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"Sommoren ör kort, det mesta regnor bort

E-post aspa@swipnet.se

...",

blev för mångo en reolitet denno sommor.
Trots detto hoppas jog ott de ollro flesto hor hoft
en vilsom och bro semeste r. Nu ör det dogs rgen
ott spotto i növorno och ta nyo tag i det oldrig
ovsto n no nde o rkiva rbetet.
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Jag har använt sommoren till ott i ftrsto hand
reflektera över erforenheterno av arkiweckon AVEC
04 i våras, sötto mig in i ftrslaget till en ny PUL
och dessutom under de vörsta regtdogarno botanisero i en del omerikonsko sökmotorer som finns på
lnternet.
AVEC 04 blev den framgång som arkivfolket så
väl behövde. Nu behöyer vi inte generat titta i golvet nör bibliotekarierna och museifolket beröttor
om sino konferensveckor.Vi börjode starkti Lund
och gjorde om det i Stockholm.Två givno succöer.
Smolk i bögoren finns det olltid. Det hode vorit bra
om kulturministern hode visot srg pd konferensen
och ott deportementet vorit ftretrödd på en högre
nivå vid konferensen. Rikorkivorien borde dessutom ho signolerot vor nösto Arkivkonferens kom-
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mer ott orrongeros. Mino favoritplatser ör Sundsvall

E-post: lars.lundqvist@bredband.net

eller lönköping.
Så var det dör med Personuppgiftslogen PUL.
Utredningen hor jobbot i två år och uteslutonde
bestdtt ovjurrster. Bra kon man tycko, nör det ör
viktigo logfrågor som sko behondlos. Men inte blt
det särskrlt lättläst när juristerno håller i pennan,
som i det hör exemplet, nör utredningen "ftreslår
undontog från de ollo flesto hanteringsreglerna i
personuppgiftslogen för behondling ov sådono personuppgifter som inte ingår i och inte heller ör
ovseddo att ingå i en somling ov personuppgifter
som har strukturerots ftr ott påtogligt underlötto
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Tryck Mixi PrintAB

sökningen efter eller sammanstöllning ov just personuppgifter," Ni ftrstår..., eller? Jo, och inte blir
det löttore löngre from, Flera ov orkivftrbunden hor
fått utredningen pä remiss. FA och Arkivsamfundet
hor enats om ott somorbeto om remissorbetet.Vi
ser görno ott ondro ftrbund som hor utredningen
ftr behondling, tor kontokt med oss. Vi hor allo ett
stort intresse ov ott den nyo PUL inte blir ett hinder
i vört orbete.
För oss som skriver och ftrfauar är de stora
internotionello sökmotorerno på lnternet en verklig
tillgång. För de som orbetar med emigronthistorio
och med storo ltinde/ser längre tillbaka i tiden, ör
de nöston qörderligo. Möngden ov materiol ör
numero forfi.ostiskt omfattonde, men iblond en
smulo svårtolkot. De har också andro svogheter
och det göller i forsto hond personftrteckningar.
lust nu arbetor jag med höndelser i sombond med
den störsto stadsbranden i USA.s histono,
Chicagobranden på hösten 187 l.Vod vi vet ör ott
åtskilligo skondinaver bodde i det eldhörjade området och ott säkert många ftrlorode sina hem och
konske också omkom i branden.Vod sökmotorerna
inte vet ör vilka de var. Det borde egentligen bara
våro egno arkiv om ens de som kon ha uppgifter
om detto, då det inte fonns nögot bostodsregister
vid den tiden i det exponderonde Chicogo.Vet Du
något om detta? Tocksom for svor, som det stdr i
kontoktonnonserno.

T

Å>

lngvor Söderström, ordftronde i FA

Denna tidning trycks på miliövänligt papper.

Prenumeration:
Helår ({yra nummer) 275 kronon
Kontaku Åsa Olsson, se ovan.

Omslaget! ICA-scämman 2003 då Per-Ola Karlsson (tv) och
Edward Blom uppträdde med storylelling och visning
historiska

fi

av

lmen l'4araboufl ickän heter Erika Palmkrantz.

Foto:Annette Friberg, lCA.
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kopiering, överlåtelse osv förutsätrer
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att utueckla eArkiuet
Text: Mikael Dahlin, koncernarkivarie AstraZeneca
M

I

nom AstroZeneco hor det
under en löngre tid bedrivits
omfotto

nd

e

un

de r sökni n go

r

kring hur ftretoget långsiktigt
skoll hontero sin digitolo informo'
tion. Denno artikel ömnor ge en

bild ov de frågestöllningor och
ftreslogno lösningar som studier-

i

kael. Dahlin@astrazeneca.com

ftir att bevara information elektroniskt
omfattar därför oftast den dokumentation som rör sjdlva produkterna och
dess uweckling. Industrin har här ofta
en mycket stor kunskap om hur Produktdata hanteras elektroniskt.
Intresset att bevara sryrelse-, bolagsstdmmoprotokoll eller andra klassiska
handlingstyper av historisk berydelse
elektroniskt, lär nog dröja ett bra tag till
innan det väcks.

O mfatto n d e d o ku m e ntdti o n
En sektor som passar in i dessa {tirutsättningar är läkemedelsindustrin. Men
det finns också andra ryPer av branscher
som upp!,ller flirutsättningarna, vilket
kanske då främst giiller flyg- och försvarsindustrin.
Ett läkemedel tar idag storleksordningen tio år att forska fram och kräver
mycket stora resurser i anspråk. När
grundforskningen börjar övergå i kli-

no omfottor.
Lle..ert

r-,rc1

som sagts på annat hål1 om
att bevara

i'L.irrngslivets ir-rtresse/furmåga
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Jigir,rl inlbnratior.r och upprätta digita-

h

.rrkir'.

r'ill

Läkemedelsprocessen

jag här.da att den privata

:r'krorn har stora intressen i

dessa

frågor

och ert gediget arbete bedrivs, då särskilt inrernatior.rellt, för att försöka nå
hållbara och tillforlitliga 1ösningar.
Det ska dock framhdvas att detta
intresse domineras av wå huvudsakliga
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Verksamheten är av den beskaffningen att hantering av elektronisk
information långsiktigt baseras på yttre
krav, till exempel legala eller regr-Lla-
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Näringslivets intresse för vad som
skall bevaras skiljer sig dessr-rtom från
den offentliga sektorns inriktning
rörande bevarande, r'ilket har avspeglats
i det allmänna arkivschemat' Intresset
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500 000
niska prövningar och inkludera ftirsökspersoner, blir myndigheternas krav på

redovisning mycket omfattande.
Naturligwis dr kraven på dokumentation av forskningsprojekten lika omfattande och dokumentationen kring en
substans blir mycket stor. Omfånget blir
även större över tid då både metoder
och verkryg kontinuerligt uwecklas. När
lokalbedövningsmedlet Xylocain lanserades 1948 var ldkemedelsansökan wå
sidor lång. När magsårsmedicinen Losec
introducerades 1988 omåttade ansökningshandlingen cirka 500 000 sidor.
Merparten av denna dokumenration
består av indikationer, sdkerhets- och
biverkningsanalyser.

hfl
I
I

ilis rör bara nasra är secian
skickadesdessa"läke-ed.lransöknrngar enbart som pappers-

dokument. Med tanke på att en ansökan skickas till i stort sett varje land
där produkten skall finnas på marknaden, är det lätt att dnka sig volymen av
denna hanterirg. AstraZeneca finns i
dag representerat i mer än sjunio länder.
Idag har en övergång till elektroniska
handlingar skett och då framlor allt

inom EU och USA. Detta har dock
medfort att kxaven på den digitala
informationen har blivit mycket större,
då samma krav på dllfurlitlighet ställs
på denna som på pappersdokumentation. Dessutom krävs, precis som ltir

pappersdokumentet, att den digitala
dokumentationen skall finnas tillgänglig
under hela den tid som produkten finns
på marknaden plus ett antal år efter den
har lagts ner. Detta medftir naturligwis
att arkivfrågan blir mycket central inom
Iäkemedelsindustrin och då särskilt
frågan om digitala arkiv.

