför valdes en tröja
som kunde användas av alla - och som
dessutom kunde bli en bestående ingrediens i flera sammanhang där arkiv visar
upp sig. Inte bara detta år, och inte bara

under Arkivens dag.
De kloka kamelerna illustrerade också
de svenska inslagen på den nordiska
hemsidan, www.arkivdag.nu, som
samordnas från Köpenhamn. År 2003
var alla nordiska länder med i Arkivens
dag. För ltirsta gången hölls Arkivens
dag också på Färöarna och på ÅIand.
På den svenska hemsidan www.svenskaarkiv.org kunde man länsvis klicka

spaning i sin lokala idrottshistoria tillsammans med barn och ungdomar.
Från vollen till hallen är resultatet av ett
samarbete mellan Riksantikvarieämbetet
och Arkivpedagogiskt forum, knutet till
Riksarkivet. Den skall stimulera till
ökad användning av arkiv och kulturmiljöer som kunskapskällor. Exemplen
är hämtade från Sörmland, men tanken
är att boken skall kunna användas i heia
landet. För den som dr intresserad och
vill ha ett eget exemplar så finns den att
beställa från undertecknad.
Sent på eftermiddagen fredagen den
7 november fick jag ett telefonsamtal
med frågan om när Arkivens dag skulle
vara år 2004. Man skulle trycka den
nya almanackan och ville sdrskilt utmärka denna dag. Planeringen dr redan
igång inför lördagen den 13 november
2004. Dä blir temat Kommunikotion.
Där ryms allt från brev och telefon till
ånglok och motorryklar - mänskligt,
tekniskt och elektroniskt!

pott

Arkiv i Samverkan {tir
är huvudman ftir Arkivens

Svenska

Synlighet

-

dag. Vid starten fanns ett bidrag från

stiftelsen Framtidens Kulcur, som medgav bland annat en omfattande marknadsföring. Därefter har varje l?in bidragit till den gemensamma potten,
enligt principen "tio ftir de stora och
fem för de små".
Detta innebär att storstadslänen
Srockholm, Västra Götaland och
Skåne betalar 10 000 k och övriga
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Kloka kameler går till källorna!
1i

Regelhunden
uerksamhet med
oregelbundna
medel
e offentliga arkiven hor
ett grunds§dd

goronti

- ftr

- en

sin verk-

somhet genom orkivlagen. Dörfor
kon medel ftr verksomheten
avscjttos regelbundet uton ott
ifrågasöttos. Det ör inget nytt
Att orkiv inom den enskilda
sektorn inte har det stödet ör
heller inget nytt
Genom bidrag från stat, landsting,
kommuner, deponenter och/eller andra
intressenter lever de enskilda arkivinstitutionerna vidare. Men inte ens de mest
regelbundet återkommande stöden kan
tas för givna, utan måste hela tiden
sökas på nytt. Och i ett land där ingen
m<åste ta hand om enskilda arkiv löper
dessa arkivinstitutioner hela tiden risken
att hamna längst ner på bidragsgivarnas
prioriteringslista.
Staten, genom Riksarkivet, är idag en

l,

bedriva en meningsfull verksamhet.

Homnar längst ner
Andra finansiärer, såsom landsting och
kommunet är sällan ovilliga till att
stödja den enskilda arkiwerksamheten i
mån av resurser. Men i tider då sjukhus
riskerar att läggas ner och skolor drar
ner på lärarkårer, är det inte svårt att
förstå att den enskilda arkiwerksamheten inte prioriteras. Då hamnar
arkiven längst ner i näringskedjan.

I arkivutredningen' Arkiv for alla nu och i framtiden' (SOU 2002:78 ),
som låg F;rdig hösten 2002, nämns
fi

nansieringsproblemen

"Behovet ov offentligt stöd

:

ör mycket stort

hos btide de regionalo och lokolo orkiven.
t . . .l Små intökter tillsommans med begrön-

av de största bidragsgivarna. Av
fulaarkivet och landsarkivens ramanslag

sode och iblond tillfölligo bidrog öventyror
insotser inom exempelvis kompetensutveck-

pä292 miljoner (2004) fär ca9,7 mrl'
joner användas för bidrag till enskilda
arl<w. 5,3 miljoner av detta bidrag är
reserverat för Arbetarrörelsens arkiv och

ling, morknodsftring och progromverksamhet
nör fosto utgifter som hyror och personal

t2
t,

bibliotek. Utöver ramanslaget disponerar Riksarkivet ca 5 miljoner for "bidrag
till regional arkiwerksamhet". Summa
summarum finns från statligt håll en
pott på ca 9,5 miljoner att delas mellan
ett 40-tal arkivinstitutioner och -organisationer. Men det rdcker inte lor att

betolots."

Hur kan man då överhuvudtaget
driva någon arkiwerksamhet inom den
enskilda sektorn? För hur tuft det än
ser ut, så existerar faktiskt en mängd
enskilda arkivinstitutioner och -organisationer runt om i landet. En del har
under årens lopp blivit etablerade medlemmar av Arkiv-Sverige. Men hur
klarar de av sin vardag?

Extra onslog
I Eskilstuna har

Företagens

fukiv i

Sörmland sin expedition och depå' Hiir
arbetar Ann-Marie Asplund som föreståndare allt sedan starten 1996.
- Utan extra anslag skulle jag vara
ensam här, menar hon.
Förutom Ann-Marie består arkivpersonalen ftir ndrvarande av arkivarien
Helena Karlsson, som kunnat anstdllas
for ett wåårigt inventeringsprojekt just
tack vare extra anslag från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Dessutom finns wå
personal med arbetsmarknadspraktik,
som arbetar med att förteckna och
ordna, samt sköta receptionen.
Samma situation råder På flera hålI
ute i landet. Flera arkiv jag talar med
menar att utan de extra medel man då
och då får dllgång till, skulle inga arkiv
ftirtecknas, inga skrifter kunna produceras och inga inventeringar göras.
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En hjälpande hand.
Tack vare extra anslag får

Ann-Marie Asplund, arkivföreståndare vid Ftiretagens
Arkiv i Sörmland, hjälp av

proiektanställda arkivarien
Helena Karlsson (till vänster).

För projekt såsom inventeringar
kräver ofta medel utanftir de ordinarie
ramarna. Eftersom många arkiv har en
låg grundbemanning, måste tillfiillig
personal projektanstdllas. Behöver depåutrymmet utökas - vilket det förr eller
senare

alltid måste göras - måste anslag

sökas.

Hyllor, Iokalhyra och annat som dllkommer utöver måste finna finansiering. Marknadsfliring genom hemsidor
och skrifter, olika typer av samverkansprojekt med mera är andra orsaker till
varför man söker extra anslag.
- Mycket av min arbecstid går åt till
att söka bidrag dll verksamheten. Tid
som jag annars hade kunnat lägga pä
annat, berättar Ann-Marie. Dessutom
blir verksamheten mycket svår att planera. Hur 1ägger man en budget när
man inte vet vilka inkomster man har
nästa år?

Otry gg orbetssituotion
Det är en bild av en mycket otrygg
arbetssituation vi är. Hur verksamheten
ska utformas bestäms av vilka anslag

Ärkiv
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som blir tillgängliga. Kan vi ta emot fler
arkiv? Hur ska vi hinna ta hand om de
handlingar vi redan har? Vilka
arbetskamrater har vi om ett år?

insatser kommer alltid att hamna utanftir - och vara beroende av din fritid
och personliga engagemang.

Offentliga medel

Enskilda arkiv
lever osäkert

Och på något underligt sätt lyckas
ändå de allra flesta enskilda arkivinstitutioner med att bedriva någon slags fast
verksamhet. Kanske är det ändå så, att
vi också måste rdkna in ett ideellt engagemang i den enskilda arkivsektorn. För
allt det ddr man gör bara för att det är
så roligt, så intressant - fastän man inte
alltid orkar.

- I jobbet ingår bland annat att knyta
näwerk, säger Ann-Marie. Medverka i
en mängd olika floreninga! möten och
infoträffar som ofta ligger utanftir
arbetstid. Man kan inte alltid täcka in
allt inom ramen ftir sitt arbete. En del

Var ligger lösningen då?
Många enskilda arkivinstitutioner
arbetar hårt for att marknadsfura sig ut

mot sina intressenter. Med hjalp av hr-llhyra, medlemsavgifter och inte minst
konsulttjänster ökar också arkivens
inkomster. Men de belopp man får in
på detta sätt är antingen lor Iåga, e1ler
lor oregelbundna for att kunna bygga
hela verksamheten på.

Offentliga medel blir på något sätt
ändå ofrånkomliga. Eller som "Arkiv fur
alla" fastsiår:
"Givetvis skulle en offentlig finansiering som
tdcker kostnoderno i verksamheten och medger utveckling av kompetens och system ftr
långtidsbevaring ov digitoltmoteriol och ön

mer utåtriktod verksomhet voro ott ftredra."

Text: Lena Bohlander

t3

Personalskvaller

Boknytt från Sörmland
Han har gjort det igen. En ny historik

om verk-

över landstinget i Sörmland har skrivits
av Tommy Eriksson, NyköPings
Lcinslosorett I 863-1 949 (2003).
Nykc;pings lasaretts historia borjade
1773.IJnder de foljande 230 åren har
lasarettet funnits vid Nyköpingsån, på
Repslagaregatan och till sist på Vdstra

samheten

.

Tiänsten som Arkivsamordnare på
Banverket Mellersta banregionen i
Gävle har tillsatts med Jan

vid sjukhusets olika
delar, medi-

Forsgren. Han tillträdde

cinsk utrustning, sjukdomar och

. Daniel Bergström

Hållet i Nykoping.
Historiken behandlar en mellanperiod
efter att man lämnat de förvetenskapliga
irrlärorna, men ännu inte kommit in i

inte minst

1900-talets senare del med avancerad

dr Informationsenheten Landstinget
Sörmland, 61 1 88 Nyköping

har fått tjänsten som arkivarie vid Vägverket i
Borlänge. Han tillträdde den 24 ma1
Han har tidigare bland annat jobbat
på Vägverket Region Mitt i Härnösand, samt med uppdrag ft)r
Näringslivsarkiv i Norrland och
Landsarkivet i Härnösand.

dess per-

sonal.

Utgivare

medicinsk teknologi. I boken kan vi läsa

.

Nya böcker från

den

5 april.

ölfn

Om folkminnen från Norrköping
under perioden 1880-1940 kan man
läsa om i Gate upp och gate ner.
Boken har getts ut av Östergödands
Arkivforbund, ÖffR, och är ett samarbete mellan OLFA, Norrköpings
stadsmuseum och Folklivscentrum i
Östergörland. Den är nr l0 i ÖLFA'.
skriftserie och redaktör är Börje Hjort,

Owe
Norberg efterträder Karin Åström
Iko som ny ordforande i Sveriges

Tema Arkivs förre redaktör

Arkivtjänstemäns Förening, ARK.

. Christian Jarnekrantz bc;rjade
arbeta som landstingsarkivarie inom

Landstinget i Halland i Halmstad
den 13 apri1. Han har tidigare arbetat
på Skånerrafi kens administrativa
avdelning i Hässleholm och på
Landsarkivet i Lund.

länsarkivarie.
serie har

Aren n,rm-er 11 i ÖLFA:s skriftkommit ut; En betraktelse över arkiv. Det är Börje Hjorth som efter att

ha arbetet över 30 år som arkivarie, ger en Personlig betraktelse över arkiv.
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ALK-ko nferens, Norrtä lje

Bok- och biblioteksmässa,
Göteborg

NLA;s chefsseminarium
v 4l
t3-t4t I0 AAS Registrotorskonferens,

Uppsala
13il I

Arkivens dag.Temo

Kommunikation

ht_

25l

n

aspa@swipnet.se

Nordic Conference on
lnformation and
D o cu m e

74

Tema Arkiv ci o Åsa Olsson,
Eriksberg, 374 96 Tiensum.
Eller e-posta:

Wien

.,.

... i arkiven

Hor du bytt iobb?
Berätta om det för dina kolleger.
Skriv några rader till

AAS Arkivo ri ekonfe re ns,

Stockholm

Redabtionelb material
Tbma

till

Arhia sha shichas till:

Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,
Eriksberg, 374 96 Trensum, eller

e-post: aspa@swipnet.se
Honorar for publicerade artiklar utgår normalt i form av fem ex av det
nummer som bidraget publicerats i.
Redaktionen lorbehåller sig rätten
till redigering av insänt material. För
insänt ej beställt material ansvaras ej.
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Vad väljer du - madrass eller bank?

Om du har ett arkiv med ritningar, planer eller kartor så sitter
du förmodligen på en mindre förmögenhet. Det ligger nämligen
åtskilliga timmar investerade i dessa dokument. Flera av dem
är kanske också ovärderliga ur ett historiskt perspektiv? Frågan
är då, hur hanterar du din förmögenhet? Stoppar du den under
madrassen eller sätter du in den på banken? Förlitar du dig på
pappersoriginal och arkivskåp eller väljer du att skanna in och
arkivera dem digitalt?
Flera fördelar med digitala lösningar
Det finns flera nackdelar förknippade med att ha ritningar och andra

dokument lagrade i pappersformat - bl.a. risk för felarkivering,
förslitningar och diverse hanteringskostnader. Studier* visar att
7-10% av en organisations totala kostnader är förknippade med
manuell pappershantering !
Det finns även kostnader förknippade med att skanna in sitt
arkiv, men dessa är övervägande engångsposter som snabbt
räknas hem genom ökad tillgänglighet av dokument, bättre service
mot användare, minskade kostnader för golvyta etc.

Det som behövs - hårdvara, mjukvara och erfarenhet
För att digitalisera det analoga arkivet behövs en skanner och ett
system för att hantera de inskannade filerna. Oc6 kan erbjuda dig
fristående skanners för mikrofilm såväl som storformatsskanners
för original i svartvit och färg.
Hos oss hittar du även lösningar för att hantera statiska och

vi erfarenhet från att
ha hjälpt kommuner och företag med olika skanningsprojekt,
erfarenheter som kommer dig till nytta.
dynamiska arkiv. Sist men inte minst har

Välier du en liten okänd bank eller en stor och stabil?
Oc6 är ett stabilt företag, vi har funnits i 126 är och är representerade
i cirka åttio länder. Om du väljer att sätta in din förmögenhet på
banken, väljer du då en liten okänd bank eller en stor och stabil?

Vill du veta hur vi kan hjätpa dig att förvalta din
förmögenhet, ring 08-703 40 00 eller besök oss på
www.oce.se
'S f.A.
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Passa på att anmäla dig redan nu till

Etiketthantering

höstens kurser!

Utskrifter
Expott

Gäiler särskilt dig som vill vara med när vi
upprepar vårens succ6, kursen

Import
Leveransreversal

Effektiv ritningshantering/arkivering
Vårens kurs blev fulltecknad direkt och
anmälningarna har redan börjat droppa in till
höstens tillfälle den 12 - 13 oktober

KLARAN' Doku menthantering

Hur man anmäler sig? Gå in På

www.sipu.selmarieberg eller maila oss på
marieberg@siPu.se
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Dokumenthantering från A till Ö

Doeument Managernent §errrices

Artivering av dokument tar både tid
I

I

och plats från företaget. §årskilt när det
gäller t ex bokföringsmaterial, §om enligt

lag måste arkiveras fysiskt under minst
10 år.

I

Recalls klimatkontrollerade och säkra
arkivdepåer är dina dokument i säkra

händer. Vi sköter arkiveringsproeessen
och hanteringe*.från början till slut. Det
innefattar hela kedjan äv tjänster med allt
från säker insamling. indexering, lagring,
upphärntning till utredningstiänstor.
Tillsammans börjalvi med att göra'upp
en dokumenthanteringsplan utifrån ditt
företags behov och nuvarande rutiner.
Därefter kommer vår,personal och strukturerar dokurnenten; päckar dem i arkivIådor, förtecknar och transporterar slutIigen lådorna'tiil våra'anfäggningar. När
du snabbt vill komma åt ett dokument
vänder du dig till oss'. Vi tar fram det
redan samma dag - eller inom en timme

Becalls hantering spärar pengar och
möda $amtidigt som tillfö'rlitligheten
ökaf; Kontakta oss, så beråttar vi mer om
hur vi tar hand om ditt dokumentflödes

lnf orm*tion Management hanterar
såvål fysiska som digitala dokument.

Vi finns i 27 länder cch på fem kontinenter. Vårt globala nätverk av informationsanlåggningar har tiU upp$ift 6tt
skydda våra kunders data och öka dess
vårde genom förbättrad tillgänglighet.

I

I

Dokumenthuset Recall AB
Box 30245, 104 25 Stockholm
Telefon 08-657 43 00

www.recall.com
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et iir ont om orbeten
inom arkivsektorn ftr
niirvoronde. Pa 1lero
håll har det varit tol om neddrogningor och antalet Proiektanstöllningor ho r minskat
drastiskt Mångo nyutbildode hor
svårt ott få ett fotföste på

,
IJ

I

orbetsmarknoden.

Är

detta en

ftljd ov lågkonjunkturen
utbildos det

ftr

60-talister
Inom biblioteksvärlden verkar det finnas skäl att se problem med pensionsavgångar, men när det gdller arkivarie
kåren är det inte någon större mängd av
kåren som är ftidda pä 1940-talet.
Tvärtom är enligt DlK-förbundet de
flesta verksamma arkivarierna ft;dda på
1960-talet, dven om kurvan är tämligen
jämnt ftirdelad mellan åldersgrupperna.
Förklaringen till denna kanske något
oväntade statistik kan nog hittas

i

ex-

a
pansionen utav arkivutbildningen
under de senaste åren och att arbetsmarknaden vdxte under 1990-talet som
en foljd av arkivlagens tillkomst. Skall
man finna någon tendens till en övervikt på 40-talister bland arkivarier, är
det i sådana fall på arkivinstitutionerna,
men det gdller inte lor yrket i allm?inhet.

En relevant frågeställning dr i vilken
mån den dåliga arbetsmarknaden hänger samman med lågkonjunkturen och

eller

mångo?

-

I

1

dag bedrivs det universitetsutbildning i arkilvetenskap på fem platser

o

i landet. Årligen kommer det ut
åtminstone 100 n1'utbildade arkivarier på arbetsmarknaden. Detta i en
bransch som berdknas sysselsdtta ett
par rusen personer på sin htiid. fu det
rimligt och vem bär ansvaret?

Pensionsovgångar
Problemet är inte en isolerad ftireteelse för arkivarier, utan wärtom sker
en överutbildning inom kort sagt

varje område där det finns möjlighet
att fyl7a studieplats e rna.
Kanske har vi en ny akademikerkris
i antagande? Frågan är inte oberättigad. Genomförda studier har pekat på
att många akademiker inte anser sig
ha arbetsuppgifter som motsvarar
deras utbildningsnivå. Vilket tyder
på en sämre arbetsmarknad än vad
arbetslöshetsstatistiken visar.
Kanske någon invänder med Påståendet att det kommer att bli en stor

brist på arkivarier när 40-talisterna
går i pension. Det har i kultursektorn
länge ralats om de stora pensionsavgätgarna, men resultatet har inte
sällan blivit att de lediga tjänsterna
ft;rblir obesatta eller indragna.