Sesomkonceptet

eller flera arkiv.

AstraZetecahar under en längre tid
studerat förutsdttningarna för att långsiktigt hantera digitai information.
Framför allt kan då nämnas Ulf Anderssons på många sdtt banbrytande och
internationellt uppmärksammade studie
som gjordes tillsammans med framför
allt Riksarkivet. Studien heter "'Workshop on Electronic Archiving" (1997)
men kom att kallas for Sesamkonceptet.
Studien kretsade kring frågestiillningen
om vad som utgör en komplett elektronisk handling och vad som krävs för att
den skall anses vara ett "juridiskt" giltigt
dokument. Detta arbete har legat till
grund ft;r många fortsatta studier inom
området.
Efter Sesamkonceptets tillblivelse har
bolaget bland annat genomlidit en
bolagssammanslagning och de darpå
ftlljande obligatoriska omorganisationer. Detta har medfört att e-arkivfiågan har hamnat lite i skymundan
tills nu.
Vad är det då som har gjort att
frågan har återuppvdckts? Som ett
resultat av dels bolagssammanslagningen och dels millennieskiftesproblematiken finns det ett stort antal
system och applikationer som är
skrotningsfärdiga. I lorsta åsen omåttas drygt 1100 system. Nedläggningen måste ske på ett sådant sätt

AstraZeneca har ur dessa definitioner
tolkat ordet arkivering som "förbere-

att informationen vare sig ftirvanskas
eller går fijrlorad. Detta av både legala
men kanske framför allt av verksamhetsmässiga skiil. Samtidigt som nedlägg-

ningsaktiviteterna är i full fart (internt
kallas dessa för "decommissioning") sker
en kartläggning for att minimera
dubbelarkivering och for att möjliggöra
gallringsuuedningar.

Definition dv arkiv
Vad menar vi då med arkiv? Inom
AstraZeneca tillampas defi nitionerna
enligt ISO 5727. Detta innebär att
ordet arkiv definieras på wå sätt:
. handlingar med samma proveniens
sprungna ur en persons eller organisations verksamhet och som har bevarats
på grund av dess varaktiga värde.
. en organisation eller del av organisation som är ansvarig för urval, förvärv,
bevarande samt tillgängliggörande av ett

dande ftir och överftirande av arkiv eller
delar av arkiv enligt {iirsta definitionen

tiil arkiv enligt den andra definitionen".
Syftet är att å kontroll över vad som
kallas arkiv och vad som inte är att
betrakta som arkiv. Det skall alltså inte
vara möjligt att tala om att en avdelning
(eller ett system) kan arkivera hos sig
själv (eller i en "arkivdel" i systemet)
utan de kan enbart ftirvara handlingar

under kortare eller längre tid. Det ska
inte heller vara möjligt fiir en leverantör
att lorsöka sälja ett system med arkivfunktionalitet när det enda som avses dr
att informationen paketeras eller struktureras annorlunda men i samma system.
Arkiv skall vara förknippat med kvalitet.

l:
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n
n digitala
rmationen

har bli vit
mycket större
Omfattonde krovbild
Vilken är då kravbilden? Som tidigare
nämnts är den legala och regulatoriska
kravbilden omåttande. Inte minst på
grund av afi Astrazeleca är ett globalt
verkande bolag. Den information som
skapas och hanteras digitalt och som
används i kontakterna med myndigheter
måste bevaras. Och då med en kvalitet
där dkthet etcetera kan garanteras.

Informationen måste dessutom bevi har inte rätt att

varas elektroniskt och

överföra denna till exempelvis papper
eller mikrofilm. Bevarandet enligt dessa
krav måste ske under en tidsperiod som
överstiger femtio år. Det interna kravet
på möjligheten att kunna återanvända
informationen är oftast mer komplex än
det rent juridiska. Här ställs helt andra
krav på tillgänglighet och återprocessbarhet som i vissa fall kan stå i motsats
till exempelvis kraven på förvaltningsForts. nästo srUo
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barhet. Behoven gdller dessutom enbart

kring hur informationen skall tas om

information i digital form. Så gott som
all information skapas och hanteras
elektroniskt idag, darfor är även behovet
av att kunna återprocessera informationen elektroniskt hr;gst rimlig.

hand.

Dror ut slodden
Problemet med att skapa ett arkiv som
enbart baserar sig på legala krav är att
tillämpningen blir reaktiv och passiv. I
stdllet borde arkivet verka såsom en del
av det operativa informationsflödet och
där specialisera sig på bevarandet. Detta
innebär att arkivets roll blir att bevara
information och verka som garant ftir
proveniens och autenticitet. I denna roll
blir arkiveringen operativ och en del i
dokumentflödet, i stället för ett resultat
av en systemnedläggning eller aktivitet
på grund av diskutrymmesbrist (alltså
en icke önsl«rärd reaktiv åtgard). Ett
operativt system, till exempel ett labdatasystem, kan hållas så begränsat
som möjlig med egenlagrat data. Därför
kan ett framtida systembyte bli mycket
smärtfritt. I princip innebär nedlaggningen att man drar ut sladden, i stdllet
for am bygga upp ett helt projekt

För att kunna möta verksamhetens
behov har referensmodellen OAIS,
Open Archival Information System,
ISO 14761, blivit den modell som vi
anvdnt oss av för att skapa forutsättningarna ftjr en effektiv arkivorganisation/system.
OAIS har vid tidigare tillfiillen
behandlats i Tema Arkiv och därför
kommer jag inte att diskutera den närmare här. Däremot kommer jag visa
den tillampning av den som avses att

Detta gör att våra dokumentrypsdefinitioner (eller serier om så önskas)
måste vara av den beskaffningen att de
lämnas öppna för {tirändringar inne i
den specifika dokumentrypen. Med
andra ord en klinisk studie definieras
som en komplett dokumenterad process
från en klinisk verksamhet, men studien
omfattar inte ett på förhand bestämt
dokumentinnehåll. Det ansvaret måste
vila på klinikenheterna. Detta innebär
att arkivbildningen i sin tur blir processinriktad i stdllet ftir dokumentinriktad.

genomföras.

Afförsprocesserno

Processinriktod
Som tidigare nämnts är ambitionen
med digitala arkiv att ligga så ndra
affdrsprocesserna som möjligt och att
frångå system/applikationssynsättet.
Ambitionen är inte att skapa arkiv där
suukturen villkoras från de informationsskapande systemen, utan att arkivbildningen i stdllet skall reflektera
afärsprocessen. Exempelvis arkiveras
kliniska studier som kompletta studier
och inte såsom kliniska data från syste-

men 1, 2,3 och 4.

En utgångspr-Lr.rkr vi l.rar hrrir i e-arkir
projektet är en r erksamh.tsbild enliqt

bild 2. Den vis:rr att de olikr

at-tarspro-

cesserna ofta anviinder siq ,r. e n s\ itatltflora som de antinger.r äger sj:ilr'a ellcr
delar med andra processer. Som exempel kan nämnas att system 1 sliulle
kunna representeras av en laboratorievåg, medan system 3 skulle kunna
repfesenteras av ett komplett affärssystem som till exempel SAP Systemen
kan dessutom finnas både internt eller
externt hos till exempel ett forsknings-

Bitd 2

Process

& System vy

Affärsprocesser
Process

1

Stödsystem

6
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center. Om informationsfrngsten skulle
ske systemmässigt skulle det vara en stor
risk att bilden av processen skulle bli

underlätta gränsdragningen stdlier
OAIS arkivet mitt emellan producent
och konsument. Aven gränssnittet flir
hur kommunikation mellan parterna
ska ske definieras i standarden. Inom
Asta7eneca är trycket på klara gränssnitt mycket stoft då bolaget rymmer
hundratals affrrsprocesser såsom forskning, uweclding, marknadsloring och
produktion som alla har det gemensamt
att de skall kunna arkiveras. Detta innebär att arkivet måste fungera såsom ett
"riksarkiv'inom bolaget och ha en
mycket rydlig integritet mot både
producen-t och konsument. Ur detta
perspektiv skulle OAIS kunna se på
{tiljande sätt:

splittrad eller till och med ofullständig.

ör att änga affcrsprocesserna i
stort och få kontroll på
informationslir.sq'keln har en
fbr AstraZeneca global gallringsfristlista
upprättats, Global Retention and

Destruction Schedule, GR{D. I denna
listas bolagets dokumenttvper/serier och
kopplas till en gallringsregel. Denna
utgör dven grunden till arkivredovisningen och genomsyrar hela bilden på
arkivbildningen.
Bitd

stort. De olika delarna i modellen går
direkr art rillämpa på en organisarion
där instruktioner och riktlinjer för
verksamheten {år en bättre riktning.
Arkivets olika funktioner blir bättre
uttryckta och en krav- och behovsbild
lättare att beskriva.

Arkiveringsprocessen
Den del som e-arkivprojeket inom AstraZeneca har funnit som mest kritisk för
att överhuvudtaget kunna genomföras
är arkiveringsprocessen. Det vill säga hur
information inkommer till och accepteras av arkivet som godkdnt arkivmaterial.
I referensmodellen beskrivs detta som
ett avtal mellan producent och arkiv, ett

3

OAIS
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ett producent /konsumentperspektiv
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Kloro grönssnitt
För att kunna svara upp dll verksamhetens behov och samtidigt fr möjlighet
att ftirtydliga och ftirstärka uppdraget
har, som jag tidigare nämnt, OAIS valts
som modell ftjr hur arkivorganisationen skall se ut.
I och med att informationen övergår
till att bli elektronisk i stället för som
tidigare på papper, kommer ett tydligare
gränssnitt mot den övriga verlaamheten
att behövas. Denna övergång kommer
att kräva att varje leverans blir villkorad
och på forhand definierad. För att

nligt denna bild får både producent och konsument ett
rydligt gränssnitt i form av dels
levet'an'standard SI P, Submistion

Infolmation

Package, leveranspaket och
dels förfrågan med utievelans av DIB

Dissemination Information Package,
utleveranspaket. Detta samtidigt som
arkivet kan vara en stängd och kontrollerad enhet.
Den fullständiga OAIS modellen är
en funktionsmodell som syftar till en
systemmiijö men är,en en beskrivning av
hur arkir'.verksamheten skall bedrivas i

kallat SA, Submission Agreement.
Med andra ord ett leveransavtal. Övriga
delar av modellen har vi konstarerar vara i
stort sett känd teknologi och då sdrskilt
de delar som handlar om lagring samt
så

åtkomst. All leverans

till arkivet

sker

i

form av SIPar som vid ett tidigare tillflille har definierats och beslutats genom
ett formellt awals{tirårande. För detta
har vi låtit utveckla ett verktyg för att
hantera metadata, formatstandarder vid
SlP-definieringen samt övriga delar i
dokumenthanteringsprocessen inklusive
bolagets gallringsfrister.
Forts. nästo sido
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o

Data
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E
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lngest
Förtrågning

AIP

Archival

E

DIP

N

T

implementeringsmodellen åskådliggörs hLrr det hela är tänkt att
fungera i praktiken. Gränssnittet
mot verksamheten utgörs av ett
"submission Agreement" och initieras
av ett arkiveringsbehov Detta avtal definierar hur ler.eranspaketen, SIB skall se

Bitd

M
N

T

Administration

vad de skall innehålla samt vilka metadata och format som är till:impliga. När
SA:t är fiirdigt kan producenten börja
skapa SIPar för leverans till arkivet.
Det v.erktyg vi arbetar med ft;r att
skapa SA genererar både ett S'siskt avtal
som signeras samt ett maskinläsbart.

Det senare är direkt programmerbart i
mottagningsfunktionen, Ingest, och på
kan valideringen av varje inkommande SIP automatiseras. På
mots,rarrnde sätt kan producenten lägga
in awalet i ett verkryg ltir att skapa
SIParna. Observera att en SIP kan

så sätt
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skapas av

I och med att det vi ångat i SIParna
inte dr systemrelaterat utan i stället

information som kommer

från ett eller flera system i verksamheren. Det är for att {ä en komplett
processdokumentation.

Aktivitetsstart
Sjdlva arkiveringen måste i sig ha något
som startar aktiviteten. Detta kan till
exempel vara att en klinisk studie formellt avslutas med en så kallad "Clean
File", eller om arkiveringen avser finansiell dokumentation att innevarande
bokforingsår avslutas. Att det informationsproducerande systemet/n skall
Iäggas ner, alltså det vi kallar "decommissioning", är inte en önskvärd startpunkt för arkiveringsprocessen, utan
aktiviteten skall ligga i direkt närhet till
verksamheten och initieras av en afårshändelse.

vid en viss tidpunkt. Här har ISAD(g)

informationsrelaterat innebär att systemen i sig, i form av dess dokumentation, blir föremåi fiir separata SA fr;rhandlingar. På så sätt har vi skiljt informationen från systemen. Detta svarar
dessutom bämre mot hur information i
arkivet återsöks. Artingen efterfiågas

dokumentation från någon aktivitet
eller också informationen om ett
system.