18
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il

om de r åter kommer att bli brist på
arkilarier vid nästa konjunkturuppgång.
Gjlervis pår'erkas denna yrkesgrupp
sor-r-r a1la ,rndra av konjunkturen.
Kärnan i problematiken är därför vilken
tianridsursikt det finns fbr arkivarie
kåren som sådan i ett längre perspektiv.
Här t-inns der både argument som talar
tör er.r qod tillr.:i-xtmöjlighet och sådana
sor-n resulterar i en mer dyster framtid.

Yäxande kår
Det kan dock irstslås iltt 1990-talet

utitiin rri

arkir arieperspektiv var l1.ckosam. -\rkir'lasen. om är-r den i realiteten
kom arr bli ritt kraitiös, skapade ändå
förutsärrning.rr iör en ökad arbetsmarkr-rad qinom atr lbra upp arkivfråeor pi asendan. En tilltagande professional iserinq ar- r'rkeskåren medförde
också atr en meclr-erenhet giorde sig
säli:rnde på ett nvtt sätt. Arkir.arien
kom
flr'rra tiam sina po'irioner i
'lrr
kommuner och på myndigheter.
Samtidigt skedde inom företags-

världen effektiviseringar vilket medlorde
att de historiska arkiven togs om hand
på institutioner när loretagens egna
centralarkiv tömdes till förmån fur
extern förvaring.
Allt detta borgade lor en växande
arkivarie kår och dven om lönerna låg
långt ifrån lT-världens, var det under
några år nästan lika svårt att hitta en
ledig arkivarie, som en systemvetare.

Utbildningsexponsion
Mot slutet av perioden kom dock
nästan samtidigt flera nya arkivutbildningar igång. I Uppsala startades en ny

utbildning, inte minst med influenser
från tankegångarna om ABM-sam-

i Goteborg återupptogs en
arkivutbildning som delvis legat i dvala.
arbete, och

På en gång kom därmed en stor
erpansion av utbildningsplatser att äga

Arkiv
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rum. Till detta kan läggas att det i dags-

Yerklighetsbild

läget startas en ny flerårig arkivutbild-

Vad säger företrädarna for arkir, rtbiid-

ning i Härnösand.
Frågan om det sker en överutbildning

ningarna?
Frågan behandlades på ett seminarium om arkir,wetenskapen under arkivveckan. Professor Bernt Fredriksson från
Stockholms universitet, menade att det

av arkivarier är däremot svårare att
besvara.

Potentialen för professionen att vdxa
är stor inom inte minst det privata
näringslivet. Detta kräver dock att
branschen klarar av att hdvda sig gentemot andra grupp€r med liknande
kunskapsprofil. Genomförs den nya
Iagstiftningen kring ordning och reda
kan det också å arbetsmarknaden att

inte ånns någon överutbildning.
En något dystrare verklighetsbild gav
däremot Bjorn Asker från Uppsala universitet, men menade att alternativet var
att staten sryrde utbildningen och att
den fria etableringen där{iir var att
foredra.

Men naturligrvis skulle man kunna

vdxa.

Mer negativt är dock framtidsutsikterna när det gdller pengar lor att vårda
kulturarvet. Den befolkningsuweckling
som presenteras pekar på en ökad forsr;rjningsbörda i framtiden. Det finns
risk fcir att vårdandet av kulturarvet då

inte räknas som. prioriterat.
En annan aspekt är den snabba IT:
uwecklingen som både kan innebära
ftirdelar, men också innebära att andra
yrkesgrupper tar sig an arkivariens ro11.

Räkneexempel
Frågan om det utbildas för många

arkivarier handlar därför mycket om
hur professionen kan tänkas växa. Låt
oss ta ett räkneexempel. Ett antagande
om art det finns ungefdr 2 000 !änster
i dagsläget (siffran är i överkant, vanligtvis brukar antalet anges till halva mängden, vilket däremot antagligen är något
ft;r lågt), skulle innebdra drygt 50 nya
tjänster per år, med hänvisning till
pensionering.
Idag utbildas mer än det dubbla
antalet per år. För att nå balans på
arbetsmarknaden krävs alltså, enligt
detta exempel, att marknaden ökar
med ett par procents tillväxt årligen.
Detta är inte orealistiskt, men det sker
knappast av sig sjdlvt.

det på ett annat sätt också. Finns det
skiil {tir en region att utbilda fler tili ett
yrke, än vad som kan {å möjlighet att
se

inom området? Detta
hindrar inte att det kan finnas ett vdrde
i att det finns konkurrens mellan olika
sysselsätta sig

1ärosären.

Fortfarande verkar dock en hel del av
dem som går på arkivutbildningen i
Uppsala och Härnösand söka dit ftjr att
de inte ätt plats i Stockholm. Detta
innebär inte att dessa utbildningar
skulle vara sämre, utan kanske snarare
visar på att det är svårt att konkurrera
på grundutbildningsnivå. Avståndet till
utbildningen är den centrala variabeln
ftjr val av utbildningsort.

Normol statistik
Arkivutbildningen har långe setts som
en ganska säker väg till att få ett arbete.
Kanske är arkivariekåren på väg att ä
en mer normal arbetslöshetsstatistik.
Helt klart är i alla fall att med dagens
utbildningshastighet, krävs det att professionen är i ständigt vdxande ftir att

kunna ge jobb åt dem som utbildas.

Text: Lars Lundqvist
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ett stockhol msfenomen?
a

o

et råder orbetslöshet blond
Är

y rkesgr u P P e n o rkivo ri er.

ö

qo

det en övergående trend och

ett nytt fenomen? Är det en lokol
ftreteelse kopplot till våro stortöder
eller ör det en notionelltendensZ
För att komma orsakerna närmare
vände jag mig till adjunkt Anneli
Sundqvist på ämnet arkiv- och informationsvetenskap inom institutionen
for informationsteknologi och medier
på Mitthogskolan i Härnösand.

Arkivutbildning vid Mitthögskolan
har bedrivits sedan slutet av 1980-talet.
I den information man finner på
Mitthogskolans hemsida f?ir ämnesbeskrivningen ftir Arkiv- och informationsvetenskap pekar man på att arbetsmarknaden för närvarande är "mycket
god och behovet av arkivarier kommer
sannolikt att öka'.

Arbete eft,er studierno
I

mars färdigställdes en enkätundersökning st:illd till samtliga studenter
som avslutat någon kurs, som bland
annat tar upp nuvarande sysselsättning.
Detta görs som ett led i Mitth<;gskolans
pågående kvalitetsuwärdering.
Av 587 utsända enkäter inkom 280
stycken. En av frågorna var "Vilken är
Din sysselsättning idag- Ange ett eller
flera alternativ" .

i ömnet
ömne
forskning

Fortsotto studier
Studier i onnat
Akodemisk

Yrkesverksom inom

orkivområdet 167 st

Yrkesverksom inom onnat

Annot

20

24 st
24 st
3 st

område 52 st
44 st

En väg till arkiviobbet. Lyckan att få arbeta i ett arkiv är inte alla för'
unnat.Att läsa platsannonserna kan vara ett sätt att hitta en ledig tiänst.

Enkätundersökningen ger inga besked
om arbetsmarknaden efter genomftirda
studier.

Institutionen har genom återkommande kursuwärderingar i viss mån
kunnat se vilka motiv studenterna hade
Itir att söka kursen. Eftersom dessa
uwdrderingar är frivilliga år man ett
begränsat underlag för bedömningar.
Några undersökningar om vad som
sedan hänt studenterna, har visat sig
omöjligt att genomföra varie är.

Stockholmsproblem?
Anneli Sundqvists uppåttning är att

i ganska stor utsträckning
dr ett Stockholmsproblem. Det är ett
minskat utbud av projektanställningar
arbetslösheten

och att vissa stora arkivinstitutioner haft
anställningsstopp under senare tid, som
åstadkommit den nu aktuella arbetslösheten.
Kanske är det som Anneli Sundqvist
säger, att arbetslösheten biand arkivarier
är en stockholmsföreteelse. Något statis-

tiskt underlag för detta finns inte. Det
skuile krdva en undersökning riktad till
alla arbetslösa arkivarier. En faktor som
kan spela in är personernas geografiska
hemr.ist. Dessurom har de orter som
har dessa utbildningar lite olika inriktningar på utbildr.rinsarna.
De siqnaler som kommer :ir att der iir
ett problem art rekr.'tera klaliircerade
arkivarier till riänster uurntör Srockholmsområdena. Sannolikt kommer
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efterfrågan på arkivutbildade att öka de
närmasie åÅn. Det finns till exempel
recken på art lT-branschen är på väg
upp, e-iörvrltningen håller på att slå
igenom på allvar. och dessutom är stora
pensionsavgångar att vänta.

Motdrag

Fakta/antalet arbetssökande anmälda till arbetsförmedlingen

243110) som
Arbetssökande [med utbildning i sökt yrke) som har Arkivarie [Amsyk
till arbetsförmedlingarna'
sökt yrke och antal platser som Arkivarie som anmälts
kvarstående vid månadens slut, Mars 2oo4

ArbetssÖkande
Samtliga* därav
arbetslÖsa

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens

01

Utbildas det alltfor många arkivarier i

03

fttrhållande till tillgången på arbete?
Om så vore fallet planerar man då några
motåtgärder? l\r ett sätt att dra ned på

04

analet utbildningsPlatser?

07

Antalet sökande till utbildningarna
på Mitthögskolan har inte minskat, och
äet är det som i första hand sryr ut-

08

budet.