Tuffväg
Arkivredovisningen kommer att bli
både hierarkisk/organisatorisk och processorienterad i en matrisform.
Den hierarkiska syftar till att visa hur
informationsryper relaterar till varandra
och återspegla hur verksamheten såg ut

valts som metod för redovisningen.
Den processorienterade sy{tar i sin tur
främst till att ge en ingång till arkivet
som är riktad mot konsumenten och
relaterar direkt mot den tidigare nämnda GRAD.
I dagsläget är det fbrsta SA-avtalet

under slutförhandling. Arkivmodellen
håller på att laddas i vår piattform och
nästa steg är att konfigurera lagringsmiljön. Under september månad avses
den fiirsta versionen av eArkivet att levereras och simultant inleds forhandlingar
med ndsta informations ägare på tur.
Hela servicen beräknas ta omkring tre
år att uweckla fullt ut. Denna väg kornmer att vara mycket tuff och kommer

att stdlla många av våra önskemål på
ända.

oArs
OAIS-modellen omfattar både tekniska system och personer.
En modell för att beskriva vilka funktioner som måste finnas för

att digital information skall kunna bevaras,
Dessa omfattar:
en mottagningsfunktion - lngest
en lagringsfunktion - Archival Storage
register och metadata - Data lVlanagement
en tillgänglighetsfunktion - Access
Dessa kräver:
En funktion för att planera bevarandeaspekter

-

Preservation

Planning
Personal

* Administration

IVlodellen kräver att den har en ledning som är placerad på rätt

nivå i organisationen.
Kommunikation till OAIS arkivet sker genom producenter eller
konsumenter av information.
Producenten levererar informationspaket SlP, Submission
lnformation Package. Konsumenten erhåller vid förfrågan informa-

tionspaket DlP, Dissemination lnformation Package.
OAIS är en IS0-standard med beteckningen ISO-14761

Ärkiv
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"För ett tag sen skrev iag denna artikel i ren irritation. Sen har
den legat, men nu tänkte iag att det här kanske är något som
fler har åsikter om. Jag har nog under alla mina drygt tio år
som arkivarie tyckt att vi är väl snäva ibland i åsikterna om
vårt yrke och dess eventuella begränsningar. "

Får arkluatien

dokumentera sin samtid?
Text: MariaThysell

maria.thysel l@landsarkivet-uppsala.ra.se

ör några år sen deltog jag i
Arkivsamfundets konferens om
Arkivariens yrkesroll. Jag deltog
lör Srockiol ms Företagsmin nens
räknirrg och hävdade då att arkivariens
roll är månghövdad och kan innehålla
birde bevarande, r'årdande, tillhandahål1andc OCH n.rarknadsforing, skap,rncle ar- IT-svstem, kontaktskapande

fag fick mothugg
frän nybakade
arkivstudenter
verksamhet och så vidare. En av poängerna var att vi för att kunna favara
aktiva aktörer, måste vara beredda på
{tirändring. Som jag minns det fick jag
ganska mycket mothugg. Förvånande
nog till stor del från de nybakade arkivstudenterna.

Dätid och nutid

en diskussion vid Landsarkivet i
Uppsalas (ULA) 100-årsjubileum dök
en variant på temat upp igen. Får arkivarien dokumentera sin samtid?

Vid

10

Från mitt sätt att se det, med näringslivsperspektiv, är det viktigt att få foretagen att bevara sin dåtid och sin nutid.
Ett starkt argument som ofta används är
att "det vi producerar idag blir historia i
morgon". När man som jag under lång
tid arbetat som konsult hos svenska
företag- både moderna och de med
lång historia - inser man att det hos
övervdgande delen av verksamma i
näringslivet är just då det "tänder till".
När man inser att det jag skapar just nu
faktiskt är något som ftir en framtida
forskare kan te sig som en veritabel skatt'
Företagets historiska arkiv är det
oftast få medarbetare som har någon

relation till. Men efter att man erhållit
en ny syn på sitt eget dagliga värv, ser
man ofta med större nyfikenhet också
på företagets historia. Jag har mängder
av exempel på hur iag efter en genomgång av vad man ska spara av dagens
dokumentation, år frågor som:
Vet Du att Gösta har samlat alla
nummer av personaltidningen? eller
Vet Du att vi har jättegamla papper i
307:an? eller
Har Du varit nere hos Anna-Creta
och sett historiekommittdns fotosamling?

Projektpengar
Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala
län, NA, har erhållit 600 000 kronor
från Framtidens Kultur för att driva
"Projekt banbrytare inom Medicin och
Bioteknik'. Eftersom Uppsala är en bioteknikens Silicon Valley och har en lång
historia inom denna ryp av verksamhet,
är det otroligt glädjande att få chansen
att bidra till att dokumentera dessa ftiretag ftir framtiden.
För NA:s arkivarie (undertecknad) är
det dessutom oerhört glädjande att vi
fick detta bidrag till stor del beroende
på det nyskapande i projektet - vi ska
dokumentera dåtid, nutid och framtid!
Mycket forskning är igång i Uppsala
inom det biotekniska/biomedicinska
området, wå näwerk håller på attllygg'
gas upp, NA har redan påbörjat nätverksbyggande och presenterat projektet
i olika konstellationer. Arkivbestånd har
tagits emot och arbetet med daglig
dokumenthantering och intervjuer är

ig*g.

lntentioner
Hur tänkte vi då när vi planerade projektet?
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Vi vill

ha en långvarig och stabil rela-

tion till företagen och undvika punktinsatser i kdllarvalven.
Vi vill kunna nå dven mindre och
nystartade ftiretag där historietänkandet

inte gjort sitt intåg.

Vi vill att våra insatser ska loljas upp
även i framtiden så att ingenting av
ltiretagens historia går {tirlorad.
Vi vill att företagens arkiv ska bli mer
levande och ge en helhetsbild av hur
ftiretagen fungerar.
Vi vill att arkir.verksamheten ska
verka spännande och intressant dyen för
{tiretagsledningar och media.
Vagen dit tror vi består ar, att dels
samla arkiv, fotografier och att intervjua
personer som kan sin historia. Men vad
lika viktigt är, att via planer, policys
eller regelverk sryra hur man ska bevara
sin historia i framtiden OCH via fotodokumentationer och intervjuer om hur
loretaget fungerar NU, siikra ert bevarande av en bredare helhetsbild av företagets historia.

Möttes ov tvivel
Tillbaka till festbordet på ULA:s 100årsjubileum. Jag berättade om vårt projekt och möttes av arkivariens wivel - vi

Nuet i dåtiden. NA:s

arkir

ari.: .k. -..,...-r,r och r'årda och vara
n-rcj c.r. \,{ ;ir inne och trampar

nö jda

på mu-<etrne-< rrmråde. OCH museerna ska var: Lrlrrikrade och synas, vi
arkivarier ska . erka "inirtriktat".
Jag bler i'äldigt slad när museimannen lid min sida hdr.dade att han
inte alls höll med. Han ryckel att arkiven ska sporta upp sig och synas och

htls€i-

mannasiäl

dokumentera både dåtid och samtid,
men att vi borde samarbeta; museerna
kan hjalpa oss med att visualisera arkivtanken och arkivbestånden - gamla eller
nyproducerade!
Ett fint exempel på ett sådant ABMsamarbete är när NA i samarbete med

Stadsbiblioteket tog fram utställningen
"Företag & Människor Bilder från
StureFoto 1963-1990". NA bidrog med
sjdlva utställningsbilderna ur Sture
Carlssons bildsamling samt utstdllnings-

material, Stadsbiblioteket hjälpte till
med planering, utstdllningsaffi sch,
marknadsftjring och så vidare.
Ett annat exempel på ABM-samarbete
är

jubileumsutstdllningen "Två torp"

som under hösten 2003 visades på
Uppiandsmusdet. ULA har stått ftir
källmaterial och research, Upplandsmusdet har stått lor aptitlig presentation och ståtlig invigning.
Meningen måste väl vara att vår
yrkesgrupp och våra institutioner ska
synas och ta plats och bidra med sin del
av verklighetsskildringen vid sidan av
bibliotekens böcker och museernas ftiremål och samlingar. Museimannen höll
med mig, men inte arkivarien. Är jag
en museimannasjdl i en arkivariekropp?
Får arkivarien dokumenrera sin
samtid?

Fotnot Maria'I-hvsell

har arberat båclc med

kommunala ari<iv (Sala konr munarkiy och
Stockholms Stadsarkiv), museiarkir (Helsingborgs
museum) och enskilda arkir' (.Stockholms
Företagsminnen, Helsingbor,qs Förct:rgs:rrhir- och

NA, Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala f.in

Jlr

h,,n ärheldr '<drn

rr

2UUUr.

doku-

mentation av samtiden då
man medverkade i nutiden på
Kulturnatten 2003, med foton
ur Sture Carlssons Bildarkiv
där Sture dokumenterat nuet
i dåtiden,Arkivchef lngegerd

Ström, Stadsarkivet (tv) och
MariaThysell.
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lcAndet?
Företagsminnen
Text: Edward Blom, chef, särskilda proiekt vid Föreningen Stockholms

Edward.

ICA har

r,u-rder de senaste åren satsat

starkt på sin historia: Material från
Sveriges allir l.rör'n har insamlats och förreckn:rts. inrerv j tter qenomlorts, artiklar
skrivir-s. bilder skannats, filmer och liud
.lisirrliscr;rts och er.r dvd-rom (anmä1d i

le n,r -\rkiv nr 'i 2003) skaPats.

Bl o

m@fo retagsm

i

n

nen'se

de senaste frra årsstämmorna har
ICA engagerat arkivarier från Stockholms Företagsminnen för att berätta
historier ur deras förflutna, visa filmer
ur arkivet - eller till och med dansa i
ICAnderkosrym (det var Anders Gidlöf
som stod för den sistnämnda bravaden).

Vid

Under arbetets gång har vi hittat
många intressanta historier; jag hat
blivit ombedd att berätta wå av dem:
hur ICA uppstod och var ICAnder tog
vägen.

Böriade med Hakon

lC,A.i uppkomsr brukar fastslås till år
19 1,7 oci grundandet av Hakonbolaget'
Hakon Swenson hade arbetat inom

handeln sedan ynglingaåren och under
en tid som säljare reagerat på den kris
de små lanthandlarna befann sig i efter
Kooperationens intåg. Konsum, som var
., ,å, kedja, gjorde enorma inköP hos
leverantörerna och hade därför lyckats
fc;rhandla ner priserna till en markant
lägre nivå.

Ny symbol. Premiär för

den nYa
ICA-symbolen på butiksfasaderna'
Här skruvas den nYa s§lten uPP På
taket till en butik i en förort till
Västerås, I 964.

t2
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heten i inköpscentralerna; ICA var bara
ett allt större samarbetsbolag och ett allt
kändare varumärke.

Superbiträdet
Men låt oss nu gå tillbaka i tiden; vi
räknar wå år efter namner ICAs uppkomst. Hakonbolaget har länge haft en
framträdande reklamavdelning, och den
har nu Iä.tt i uppdrag arr börja ge ur
trycksaker lor alla de fyra inköpscentralerna. Snart kommer denna verksamhet
att döpas om till ICA-ftirlaget. Nu har
man bestämt sig för att ge ut sin första
periodika, en tidskrift ltir butiksanställda vid namn ICA-tidningen. "Det unga
gardets egen ddning - ett medel Itjr
okad inbordes kontakt och fortsatt
yrkesftirkovran. "
Till denna låter man rita en helsidesserie med namnet Vofir ör lconder så
g/od? Tcander är här ert smärt, ungr,

Kändispar. ICAnder och MonlCA modell

1973.

Med sina moderiktiga butikskläder.

För att hjiilpa den "fria handeln"
beslot sig Swenson art starta en grosshandel ftir fristående handlare, en så
kallad inköpscentro/ som de sjdlva skulle
dga aktier i. Målet var aft få samma priser från äbrikörer och importörer som

Konsum.
Iddn slog vdl ut och allt fler handlare
anslöt sig. Att man i början drabbades
av boikotter från fabriker som vare sig
ville stöta sig med KF eller få lägre marginaler, ledde bara till atr Hakonbolaget
borjade med egen import och tillverkning.
Swenson var dock en lagomhetens
man som ryckte att det räckte att verka
i Mellansverige. Något landstäckande
företag hade han ingen lust att administrera. I stället uppkom inköpscentraler på andra orter: Speceristernas Varuinköp (SV) i Stockholm 1922 samtE-ol
och Nordsvenska, i Göreborg respektive
Östersund, sexton år senare.

SICA och fetsill

År 1938 fanns det således fyra handlarägda inköpscentraler. Den 8 april
samlades representanter för dessa i
Swensons hem,

Villa Maria. De vik-

tigaste frågorna att diskutera var den
geografiska grdnsdragningen mellan
bolagen samt srordriftsfördelar vid
inkop och reklamtryck. Men dven småfrågor, som förbudet att sdlja "norsk
fetsill" som sill behandlades.
Swenson var noga med att han inte
ville ha någon regelrätt sammanslagning. I stdllet grundade man ert g€mensamt bolag, vilket skulle heta Svenska
Inköpscentralernas Aktiebolag, {tirkortat
SICA. Nu vet vi dock att det inte står
SICA på några mawaruaffiler i Sverige,
det namnet visade sig nämligen vara

upptaget, så i stdllet fick det bli ICA.
Det egentliga ICA var således etr samarbetsbolag som tryckte upp adventskalendrar, gjorde en del inköp och med

tiden investerade i tillverkning.
Ganska snart bö4ade dock ICA även
att användas som ett gemensamt produkwarumärke. Namnet ICA blev så
populärt att man 1964 beslutade att
helt sluta tala om inköpscentralerna
externt. Det dn idag nyttjade ICAmärket togs fram av designern Rune
Monö och nya skyltar sattes upp vid
samdiga butiker. lioda frrm till 1972
1åg dock den dominerande verksam-

hOgeffektivt och uppåtstrdvande superbiträde - och grunden till att han är så
glad ar att han hela tiden lyckas förbättra vinsten flir sin chef. Han fiirmår
springpojkarna att sluta röka och, i
stället fiir att vila mellan urkörningarna,
städa och fyllapävaror - och därigenom känna arbetsglädje; han gör hembesök hos missnöjda kundeu får de
unga biträdena att studera varukunskap
och sluta använda invektiv; han bygger
vackra konservpyramider, målar s$tar,
rationaliserar lagerhållningen och srarrar
sparklubbar bland personalen. Till och
med under sin fyra månaders inkallelse
till det militära hittar han en lanthandel, dar han kan arbeta under permissionskvdllar och helger.
Varflir är Icander så glad kom ut med
ett nytt avsnitt varje månad under tolv
år. Manus skrevs av ICA-förlagets vd
Cösta Ekholm och illusrrationerna
ut{tirdes ursprungligen av konstnären
Sten Rina]do.
Efter Rinaldo var eft flertal tecknare
inblandade, men {tir att citera min kollega Per-Ola Karlsson "Ingen av dessa
lyckades tangera dennes fantastiska
känsla ftr det dramatiska i det dagliga