12

Anneli Sundqvist pekar mycket riktigt
på att varken Mitthögskolan eller någon
av de övriga utbildningsinstitutionerna
bedriver aikivarieutbildning specifikt,
utan ger kurser i arkiv- och informa-

13

tionsvetenskaP. Kurserna På
Mitthr;gskolan riktar sig inte enbart till
blivande arkivarier, utan de kan läsas
som fortbildning ftir redan yrkesverk-

20

salnma.

24

05
06

09
10

14
17
1B

19
21

22
NQ

Norrbottens
Af Kultur [rikstäckande)

25

Somverkon
Samverkal man med de andra utbildningsorterna som ger kurser inom
ämnet?

Utbildningsorterna har träffar ibland
där gemenramma lrågor diskureras'
nR( har under etr anral år anordnat
utbildningsträffar och i december förra
årer genomlördet den lörsra ämneskonferensen i samband med arkivutbildningen i Stockholms 30-årsjubileum. Då togs arbetslösheten upp,
men föranledde inga åtgärder.

Ändrat kursutbud
i kursernas innehåll
siruationen?
tbrf,.itira
].,ursern.r un'ärderas och uwecklas
KerL ändringar

kc-nrinucriigt med utgångspunkt i
ar|j.-.'erksamhetens och arbetsmarknade n: un'eck1ing. Detta handlar främst
on.ilrtb ilJningarnas kvalitet, innehåll
och c:n kor-npetens som krdvs för att
I

u

rtör., t-bcr.uPPgiFterna.

lntern diskussion
Hur mlcket diskuteras framtiden och
arbetslösheten på kurserna? Sker någon
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personer med tillfälligt
samtliga:arbetslÖsa, deltidsarbetslösa, ombytessökande'
program m fl'
i
arbetsmarknadspolitiska
deltar
personer
som
arbete]
Källa: AMS Utrednings- och statistikenhet'

information om arbetsmarknadsläget?
Enligt Anneli Sundqvist ingår frågor om

'rkÅol
nlngen.

och arbetsmarknad i utbild-

ARK och de olika branschorganisationerna med flera är också vdlkomna
att informera om sin verksamhet och
har så gjort vid några tillfiillen.

på någon myndighet eller annan verkrr-h.t under kurserna. Ar det här som
vi kanske finner svaret på arbetslösheten
bland arkivarier? Eller är den snarare att

finna i skiftande ekonomiska konjunkturer i samhdllet, som ger myndigheter
och andra svårigheter att rekrytera arkivarier?
Text: Hans Ramstedt

En onnan fråga

Någon borde kanske titta på innehållet .
i dJ otka utbildningsorternas kursutbud
inom området arkiv- och informationsvetenskap. Frågan är om de olika kursernas innehåll ger samma förutsättningar för ett arbetsliv som arkivarie'
set det bland annat ut när det
Ett absolut måste vara att
ätt" tr"r möjlighet till en längre praktik

Hui

g?iller praktik?

Fotnot Inftir lxfuet 20041 2005 startar
Mitthogskolan ett helt nytt utbildningsprogr"Å inom ämnesområdet som heter
Ärkiro.t.nskrplig utbildning med
inriktning mot elektronisk informa-

tionsförvaltning.
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Med anledning av artiklarna om att det är ont om arbeten inom
arkivsektorn för näruarande, har vi tillfrågat en arbetssökande
arkivarie att beskriva sin vardag. Läs här om Eva-Karin Schönbecks försök att hitta iobb efter iobb.

att uata positiu!
om det

oro på måndagar,
som är fel att man

åker

Sätter fart vid

någon

datorn.

Undviker konsekvent arbetsförmedlingen i mitt område. Kundmottagningen består av ett syrefattigt rum.
Uppgivenheten nästan känns i luften.
Sittplatserna är fä, så folk står med
nummerlappar i händerna, innan de i

snigelårt kallas fram till en handläggare
bakom tunn skärm, varifrån allting
hörs.

Min ftirsta handläggare föreslog att
jag kunde bli busschauffor "för det är
det många akademiker som blir". Brum,
bruml Tänk att få köra 110 på Tyresövägen, där det är 90! Girlpower?
På Af går det inte att surå fritt. "Det
har missbrukats." Att jobbsökandet är
virtuellt numera har inte AMS begripit.
En smutsig pc står i en hytt med ett
gammalt program i §7ord. Man fär ha
med egna disketter. \7ow! Dokumenten
kan inte läggas som fil någonstans Itir
det går inte att koppla upp sig från
h1'tten. Men pappren är gratis. Sndllt!
Afhar sagt rent ut att de inte kan
hjiilpa mig med något. Mejlade
Länsarbetsnämndens chef i september
med förslag till ftirbattringar. Inget svar.
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Få se nu: Femton år som arkivarie,

sju års universitetsstudier, antikvetare
med viss forskarutbildning, språkkunnig
och med chefsbeåttningar samt över 40
- var kan jag passa? Överkvalificerad
sägs det ibland. Vad menas? Men läser

om en akademiket en lT-kille, som inte
är jobb som städare fastän han vill själv,
bara for att fä jobba.
Tack och lov att jag kan använda
mina erårenheter från åratal som talare,
foreläsare, pedagog.
Det gdller att vara positiv och bara
vägra ra åt sig personligen, när man
söker jobb efter jobb och är avsnoppande svar eller inga svar alls.
Jobbar på hemma som en igel med
alla kontakter och uppslag inom arkiv,
arkeologi och retorik. Mitt kartotek är

på 150 kort. Ser hur mycket jag de
facto presterat, inte utan resultat. Egna
initiativ är guld värda!

dI@

f tudog

Sitter vid datorn och rapporterar
e-kassan

till

(AfA).

Nyhet: Ett känt utbildningsftiretag
loreläsa om retorikens
barndom, och det är bara att uPP-

vill att jag ska

gradera min föreldsning från univer-

sitetet, institutionen lor nordiska
språkl

är inte söka jobb som företagare
jag a-kassepengen. Jag
mister
då
måste dessutom bedyra på heder och
samvete att jag inte jobbat via firman,
samt lrdva inryg från varje uppdragsgivare. Pappersexercisen tar en hel del
Jag

tid. Dagen

går.

Det är ensamt att jobba hemifrån.
Agnar mig åt en timmes intensiv
motion per dag, oavsett väder. Då hiilsar jag på folk jag möter i skogen. Det
gör man här.
Jag blev head huntad till ett spännande jobb, och "befriad från min
tjänst" med några hundra andra efter
kort tid. Ridå.
Tur i oturen att jag inte är ensam
forsörjare langre, då hade det blivit riktigt tufft. Jag bor i hus och de sköna
naturområdena dr gratis. Åker langdåkning så det ryker. Efter en timmes
hårdkörning i spåren är oron borta. Ser
inga djur idag, utom hdstarna. Nickar
åt dem i hagen. Vilken fin dagl Klart
jag ska hitta en massa roliga, valbetalda
uppdrag dar jag får blomma upp!
Dopar mig med endorfiner.
Vasaloppet, någon?

N,2.2oo4
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Hör inget från min

senaste ansökan,

trots mycket positivt samtal innan jag
sökte. Sex veckor har gått. Förstår att
det är kört.
Det är tufft, men jag ringer upp. De
har valt bort mig, säger kontaktpersonen. Jag hade alla meriter de begärde.
H?irdad som jag numera är, fräqar jag
varfor (alltid kan man lära sig någotl)
men år inget rakt svar. Var tjänsten
vikt för någon? Eftersom de inte
känner mig kan det knappast vara
personligt.
Gympan känns extra bra idag. Jag är
rätt arg. Varje ansökan, varje telefonsamtal tar en viss bit energi. Kunde
man inte få ett vettigt svar i alla fall?
Har blivit invald i Tyresö konstftirening. De ville ha en "drivande,
dynamisk, välutbildad yngre kraft
med". Moil Härligtl Smicker kan vara
skönt ibland, sä jag rar på mig det
snyggaste jaghar och galopperar dit.
Så passande att jag gjorde mig snygg i
håret hos frisörselever härom veckan.
Billigt och bra, och tar evigheter.
Mobilen är på förstås, ifall Erbjudandet med stort E skulle komma. Tjejen
som gör mig, tja, vacker frågar: vad
jobbar du med då? Jag hittar på något.
Hon ska bli hårolog. Undrar hur
marknaden iir? "Hårolog E-K Sch<;nbeck, vdlkomnal" Synd atr man är
allergisk mot all spray.

dem till digitalt bevarande, men då
måste jag skaffa både en ny bärbar och
en kanon som projicerar bilderna, och
dit räcker inte a-kassan.
tavar iväg till Tyresös fina bibliotek.
Man år surfa en timme gratis per dag.
Då brukar jag lyxsurfa inom arkiv,
retorik och antiken. Erbjuder en känd
populärvetenskaplig tidskrift ert förslag
på artikel. Får ett vänligt nej ett par
dagar senare. De har redan bokat en
skribenr i ämnet.
Har dock'fler idöer, jag är ju publicerad på lite olika stdllen. Kanske man
kan skriva en bekännelseroman, ryp
Singel på Söder? Det finns uppenbarligen en marknad ftir lättare läsning om
innerstadsbor på 30+ och 40+ med
gemensam vårdnad och pubbesök
varannan helg. Kan det vara några
pengar i det? Får titra i gamla dagböcker och få inspiration. De är
arkivmässigt ordnade i kronologisk
ordning!
Numera hinner jag både laga mat
och snygga upp hemma. Jag hör sonen
(10) och sryvsonen (12) småprata en
trappa upp när de målar figurer från
Sogon om ringen. Ndr detvar Horry
Potter-feber var mina latinkunskaper
viildigt popu[ira.
Jag kommenderar pojkarna att duka.
"Den som inte arbetar ska inte heller

ala.