buriksarbetet. Med enkla, men sarntidigt distinkta teckningar återgav han
perfekt atmosfären i den moderna

butiken precis innan sjdlvbetjäningens
genombrott."
Forts. nästo sido
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problem. Han blundade. Varför? Var
han trött, blyg, eller kanske ointresserad? Enligt Sandvik var han bara nöjd,
m.n efteiro- frågan stalldes så ofta lät
man rita om honom.
Så året darpå fick ICAnder sällskap av
en kvinna, handlarhustrun - MonICA
och nu bcirjade folk hoppas på en liten

UITICA eller MICAeI ... Något barn
fick de emellertid inte. Man diskuterade
fråean livlier, men kom fram rill att
baå skulle"dra fokus från butiken rill
hemmiljö.
ICAnder och MonICA hamnade På
annonser, flygblad, fasader, lastbilar,
bussar och reklampelare. Ofta skrudades
hela affdrer, inte olikt en juls§ltning, i

ICAnderdräkt. En uppsjö varianter
skapades, till exempel en lCAnderdocka
i frått€, och bara är 1971 spreds inte
mindre än 928.000 ICAndrar i P"PP'
Klistermärkena som kom några år

-

och
senare hade än högre uPPlagor
vars
ftiräldrar
Från
inkom
samral
arsa

,rtt upp dem på fel srällen.
När butikskiadseln byttes, ritades
även ICAnder om: Den första upplagan
bar således rödrandigt forklade, beige

br"rr,

Sune Mangsliknande gestalt.

Sagt och gjort. Sandvik gick hem och
tecknade - och på söndagskvdllen var

Mer korpulent
Efter att serien lagts ned gick det 18 år
utan art något hördes från Icander tills
han fu 1971plötsligt hamnade i allas
blickfing. Då hade han både hunnit bli
sin egen handlare, och berydligt mer

korpulent.

*
=
=
=

=

*=
=

Bakgrunden var att Hakonbolaget
skulle inleda en stor säljkampani.
Denna behövde en symbol, och Plötsligt var det bråttom' På ett måndagsmöte skulle valet ske, och under
fredagen fanns fortfarande inget forslag'
lVijk och teckReklamchefen Anders
naren Guy Sandvik diskuterade igenom
saken på lördagen. På Sandviks förslag
att skådespelaren Sune Mangs borde
engageras som

frontfigur

svarade

\7ijk

att det skulle bli alldeles fr;r dyrt. Då

*
=

=
=

menade Sandvik afi han i stdllet kunde
skapa en Sune Mangsliknande gestalt:

"en jovialisk, god figur".
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Den allra första lCAnder av år l97l '

ICAnder ftidd. En handlare som tog

avstamp i den rundlagde Sune Mangs
Framroning, men hade en egen' om än
en smula anonym identitet med sina
fixerade anletsdrag. Man hade dock inte

kommit på något namn åt den godmodige figuren. ICAs dåvarande vd
Nils-Erik \7irsä11 hade hört om problemet. Under en flygtur till Kanarieöarna kom han att tänka På den gamla
seriefiguren och det första han gjorde
.fter ait ha landat var att ringa \7ijk'
Denna gång blev dock stavningen
ICAnder.

skjorta och blå byxor. Snart ikladdes
han emellertid de for 1970'talet mer
moderiktiga fä.rgerna brunt och orange'
Hrn sryrd.s dven ut till tomte eller fick
diverse idrottsmunderingar, medan
MonICA sällan lämnade butiksgolvet
och, som så många handlarhustrur, höll
sig mer i bakgrunden.

Slutet?
ICAnder och MonICA
,r"t vid mitten av 8O-talet'
Vid den tiden började redan deras
Sista gången

svidaJes

å-

stiärna dala och omking 1990 försvann
de helt ur lCAs officiella marknadsföring. Tiots detta har de funnits kvar
på s§ltar i små lanthandlar bortom
allfartsvägarna och nyligen åter dykt
upp på bärkassar från en butik i västra

Stockholm. Vågar man hoPPas På en
comeback?

Sällskop ov MonlCA
Täck vare ICAnderParaden, en turnd
där artister som Towa Carson och Lasse
Lönndahl uppträdde från en scen på ett
lastbilsflak, blev ICAnder snabbt välkdnd och uppskattad. Det var bara ett

ftr

Tock till MotsWickman
någro stulno formuleringor.
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Dokumenthantering från A till Ö

Docurnent Management Services

Arrioe*ng
r
r

au' dokoment

tar både,tid

och p,lats från, företasot, §ärskih när'det
gäller t ex bokföringsm,atetiial, som enligt
,åoUIU"* arkiveras fusiskt under minst

I fiscails,'klimatkontrcllerade

.och säkra
arkivdepåer ärrdina dokument. i säkra
händer. Vi':sköter''e,rkiveringsprocessen
oeh hanteringen från'början till'slut. Det
innefattar hela kedjan av tj'änster med allt'
från säker insamling, indexering, lagring,
upphåmtning till'.utredningst!ånster.

tllsammans börjar,:vi med att göra' trpp
en dokumenthanteringsplan utifrån' ditt
företags behov och nuvarånde, rutiner.
Därefter kommer vår,personal.och strukturerar dokumenten, packar dsm i arkiv-

lådo+ förtecknar oeh transportorar'sfutligen:lådorna titl våra. anläggningar, När,
du snabbt vilJ kornma åt ett'dokument
vänder du dig till oss. Vi. tar,fram det
redan samrna dag

vid brådskande

- eller inom en.timme
ärenden. ' :'
Recall som är världsledande inom

Hecalls. hanter:ing sparar .pengar'och

möda samtidigt som til1förlitligh,eten
ökar. :Kontakta oss, så, berättar vi,mer.om

hur vi tar'hand orn ditt dokument{lödes

lnformation Management hanterar
såväl fysiska som digitala dokument.
Vi finns i 27 länder och pä fem kontinenter. Vårt globala nätverk av informationsanläggningar har till uppgift att
skydda våra kunders data och öka dess
värde genom förbättrad tillgänglighet.
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Vad våljer 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
år 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

ller

Det som behövs - hårdvara, miukvara 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

dynamiska arkiv. Sist men inte minst har

vi erfarenhet från att

ha hjälpt kommuner och företag med olika skanningsprojekt,

arkivera dem digitalt?

erfarenheter som kommer dig till nytta.

Flera fördelar med digitala lösningar

Väljer du en liten okänd bank eller en stor och stabil?
Oc6 är ett stabilt företag, vi har funnits i 126 år 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?

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
7-10o/o 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 lagringsyta etc.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att förvalta din
förmögenhet, ring 08-703 40 00 eller besök oss på
www.oce.se
"S.E.A. Your Paper - A powerful solution to bring your legacy data online
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d händer

med utredningarna?
t
l

,

et är inte alltför ofta som
arkivsektorn är föremål för
statliga utredningar. År 1988

I
I

kom betänkandet Öppenhet och minne
(SOU 1988:11). Hösten 2002 fickvi
inom loppet av några månader wå
betänkanden som behandlade området.
Dels Arkivutredningens Arkiv fttr alla nu och i framtiden (SOU 2002:78),
dels Offentlighets- och sekretesskommittdns Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97).
Betänkandena remissbehandlades under

ftirra året,

Oliko utgångspunl<ter
Utredningarna hade olika utgångspunkter. Den ftirstnämnda hade initierats av
Kulturdepartementet, den andra av
Justitiedepartementet. Båda berörde
emellertid centrala frågor på arkivområdet. Man kunde därför ha {tirväntat sig att de båda utredningarna skulle
ha samordnat sitt arbete och/eller sina
förslag. Så skedde inte i särskilt hög
grad.

Tydligast framgick bristen på koordinering i det att den ena utredningen
föreslog att den nuvarande arkivlagen
(1990:782) skulle revideras och {tirstärkas medan den andra utredningen
foreslog att lagen skulle slopas och
ersättas med en ny lag_ lag om hantering av allmänna handlingar.

Yod händer nu?
Enligt Kulturdepartementet pågår
beredning med anledning av Arkiv ftir
alla. Departementet planerar att återkomma i frägan till riladagen under
hösten. Hur man gör det är inte klart.
Man kan göra det i form av en proposi-

Ärkiv
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tion med rydliga förslag eiler i form av
en skrivelse med en viljeinriktning, men
utan skarpa förslag. Den senare formen
rycks i dagsläget vara mer trolig.
Aven när det gdller Offentlighets- och
sekretesskommittdn (OSEK) ryder det
mesta på att vi får vänta på ftirslag från
regeringen. Ordning och reda var
endast ett delbetänkande.
OSEK har dven ldmnat ett huvudbetänkande om sekretesslagen som just
nu remissbehandlas (se artikel sid 20).

till en eventuellt ny lag om
hantering av allmänna handlingar, krävs
en grundlagsändring. Och då måste vi
ha wå beslut med mellanliggande val.
sekretesslag

Text: BoWestas

j

a
5

Från Justitiedepartementets sida anser
man att det är av vikt att studera
remissutållet på detta betänkande
innan man går vidare. Om man exempelvis bestämmer sig lor att flytta över
överklaganderegler från nuvarande

Arkiv för alla. entigt Kutturdepartementet, med Marita Ulvskog
i spetsen, pågår beredning av arkivutredningen. Under
hösten ska någon form av förslag lämnas till riksdagen,

Risad utredning försenar lag
Lagen om hantering av allmänna handlingar, är framskjuten till 2007. Den
officiella anledningen ti1l förseningen av
lagen, som man planerade att införa i åq
är att beslut om inftirande måste tas med
riksdagsval emellan när det galler fc;rendring av lagar med grundlagsstatus.
Inofficiellt finns av allt att döma också
andra skä1, vilka synes bero på kritik mot
själva utformningen av lagen. Utredningen bakom lagförslaget har nämligen
fått rätt hård kritik. Bland annat redovisas en del uppenbara motsättningar i
själva utredningen.

Från arkivhål1 har också formulerats
sagts att det
inte är bra för arkir.professionen att ta
bort Arkivlagen.
Frågan är nu om lagen kommer irtt
behöva göras om innan den kan antas,
el1er om den trots allt ba-xas igenom med
fordrr;jning i dess nuvarande form. Det
tredje alternativet - att lagfurslaget inte

kritik. Det har bland annat

- måste emellertid också beaktas,
trots att ett sådant beslut skulle innebära
antas

en presrigeFörlusr för regeringen.
Text: Ove Hal6n
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örslaget till ny sekretesslag är der
rredie beränkandet av oFFentlighets- och sekreresskommittdn

(OSEK). Det {tirsta; Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU
2007:3), har redan renderat i förändringar av tryckfrihetsft;rordningen
(1949:105). Det andra, Ordning och
reda bland allmänna handlingar (SOU
2002:97), föreslår en modernisering och
hopskrivning av arkivlagen (1990:7 82)
med bestämmelserna om regisrrering
samt om ADB-beskrivningar i sekretessiagen (1980:100). I betänkandet loreslås
en lag om hantering av allmänna handlingar. Ikraftträdandet av denna lag
fiirefaller emellertid låta vänta på sig.

Användarvänligare
ikraft

januari,
1980. Den ersatte då 1937 ärs lag om
inskränkningar i rätten att utbekomma
allmänna handlingar med tillhörande
kungörelser och i princip alla ltireskrifter i lag eller annan {tirfattning om
tystnadsplikt ft;r offentliga funktionärer.
Sekretesslagen har sedan sin tillkomst
Sekretesslagen trädde

1

kontinuerligt anpassat sig till uweckling
och ändrade forhållanden i den offentliga sektorn. Arrd.itrga.tr" och tilläggen
har blivit många och lagen alltmer svåröverskådlig och svårtillämpad. Ett
grundliiegande motiv till översynen av
sekretesslagen var ddrlor att åstadkomma en mer användawänlig lag.

Försloget i stort
De största förändringarna i lorslaget till
ny sekretesslag består i:
. en omdisposition i befintliga sekretessbestämmelser, med fler och kortare kapitel som i stor utsträckning
skapas efter verksamhetsgrenar

.
.

i

s
c*

sekretesslag och

inte en forändring av

den befintliga. Bestämmelsernai 15
kap. om registrering och beskrivning av
ADB-register har redan lyrfts ut genom
SOU 2002:97 om Ordning och reda
bland allmänna handlingar.
Förslaget innebär däremot att ett
antal bestämmelser tillkommer och ett
antal befintliga modifieras. Detta bland
annat i syfte att stärka den enskildes
skydd mot att känsliga uppgifter om
denne röjs, vilket varit en av kommittdns centrala ambitioner.

ökat

sl<ydd

Känsliga personuppgifter, som om
enskilds halsotillstånd eiler känsliga
personliga ftirhållanden, får i nuvarande
sekretesslag sägas ha ett utbrett sekretess§dd. Denna sekretess är vanligen
knuten till ett visst ärende, viss verksamhet eller en viss myndighet, så
kallad primär sekretess. Någon

resskydd.

För att stärka den enskildes s§dd
loreslår utredningen en ny bestdmmelse

om att sekretess ska gälla i hela den
offentliga ftirvaltningen för vissa uttryck-

ligt angivna och särskilt kansliga personuppgifter, oavsett mellan hur många
myndigheter uppgiften överförs med
stöd av sekretessbrytande bestämmelser.