Ar god mor/srl,vmor även idag och
serverar ärtsoppa samt högvis med
pannkakor. Pojkarna ffr ta Nutella på

Aven jag får ha helgledigt. Barnen är
folväntansfulla och dukar festligt, får
önskad mat och Gladiatorerna på teve.
Artikeln om romerska gladiatorer som
jag skrev, var har jag den? Kollar i kartoteket.
Sambon har slutat tidigare, lite trött
men nöjd med veckans insats. Han är
en klippa, men nog måste det bli tjatigt
i langden att höra om mina icke-jobb.
Borde visst bo i AIta med tanke på hur
jag upprepar mig på såmma tema.
Jag är rastlös. Kollar mejlboxen i
reklampausen. Ett erbjudande man
inte kan refusera, kanske? Nej, i stället
negativa besked. Hade lagt ned åtskilliga timmar på forberedelser på KB

(biblioteket, inte baren i samma område
på Östermalm).
En egenforetagare jag känner har
mindre i 1ön än vad jag har i a-kassa när
alla omkostnader tagits ut. Företagande
är fu1t. Bidrag är fint. Hon har företas.
jag har bidrag. Alltså är jag fin. Hon
avråder att i nuläget be ALA fara och
flvga och bli stolt men utåttig med sju
dagars arbetsvecka, noll semester, och
att man jobbar fast man är febersjuk.
Jag tror henne. På söndag ska jag fi,lla i
veckans e-kassa. Det kunde ha varit
mycket värre.
På måndag kanske ett spännande
uppdrag dyker upp?
Dum spiro spero snobbar jag med
lornöjt till sambon och stänger av den
mentala jobbsökarknappen. TGIF är
här dven för mig!

sista pannkakan, och ögonen iyser.

Cör nåsor tråkigt: uppfoljningar. Inte
bara uppdraq som arkir.arie rakt av utan
allt annar jas känpar med och faktiskt

n'cker iir iätrekul: erpertföre1äsare i retorik på universireret (deras ord, inte
r.r.rinar. urbildare i arkivfrågor på företag
och mlndiql.rerer, före1äsare i antikens
kulrur och san.rhä1lsliv. Saljer in antikens
oilr.r.rprska spel som specialerbjudande i
åi nrir .\ren srår OS-värd. Skolor, folk1.rössko1or. bibliotek, bildningsfc;rbund:
.rlla

jr

inrrr"erade, rre besrämmer

nåsor. Tr'å blir av.
Städar i mitt stora diabildsarkiv. Funderar på att tanka över några hundra av

Ärkiv
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Lite laxläsning och småprat innan jag
zappar med ett intrikat (nåja, korssrygn)
handarbete framför teven.
I tevedeckaren är arkivarien en slem
typ, avundsjuk på andra akademiker
som gjort bättre karriär. Förstår varfiir
det är svårt att få jobb. Man ingår i en
yrkesgrupp av misstänktal
Varftir övergav jag forskarstudierna i
antiken? Då hade ju jobben regnat ned
över mig, eller? Aten i april, mimosan,
avgaserna och Georgios Dalaras med
hela orkestern på utomhusarena...kanske man kunde lära sig en snitsigare
magdans? Opal

Eua-Karin Schönbeck,
d.ehidsarbetshs

arkiuarie
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Karin Äström lko:
I

facklig kometkattiär
rl

-J
I
I
I

c

Stockholm finns en ftirening för
dem som sruderar eller har ituderar till arkivarie: Sdllskapet Emil
Hitd.b.ands vänner, vars namn
kommer sig av Emil Hildebrand som
var den som "uppfann" det allmänna

?

-

arkivschemat. På deras årsmöte den

Rilaarkivet presenterade sig
Karin Åström Iko, arkivarie och nybliven ordftirande i SACO-förbundet
9 mars på

DIK, som många arkivarier är medlemmar i och hon gjort kometkarriär
inom.

Vi lyssnade till en ganska ung, blond
och tuff tjej i jeansjacka, med en bestämd, positiv och förtroendeingivande
ledarstil.
Karin är fodd och uppvuxen i Luleå,
med ett kulturhistoriskt intresse från
borjan. För redan som liten ryckte hon
om att gå och rota bland alla gamla
saker på sina farföräldrars vind i
Sunderbyn i Norrbotten. Och de

Karin Åström lko,
l:e arkivarie på Krigsarkivet
och förbundsordförande i DlK.

spännande frnden gav naturligwis
ndring. Men hon valde inte ett sådant
yrke förrän långt senare. Till en bc;rjan
hade hon helt andra planer.

inriktning på etnologi och religions-

Hittode rätt
I slutet av 1980-talet flyttade hon som
så många andra norrldndskor till Stockholm, för att arbeta inom vården som
undersköterska, och kom även att bli
fackligt arbetsplatsombud. Men hon tog
bland annat med sig den norrländska
matkulturen, dar palt står främst och
surströmming kommer som god wåa på
hennes tio-i-topplista över åvoritmat.
Och så dialekten förstås.
Hon fortsatte att arbeta som undersköterska tägra är, men kom sedan på
afi det var kulturhistorien som var mer
intressant och sökte och kom in på
Kulturvetarlinjen i Stockholm, med
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historia. Det tänkte hon avsluta med att
läsa museivetenskap. Men eftersom man
då bara kunde läsa det i Umeå och hon
ville stanna i Stockholm, blev det alter-

nativet arkirwetenskap. Som för de flesta
arkivarier (dven undertecknad), halkade
hon in på yrket på ett bananskal som
man brukar säga, visste inte så mycket
om det men kände redan under första
rerminen art hon hirrat rärr.
Trots att arbetsmarknaden var kärv i
början av 1990-talet, fick hon i alla ä1
eff första projektjobb på högskolan i
Eskilstuna/Västerås (som Mdlardalens
htrgskola hette då). Där wingades hon
arr lära sig att orgumentero ftir god

dokumenthantering. För inte var
verkligheten så lättarbetad som man

fick intrycket av på utbildningen!

Krigsarkivet
Under första delen av 1990-talet då en
rad statliga n.rvndigheter bolagiserades
och r-erksamheter an'ecklacles och
ersattes al n\-a. skapirdes jobb för arkivarier. Hon f.ick jobb på arlecklingsmvndigheren iör Staten-. b,rkteriologiska

laboratorium (SBLi sonr senare blev
dagens Statens srnittskr-ddsinstitur

(S\ll).

Så, efter att ha fått e rtären1-rer fiir.r
flera olika statliga mr-ndiqherer. han.rnade hon på Krigsarkivet (arkir'myndighet för ml,ndigheterna under
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Försvarsdepartementet) vären 199 6,
som arkivarie med ansvar ftir gallringsfrågor. Detta trots atr hon från början
hade föreställningen att det var en

fuksarkivet och sedan i Sveriges arkiv-

Tillg:ingliggörandefrågan intresserar
henne särskilt, vilket bland annat visat
sig i en magisteruppsats som blev klar
hösten 2002 - ett eftersatt forskningsområde enligt henne.
- Det måste bli lättare att forska i
tjänsten, anser Karin. Det har vi arbetat
mycket med inom såvdl del{tireningen

tjänstemäns förening (ARK) inom

ARKsom DIK.

mossig arbetsplats.
Hon valdes på kort tid in som
styrelseledamot i SACO ftireningen på

DIK-

ftirbundet, något som hon upplevde
som helt naturligt med sitt åckliga
engagemang med sig

i

bagaget.

Mogisteruppsdts
Våren 2001 befordrades Karin till 1:e
arkivarie och sektionscheffor den enhet
på Krigsarkiver som ansva-rar ft)r Försvarsmaktens arkiv, med allt ifrån att bevara
och vårda till tillgängliggörande av levererat material, vilket sträcker sig från
1500-talet till 2001. Man arbetar också
med tillsyn ute på de militära förbanden, utbildar, utårdar ftireskrifter och
sekretessprövar handlingar innan de
Iämnas ut, där en del material är sekretessbelagt i 150 år.

Ordförande

i DIK

Vid DIIG

föregående kongress 2000
valdes hon in i lorbundssryrelsen och
fick sedan uppdraget som vice ord{tirande. ARK-ord{tirande dr nu Tema

Arkivs ftirre redaktör Owe Norberg.
Efter noga överväganden och efter
vissa påtryckningar, tackade hon ja
med skräckblandad fiirtjusning, till am
kandidera till ordfi;randeposten i DIK
vid kongressen 2003. Eftersom hon har
kvar 50 o/o av sin l:e arkivarietjdnst har
hon fortårande kontakt med yrket.
Hon tycker att det är bra, men är ändå
medveten om att det också innebär en
mycket stor arbetsbelastn i ng.

- Man måste kunna sätta gränser.
Arbetsdagarna blir långa och någon
fritid har hon nästan inte. Den lilla tid
hon är ägnar hon åt att umgås med
vdnner och bekanta, {tjrutom maken
Per Iko, militärhistoriker och major på
Försvarshögskolan. Eller läser böcker
hemma i hyresrätten i Täby. Ibland
längtar hon tillbaka till det emellanåt
avskilda, Iugna arbetsuppgifterna i
arkivlokal, samddigt som ordftirandeskapet i DIK har gett henne mycket
kontakter och kunskaper utanför yrket,
vilket är berikande för henne.

När mandattiden går w 2006, hoppas
hon att hon har lyckats göra foljande:

1. DlK-fttrbunder

är placerat "på kar-

tan" så att omvärlden har förstått att
ta tillvara på medlemmarnas pro-

2.

fession och kompetens.
Humanisterna måste uppvärderasl
Beslutsfamare, politiker och allmänhet har fått bärtre kunskap om DIK-

medlemmarnas kompetens och deras
värde rent samhdllsekonomiskt.

Karin svarar om utbildning,
henämning och legitimering
lnom DIK hor ARK oldrig
blivit styv m ode rligt beh a n dlot, men någon orkivarie som
ordföronde hor mo,n inte hoft
tidigore. Och ingen kon ju
fcirstä en yiss yrkesgrupps
orbetsförhållande sä som en
som sjölv hor somma bakgrund.

Arbetsrnarkr-raden för arkivarier har varit
väldiet eod hittills, trots arr hela kultursektorn sr-iktat och 7O o/o av den offentliga sektorn skär ner. Arkivarieyrket är

dessutom i stor omvandling just nu.
Vi "drabbas" av digiraliseringen av

dokumenten.
Vad ska en arkivarie göra framöver?

IT:tekniker tror sig många gånger
kunna göra vårt jobb. Ska vi fortsätta
att kalla oss arkivarier, då det kan uppåttas som mossigt? Å andra sidan: Ska
vi verkligen ändra benämningen på ett
icke mossigt yrkebara {tjr att omvärlden
har {brdomar?

Oliko kompetens
Det pågår oclaå en diskussion om vilken kompetens som ska krdvas för en
arkivarie. Vi är cirka 1000 sr. /-tr den
bästa arkivarien en disputerad i historia
eller är det helt OK art "bara" vara
fil.kand?

- Både den disputerade i historia eller
något annat ämne och den med annan
bakgrund behövs, var och en på sitt
sätt. Olika arbetsuppgifter kräver olika
kompetenser. Den disputerade historikerns kompetens behövs i kontakt med
forskarsamhället. Men ute på fältet vid
tillsyn krävs en annan kompetens.
Karin säger också att DIK är fullt
medvetet om de starka kraven som rests
på en legirimering av arkivarier.
- Legitimering kan det aldrig bli
frågan om, då det är lorbehållet yrken
inom hälso- och sjukvården. Der som
kan diskuteras är någon form av certifiering eller ackreditering av utbildningarna.
Men vem ska sätta upp kriterierna?
Hur ska de se ut med tanke på alla de
Forts. nästo sido

Ärkiv
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som gått den tidigare kora utbildningen? Det förutsätter också en likartad
utbildning på de olika orterna. Och
vem kan ges räffen att legitimera? Vem
ska betala?

Akodemisk utbildning
Utformningen på arkivarieutbildningen
diskuteras också och frågorna är lika
många där: Om den ska bli ett Program
som en del rycker, hur ska den se ut?
Kan vi ha en gemensam fortbildning?
T1wärr anses det nog vara för dyrt annat
än för företag att satsa på en så liten
grupp som 1000 personer, men kan vi
gå samman med våra "systeryrken"

inom ABM-sektorn?
- Det är ju en akademisk utbildning
och inte en kortkurs i konsten att sorte-

Sveriges akademikers centralorgani-

sation (SACO) har 26 delorganisationer, varav DIK är en. DIK organiserar drygt 20 000 högskoleutbildade inom verksamhetsområdena

dokumenration, informarion.
kommunikation och kultur - därav
DIK - med nio delföreningar:
Sveriges arkivtjänstemäns {tirening,

Bibliotekarieförbundet, Svenska
Logopedforbundet, Sveriges musei-

-

?)

o

ra papper. Det ska vara våra argument
tills vidare till dem som tror att det är
en liten kontorskurs vi har genomgått,

menar hon.
Vad skiljer oss från övriga yrken inom
ABM-sektorn och vad har vi gemensamt? Någon åhörare på mötet (se porträttet) svarade att till skillnad från till
exempel IT-tekniker har vi arkivarier en
helhetsbild i IT-projekten och vi kan
värdera informationen. Så arkivarier
behövs minsann dven i framtiden! Även
om många inte planerar att bli arkivarier, är utbildningarna fullbelagda varje

termin.

på att inrätta en yrkesutbildning för
arkivassistenter. Men den skulle inte ge
några hr;gskolepoäng. DlK-föreningen i
Eskilstuna protesterade och sedan har vi

inte hört något mer.
Karin berättar om en undersökning
bland arbetsgivare som DIK har gjort.
Arbetsgivarna ansåg sig ha behov av personer med en arkivaries komPetens,
men någon arkivarie hade man inte
anställd!
- Vi måste bli tydliga på att arkivarier
har den kompetens de söker! Har
läsarna av Tema fukiv idder och ftirslag
på hur vi skali gå tillväga så kontakta

någon i DII«ARKs styrelsel

Behov av kompetens
sammanhanget kan nämnas att vid
Mdlardalens hogskola hade man planer

I

mannaförbund, Humanistfacket,
Informatörsfacket, Kulturfacket,
Mediefacket och Tolkfacket.
DIK bildades 7972 av de mindre
föreningarna för arkivarier, bibliotekarier och museimän. Arkivarieföreningen ARK är den äldsta delItireningen och bildades 7936 av
monliga arkivarier på Riksarkivet.
Kvinnliga arkivarier fanns nämligen
inte på Riksarkivet forrän på 1960-

Text: lngrid Söderlund.

talet. Logopederna är med därför att
de från borjan hade en humanistisk

anknytning. Idag betraktas den som
en medicinsk utbildning och de
legitimeras av Socialsryrelsen men är
kvar ändå. DIIG kansli ligger i Nacka

utan{ör Stockholm. Medlems-

tidningen DIK-forum grundades
1984 och utkommer med 16 nrlår.
Logopederna får Logopednytt
istället.
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rf.
Temo Arkiv hade ärsmöte
I

mars hö1I föreningen Svensk Arkivtid-

skrift årsmöte i Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek i Stockholm. Styrelsen för Tema

Arkiv

ser ur som följer: Eva Lindel<;w Sjoo,

(FALK) ordförande, Patrik \Tallin (AAS),
r.ice ordforande, Anneli Sundqvist (NLA)
sekreterare och Ulla Tengling (FA) kassör.

Aven 2003 redovisar loreningen ett
positivt resultat, bland annat tack vare
framgångsrik annonsfbrsälj ning.
Efter årsmötet presenterade Margareta
Ståhl Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
och dess verksamhet. Därefter foljde ett
informationsmöte om Tema Arkiv.

la

NÄRrNGsLrYETs

anrrvRÅq rula

Nikolaigatan 3,702 lO ÖREBRO
Tfn:019-12 0l 95. Fax 019-61 I 81 20
Hemsida: m.nla.nu . E-postnla@nla.nu

Ordförande:
Sivert Gustafsson
Saab Bofors SupportAB
Tfn:0586-815 5l
E-post: sivert.gustafsson@boforssupport.saab.s,

FALK vill önska följande välkomna
som nya medlemmar:
Helena Björklund, Upplands-Bro
Rolf Boström, Härnösand
Barbro Fagerström, Sundsvall

Henrik Landtmanson, Karlstad

Gertrude Hanes, Luleå

Marie Lindqvist, Karlstad
Maria Litton, Stockholm
lngemar Lundvall,Vänersborg
Anders Lundström, Klippan
Carola Rydberg, Flen
Cecilia Söderman, Stockholm

Anna-Lisa Hofl6n, Östersund
Sigrun H reidarsdottir, Göteborg

Åsa Thunberg, Norrtälje
Kian Wingård-Steen, Stocl<hol m

Bo Johansson, Stockholm

Håkan Ahlenius, Gävle
Karin Öhlander, Kista

Lena Fjellborg, Karlstad
Peter Friberg, Bollebygd
Robert Fribäck, Härnösand

Marie Johansson, Kalmar

AAS vill önska ftiljande välkomna
som nya medlemmar:
Cecilia Selberg, Stockholm
lng-Marie Daun, Linköping

Rosersberg
Katarina Klintenberg,Värnamo
Johan Fritzon, Stockholm
PatrikWallin, Uppsala
Asa Nätterholm, Stockholm
Margareta Nilsson, Umeå
Lena Kvist,Vällingby
Marika Johansson,

Susanne Skogman, Borås

Ann-Catrine Lundström,Gnesta
Lillemor Stålnacke, Stockholm
Anna Seidevall-Byström, Farsta
Leena Uusitalo, Stockholm

Besök föreningarnos fiemsidor.
Dör hittor du mera informotion om respektiye forening.
AAS:

Annika Pettersson
Tfn/fax:08-41 I 49 30

Kansli:

Ordförande:
Lars Erik Hansen
Riksförsäkringsverket
Tfn: 08-785 90 00

Folkrorelsernas

Arkivfirbund
rolrRönelseRNAs ARKTvFöRBUNI
Box 3501, 103 69 STOCKHOLM
Kansli: Rigmor Hagström
Tfn: 08-41 2 39 00 . Fu:08-41 2 39 90

Anita Braun, Malmö

Annelie Larsson, Karlstad
Monica Holmberg, Härnösand
Maj-Britt Björkman, Huddinge
MagnusJosefsson,Stockholm-Globen LineRudwall,Sundbyberg
Monica Reimer, Stockholm
Christina Arrhenius, Sundbyberg
Marita S Åkesson, Örebro
Peter Friberg, Bollebygd
Gunilla Berg, Solna
Erika Björklund, Linköping
Susan Åkerberg, Uppsala
Britt-Marie Olsson,Väröbacka
Bo Örneryd, Stockholm
Anna-Lena Amundson, Solna
Maria Edholm, Stockholm
Magdalena Gram, Stockholm
Claudio Carillo, Stockholm
Lars Eriksson, Stockholm
Bente Wid6n, Stockholm
Linda lvarsson, Göteborg

FA:www.fof.nu

ARKIVRÅDETAAS
l0l 27 STOCKHOLM

Box 390,

www.arkivrodet.orgl

N4:www.nlo.nu
FALK:www.folkorkiv.org

Ordförande:
lngvar Söderström
PI 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL

Tfn:035-51623
E-post: ingvansoderstrom@mailbox.swipnet,se

(

Fl {
FALK

c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se
ffn:018-727 I I 75 . Fax 018-727
84

ll

Ordförande:
Östergren
Malmö stadsarkiv
Jan

Tfn:040-10 53 l2
E-post: jan.ostergren@malmo.se
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om erautencitet
en 17 mars genomfördes
konferensen E/ektronisko
hondlingors bevisvörde ovgöronde frågo göllonde
e-arkivering i Westmanska palatset i
Stockholm. Arrangör var AAS. Som

värd lor konferensen stod Lars-Erik
Hansen, ordlorande i AAS och verksarkivarie på fu ksfo rsakringsverket.
Konferensen drog 66 deltagare. De
flesta större myndigheter var representerade bland deltagarna, med viss överrepresentation från Skatteverket med
nio personer. Bland deltagarna fanns
också representanter från landsting,
kommuner och foretag. Exempel på
den sistnämnda gruppen var Astra
ZeneczAB och Mora Tech.

olika myndigheterna som ska stdlla upp
med kompetensen, och på det sättet
leverera underlaget till nämndens riktlinjer och föreskrifter som sedan faststdller dem.
Gränström poängterade att e-nämndens arbete utgör ett viktigt led i 24hmyndigheten. Sverige ftirfogar inte över
alla standarder sjdlva utan också EU.
Man kommer därltir att använda dem
som används inom EU.
I

niti dla orbetsområden

Vid

e-nämndens första möte upprätta-

dokument, där det bland annat
fastslogs att nämnden kommer att ut{ärda föreskrifter. Man har också be-

des tre

slutat tillsätta referensgrupper under
våren, samt utarbetat ett lorslag till

E-nämnden

arbetsplan.

Konferensdagen inleddes av Claes

Nämnden har fyra initiala arbetsområden med olika underprojekt;
1 ) effektivt informationsutnyttjande,
2) e-identifiering och sdkert informationsutbyte, 3) informationssdkerhet
och 4) användbarhet. Som framgår av
rubrikerna involveras begreppet autencitet i flera av arbetsområdena. Mål-

Gränström, överarkivarie vid Riksarkivet, som berättade om arbetet med
den nyligen inrättade Nömnden ftr
e/ektronisk ftrvoltning (2004-01 -0 1-)
som är en egen myndighet.
Nämnden beslutar om de standarder
eller liknande krav som skall vara
gemensamma fur det elektroniska infor-

mationsutby'tet ftir myndigheter under
regeringen, bistår med information och
utarbetar riktlinjer samt verkar for att
det på informationsteknikmarknaden
tillhandahålls tjänster och produkter
till stöd för elektroniskt informations-

utbpe.
Chef ft;r nämndens max 15 ledamöter är Skatteverkets överdirektör Alf
Nilsson. Statskontoret står för kanslistödet. Nämnden har inga egna resurser
och kommer ej heller kopa in kompetens. Tanken är i stdllet att det är de
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sättningen med nämnden är mycket
ambitiös, alla områden ska vara klara
under innevarande år. Men kanske kan
man rdkna med förskjutningar in på

2005.
På slutet blev det tid till några frågor,
bland annat stdlldes frågan hur det stod
till med medverkan från kommuner och
landsting. Claes svarade: "Det ska vara
bred samverkan, men det är inte formellt ännu." En annan fråga g?illde
prioriterade områden, och där nämnde
Gränström XML, e-legitimation och
e-underskrifter.

I ntern oti o n ellt p roi ekt
Näste talare var Thorbjörn Hörnfeldt
fiån fuksarkivet. Han berättade om
lnterPores som är ett ambitiöst internationellt projekt som är inriktat på
autencitet vad gäller elektroniska handIingar. Bland annat har InterPores {tirsökt uwärdera om diplomatikens gamla
metoder for am åststdlla autencitet på
pappershandlingar, också kan vara
användbara för elektroniska handlingar.
Där har man kommit fram till att så
inte är älet! Se där ftir alla arkivnostalgiker.

Thorbjörn nämnde att man särskilt
tittat på hanteringen av terminologi och
begrepp. Och att man kommit fram till
att det är viktigt att skilja på autencitet
och tillft;rlitlighet, samt att det är skillnad på autencitet och att autencitera
(till exempel signering).
Vidare har projektet konstaterat att
e-signaturer och autencitet ej är samma
sak. Hörnfeldt betonade att InterPares

kommit fram till att det inte fungerar
att jobba fram en lösning, bestämma sig
for den en gång lor alla och sedan "tuta
och köra". I stdllet är em mer flexibelt
uwecklande av lösningar nödvändigt.

Råd som påverkar
Avslutningsvis berättade Thorbjorn
Hörnfeldt att InterPares jobbat fram
14goda råd om e-autencitet och arkiv.
Dessa kommer till exempel att påverka
Rilaarkivets föreskrifter och därmed,
efterhand, alla myndigheter. Man ser på
bevarande av elektroniska handlingar
som en kontinuerlig process där logiska
och frsiska komponenter inte sammanfaller. Gallringsbedömningen ligger i
bevarandeprocessen. E-handlingar är

N,2.2oo4
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inte tillftirlidiga. Den som övervakar
bevarandet av e-handlingar måste värdera och förvalta e-handlingarnas aurencitet. Autencitet är en bedömningsfråga.
Det bedöms vara viktigt att ej göra en
fir detaljerad check.
En av deltagarna i konferensen, Peter
Seipel sade att man kanske kunde tillldmpa en grövre checkningsmodell som
används i astronomiska sammanhang

(den så kallade Point carrdmodellen).
sist nämndes att uwecklingen går
från checklisreförårande till SGA, sår-

Till

barhetsanalys.

lT-brouslighet
Efter Riksarkivets presentarioner ftljde
ett intressant föredrag om e-autencitet i
samband med IT:brottslighet. Det var
chefen för IT-brottsroteln, Stefan Kronqvist som höll ft;redraget. Den kraftiga
IT-uwecklingen påverkar brottsuwecklingen och därmed också brottsbekämpningen. Datorer finns idag inre bara i
den vanliga stationära datorn och den
bärbara, utan

i mobiltelefoner, åxar,

kopiatorer, vissa personsökare, och
PDA:er.
Manga av brotten ar idag Internetrelaterade. Kriminella använder den nya
tekniken mer dn man i ftirstone skulle
kunna tro. Mellan 7-15 o/o av alla korttransaktioner är till exempel obehoriga.
IT:brottsroteln utreder för närvarande
omkring 600-650 åll om året.
IT-brott definieras som datorintrång
och datorbedrägeri. De vanligaste kategorierna lT:brotr utgörs av norkotikobrott, vålds- och fridsbrott, samt born-

pornogrofibrott Man utreder ej ftirtalsbrott på nätet, datavirusattacker eller
spamreldam. Modemkapning och plantering av script gränsar till dataintrång.
En viktig fråga handlar om vad som
är digital bevisning och till den fiågan
hör e-autencitetproblematiken. En ftirutsättning är att materialet skall vara
lagrat eller ftirmedlat av elektronisk
utrustning. Vem ligger bakom, och
sedan sjdlva informationsbevisni ngen.

Till

exempel hets mot folkgrupp, barnpornografi, etcetera.
Fr;re lT-världen ucredde polisen brott
genom att bland annat ldsa offrets dagbok, idag tar man en spegelkopia av
o{frets hårddisk och jobbar med den.
Det är vanligt att kriminella ftirsöker
radera information på hårddisken.
Olika specialprogramyaror kan emellertid läsa raderade filer. Överskriven data
kan dock inte återstdllas, det är en myr
att så är ållet.

Röttsinformatik

Många kunder
Den sista {iireläsningen för dagen hölls

tillvdxt, kommunikotionen med globali-

:z
o
2

Kraftig lTlutveckling. Elektroniska
handlingar blir en allt vanligare företeelse och
datorer finns idag inte bara i den vanliga stationära
datorn och den bärbara, utan i mobiltelefoner, faxar, kopiatorer,
vissa personsökare, och PDA:er.

N,2.2oo4

kommande kommenraren att ingenring
ftirändrats med den elektroniska uweckIingen. Han tog som exempel upp det
gamla ADB-begreppet som av politiska
skdl tonades ned till "bara ett redskap".
Tiovärdigheten av den tekniska bevisningen av IT är hög generellt serr. De
elektroniska dokumentens bevisvärde
kommer aft öka. Inom den juridiska
sfären riktar man ej fokus på de enskilda elektroniska dokumenrens autencitet, utan på hela systemets.

Dagens näst sista föredrag hölls av Peter
Seipel, professor i rättsinformatik vid
Stockholms universitet. Föredraget hade
namnet /T som beyism edel och lT-bevisens ydrde.
Peter berättade att han suttir med i
IT:kommissionens arbete under perioden 1994-2003. Komm issionen
liknades vid ett ll-röttsligt observotorium. Till en bOrjan gick han igenom
några begrepp, bland alflat outomotionen, som blir allt snabbare, informotionen, som genomgår en enorm volym-

9
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seringen, och att man köper in extra
datakapacitet via nätet om det behövs,
integrotionen, med sammanslagning av
tekniska resurser och marknader, samt
sensotionen, som handlar om känslor,
tänkande och upplevelser.
Han betonade sedan IT-miljöns särdrag i form av begrepp, system och
infrastruktur. Han menade att människan ftirändras med tekniken. Peter
avfärdade den ganska vanligt flire-

av Kurt Helenelund, verksamhets-

arkitekt vid Riksflorsakringsverket. Han
inledde rned att tala om att Sjukftirsäkringsadministrationen SFA med Riksförsäkringsverket och alla Försdlringskassor har hela svenska befolkningen
som kunder. Omfattningen på den
digitala verksamheten är enorm. SFA
skannar tre miljoner sidor per månad
och verksamheten handlar om leverans
av {tirsdkring, 47 olika ftirmåner.
Begreppet eDok används, vilket är ett

koncept att strukrurera handlingar - allt
som kommer in ska struktureras på
samma sätt. Likaså de internt upprärtade handlingarna, metadata och verksamhetsdata. Internationella standarder
utgör ett problem då de är for många.
Dokumentkedjan består av atr en
kund hr;r av sig, ett eDok skapas, tid
stämplas och signeras av kunden. Det
Iäggs i ett ankomstarkiv i några millisekunder. En dubblett av dokumentet

upprättas och den elektroniska signaturen tas bort. Den avskalade dubbletten
är den som sedan hanteras i systemet.
Den elektroniska handlingen kan då
tranformeras (XML och PDF diskussion), och fördelas till en gruppkorg för
e-handlingar. Handlingarna samman-
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stdlls sedan av ärendehanteringens pro-

ej kostnadseffektivt.
täån 3.s%

ducent till ett SIP paket (leveransinformationspaket) ftir det digitaia långtidsarkivet. Nästa steg innebär att en DIP
skapas (uttagsinformationspaket) och
sedan blir det leverans till arkivmyndigheten. Ett nytt ärende kan skapas från
DLA och en ny DIP skaPas.
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Ett juridiskt perspektiv är nödvdndigt ftr att lösa
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denna fråga.
Peter Seipel sade
att det normalt sätt
är en bra strategi

med redundans, det

vill

e-originolet l«ror

Det digitala långtidsarkivet kopplat till
dokumenthanteringen (ÄHS) lor 5 av

ä;dffi#ffi

de olika ForsäkringsFormerna är nu i
skarp drift. Anledningen till att man

rcJill,rt

dtnnri

säga

förvaring

På

flera håll för säkring.
Man kan således se att
det finns många olika
aspekter på elektroniska
handlingars autencitet.
Det handlar till exempel
inte längre om att bara se
till den enskilda elektroniska handlingens aurencitet, utan hela systemets.

rD\. eilr
hin)iri
har kvar e-handlingarna i original med
sin signatur i ankomstarkivet, är för att
sdkra autenciteten. SFA är wungna till
detta lor att lagstiftningen inte hänger
med, vilket i sin tur beror på att så få
förstår varför e-signaturer inte håller
på lång sikt - de måste omsigneras
Olika miljöer
I
flera gånger i dokumentkedjan - se
tår.fi h€
troö aboqtro$hg
En
fråga som inte togs uPP
vidare artikeln Elektronisko sign otuwåtght
fr
konferens, men
denna
på
av
långtidsarkiv
i
ett
rers omöjligo liv
.6k, mondy
som alla vet i hög grad har
båck G!ar;.t6el
Lars-Erik Hansen i Arkiv, somhölle
autenciret att göra. är att
med
och forskning 2002:2.
".,
miljöer påverkar trooiika
Som det nu är måste SFA
eller autenciteten
värdigheten
bevara handlingarna på tre ställdokument.
elektroniska
på
len trots det digitala långtidsarmellan
skillnad
en
Det
finns
kivet, i det digitala ankomstarkivet,
och företags
myndigheters
(tills
pappershandlingpappersarkivet
Spamreklam.
elektroniska miljö.
arna åsas ut), och till sist det digitala
postreklam, även katlat skräppost, är
Myndigheter är understdllda
långtidsarkivets egendiga arkiv' Därmed
ett gissel 1ör många, men ingenting som polisen
lagkrav än näringslivet,
hårdare
utreder.
kan inte statskontorets villkor ftir IT:
på l?ingre sikt. Det
speciellt
investeringar i samband med 24h'myn'
att hanteringen av
för
borgar
kostdigheten - att dessa fiirutsätts vara
e-handlingar blir mer rigorös
nadseffektiva - uppfyllas. SFA har såleinom myndigheterna vilket
des ett skarpt system i drift lor arkivepositivt.
autenciteten
påverkar
Slutdiskussion
ring av elektroniska handlingar, men det
och det
systemets
Myndigheternas-,
till
Frågor från auditoriet: Hur står det
är av ovan angivna sl«il inte så kostnadsdokumentets
elektroniska
enskilda
"Ej
i
Helenelund:
med PDF? Kurt
effektivt som RFV önskar att det skulle
autencitet hör således samman. Om de
hamn, lätthanterligt format men upPYATA.
var
tva
hovsrättsproblem. Andra problem
N,fvcket arbete återstår också med det
är
inte
är
for sig
utgörs av for många blanketter, borde
digiäa långtidsarkivet enligt Kurt
eller till och
kontrollera om det finns internationella
Heienelund, bland annat införande av
om enskilda
blankettstandarder".
fler förmånsslag i systemet och metaautencitet.
marknadsftirhur
SFA
Seipel frågade
märkning. Det senare startar egentligen
använda
borde
medborgarna
de att
redan vid utformandet av blanketter
Internewägen mer i sin kontakt med
och mallar. eDok innebär att varje elekuppeller
SFA. Kurt svarade att marknadsforing
inkommen
handling,
tronisk
görs, men otillräckligt. Det är en viktig
rättad, ges en global unik identitet. Då
kanal, ju mer den vägen desto mer går
erhålls spårbarhet ned på handlingsnivå.
der atr helt automarisera.
Kurt poängterade att det var viktigt att
Lars-Erik betonade avslutningsvis
Nämnden lor elektronisk förvaltning
i nuläget med att e-handkommer
som
problemet
talar om vilka standarder
Text: Ove Hal6n
på flera ställen. Det är
arkiveras
lingarna
att gdlla.
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- lika enkelt som professionellt
M§tlAl

ARKIV kan du:

. skriva ut etiketter
. få ut förteckningsblad

§Visum§ Ar.kiv kan du

göra

a§lt det dn"l kräven mv ett tlal,lligt

men dåårtiffi. ffiet än ett enåcsät

. söka på olika sätt i systemet

arklvsystem ssh mysket

systcm för dsm &väfie arrvå*mdär*rr iTten saryltldlst sn

. få överblick

Su§dgruvä feir den §om krävsr

. hålla reda på inleveranser

§CIffi kän $smffilbilrerss

tråte rmen"

Vlsual-senierl bestån ev s§;kä insdsiler

*iler fungcns väfl för§iS.

. få kvittens direkt efter grov
registrering
. se hur mycket som kommit in
under året
. se hur stor andel som är oför-

tecknat

I
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. leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
. ta in sådant du ev. lagt in
ARKIA
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är en tilläggsmodul som du kan använda
om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivförtecknat material.
!'l I i.ir i, :i it ii I i*i,i irii
För att kunna leva upp till arkivlagens
intentioner om bevarande och gallring
behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsplan.
VISUAL DOKPLAN gör det möjligt för dig
att arbeta rationellt med upprättande,
implementering och löpande uppdateringar
av dokumenthanteringsplaner.

UTBII-DNING
Göteborgs Region- och Stadsarkiv håller
varje höst och vår en kurs Förteckna med
Visual Arkiv, som är mycket uppskattad.
Höstens kurs är den 12-13 oktober
och intresseanmälan kan lämnas till

Region- och Stadsarkivet, receptionen
031-17 95 45 eller till
arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Om du är intresserad avVISUAL-serien kontakta:
Bertil Axelsson. produktansvarig
bertil.axelsson@adb-kontoret.goteborg.se

tel 031 - 61 32 25

Kornmu ner, landstin g och fol krörelsearkiv, kontakta :
Bo Thalön, regionarkivarie
bo.thalen@arkivnamnden.goteborg.se, tel 031 - 701 19 60

Statlig och privat sektor, kontakta:
Lars Häger, Wima Dok
lars.hager@wima-dok.se, tel 018 - 30 41 72

Göteborgs Stad
ADB-kontoret

Göteborgs Stad ADB-kontoret, 403 31 Göteborg . besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon:031 - 61 30 00. telefax: 031 - 138027. www.adb-kontoret.goteborg.se
förvaltningsbrevlåda: adb-kontoret@adb-kontoret.goteborg.se

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11

jobbar ni

ALP lM (lnformation Management) är en produkt som vuxit fram ur våra tidigare
produkter i ÄHS-familjen vilka förfinats och anpassats till modern teknik och nutida behov
ALP lVl ligger till grund för vår nya konceptuella lösning, utvecklad främst för fonder,
stiftelser och andra institutioner som tar emot ansökningshandlingar i olika former'

Grundtanken med ALP EA (Elektronisk ansökan) är en helhetslösning med ett eller
flera webbaserade ansökningsformulär som byggs upp så att den sökande steg för steg
kan fylla i sin ansökan via lnternet. Bilagor i form av elektroniska dokument kan också bifogas'
När den sökande godkänt sin ansökan registreras den automatiskt iALP lM.
Föredragningslistor, beslutsprotokoll, beslutsbrev (kontrakt) och andra dokument som krävs
i processen kan skapas i systemet.
Via lnternet kan remissinstanser ta del av ansökningshandlingarna och även registrera
sina svar som lagras med automatik iALP lN/I.
ALP llvl innehåller även funktionalitet för att administrera och utbetala beslutade medel.

Välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta oss
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