Detta rör uppgifter om enskilds
hälsotillstånd eller sexualliv, adressuppgift och hemtelefonnummer, uppgift om fingerade identitet och uppgift
som rör udänning om uddmnande
bedöms kunna ge men.
Fo

I kb

o

ldö ri n gsm ote ri a I

Sekretess giiller idag
avser

i verksamhet som

folkbokföringen eller annan

liknande registrering av befolkningen,

om överltiring av
sekretessbestäm-

intressen
en modernisering av språket, bland
annat genom att en del begrepp

finns emellertid
inte. Överlors

ut

i den nya myndigheten helt komma att sakna sekredessa, kan uppgifterna

generell bestämmelse

melse, så kallad
sekundär sekretess,

by'ts

R"q:. L9fq""l

roger.l ofgren@rfv.sfa.se

stdllet ftir som idag efter skilda slags

definitioner av centrala begrepp
Förslaget innebär ingen ftirändring av
lagen i sak, i den meningen att man tar
bort eller ersätter bestämmelser med
mer generellt hållna undantag från insynen. Utredningen måste emellertid ha
ansett arr de ovan angivna ftirändringar
är så stora att man bör tala om en ny

20

Förslag till

kansliga person-

uppgifter

till

andra

myndigheter
med stöd av
sekretessbrytande
bestämmelser (14 kap.)
samtidigt som bestämmelser om överföring
av sekretess saknas för

Röj inte min identit€t. En av kommitt6ns
centrala ambitioner har varit att stärka den enskildes
s§dd mot att känsliga uppgifter om denne röjs.

Nr3.2oo4
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ftr uppgift om enskilds personliga förhållanden om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde eller någon
närstående lider men.

Att bedöma detta vid utlämnande

av

stora mängder folkbokftiringsmaterial

kan bli mycket omfattande, tidskrdvande och därmed octså dyrt räknat i personal. För att hantera problemet har
några landsarkiv, andra inte, utformat
forbehåll med stöd av 14 kap.9 § sekretesslagen. Förbehåller är utformat så
att den som begär ut materialet endast
är föra vidare vissa uttryckligt angivna
uppgifter.
I betänkandet om ny sekretesslag
diskuteras lzimpligheten med denna typ
av generella förbehåll samt möjligheten
att skapa en specieil form av förbehåll
ifråga om folkbokft ringssekretess.

Slutsatsen är

lrr .rc: -.-: :::-::.ire

ligt. Ett korrekr

1ämp-

urioir:r:

t,:L.rh:11
Lltre.hrn.i ar-Lcc i ilker'l

måste enligt
handling der är' i'.r':.. .nr. . -rrr .unr :ir
bunden av furbel.raller och lacl cltr l.rar
fur innebörd, r.ilker de ger-rerella fijrbehå1l som anr.änts r-icl r-r11,in-rr-rir-rg av
större mängder fblkbokf'öri nssnrirterial
inte kan sägas uppir,11a. I stället menar
r-rtredningen på att sådana f-örbehå11
både kan dvenryra skyddet mot den
enskilde, sår,ä1 som ge inskränkningar

i insynen i folkboki?irings- och folkboklöri rrg'likrranJe material.

överföri ng oy sekretess
Enligt nur.arande bestämmelse i 13 kap.
sekretesslagen ska sekretessen för uppgifter som är belagda med sådan överföras

tili arkivmyndigheten.

nu är utformad måste sekretessprövning
ske vid utlån av material från arkivmyndigheten. Aven till den myndighet
som levererat detta.

Utredningen menar att det i samband med den tekniska uwecklingen
kan vara en färdel för myndigheter att
leverera relativt nytt material till arkivmyndigheten. För att underlätta utlån
till den levererande myndigheten, ft;reslår man att det i befintlig bestämmelse
om överloring av sekretess till arkivmyndigheten, skrivs in att sekretessen
inte hindrar att uppgift lämnas ut till
den som överlämnat den. Detta med
forbehållet att myndigheten inte på
grund av foreskrifter om gallring eller
överlämnad är ftirhindrad arr bevara
uppgiften.

Som lagen
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Text: Roger Löfgren

har gjort en

(sou

roger.lofgren@rfr.sfa.se

personuppgiftslag
en nationell tillamp-

nlng

aY

direktiv (95l46lEG) om

s§dd ftr enskilda personer med

avseen-

de på behandling av personuppgifter
och det fria flödet av sådana uppgifter

(datas§ddsdirektiv).

Vid framtagandet av personuppgiftslagen gjordes tolkningen att en hanteringsmodell skulle giilla. I översynen
av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
gör utredarna en förnyad tolkning av
direktivet. Deras ftirslag innebär att en
missbruksmodell i stdllet ska gdlla för
den vardagliga behandlingen av person-

uppgifter i lopande text i ordbehandlingsprogram, publicering på Internet
etcetera.

Hanteringsmodellen
Hanteringsmodellen ger ett rättsligt sett
starkt skydd för den enskilde, eftersom
den siktar på att reglera i princip all
form av hantering av personuppgifter
av den form som definieras i lagen. Med
en sådan modell följer regler om godtagbara dndamål ftir hanteringen av

Ärkiv
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personuppgifter, om den enskildes
samtycke och kännedom om hanteringen, om att inte fler uppgifter än nödvändigt hanteras, om att de är korrekta
och relevanta och om att de inte sprids.
Bestdmmelserna främjar, naturligwis i
den mån de foljs, en kontinuerligt god
hantering då den begränsar hanteringen
till de uppgifter som behövs och att
hanteringen sker på ett ändamåIsmdssigt
särt. Hanteringsmodellen är i princip
teknikoberoende.

Missbruksmodellen
Missbruksmodellen tar sikte på att
reglera det utnlttjande av personuppgifter som kan karaktäriseras som ett
missbruk. Med missbruksmodellen
kommer regleringen in fiirst när skadan
har skett, det vill säga när missbruket är
ett faktum. Den tar alltså inte sikte på
annan hantering än sådan som leder till
missbruk, med andra ord sådan som
innebär ett otillbörligt intrång i den
personliga integriteten. Om hanterings-

modellen i princip är teknikoberoende
så är missbruksmodellen helt teknikoberoende. Det spelar alltså ingen roll
genom vilken metod eller medium som
missbruket sker, via IT eller muntligt.

Bedömning och förslag
Med hanteringsmodellen regleras dven
den vardagliga och mer harmlösa hanteringen av personuppgifter. Modellen för
in en ganska omåttande, komplicerad

och byråkratisk lagstiftning och ar,wägning i den vardagliga användningen av
personuppgifter. På grund av sin svårtillamplighet i den vardagliga ostrukturerade användningen, till exempel i
löpande text, lorlorar lagen enligt utredarna i trovärdighet. Detta är ett av de
grundlaggande motiven till varför man
ist:illet vill inflira en missbruksmodell
för just denna användning av personuppgifter. lJtredarnas förslag innebär en
ftirändring i lagtexten, där undantag från
hanteringsreglerna skrivs in {tir personuppgifter som inte
rats fbr att
eller

uppgifter.

I

dessa

bruket av uppgifterna
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som omslag
Gustav Vasa beslagtog gamla katolska handskrifter och använde pergament sidorna
titl arkivhandlingar. Förra året slutfördes en mer än 75 år lång inventering av bok fragmenten'
"stympade böcker" handlar om Sveriges allra tidigaste böcker; Gustav Vasas slaktade böcker i ny
belysning!

Boken

tidigaste böcker
Text: Ove Hal6n

ohk@swipnet.se
Luther upp sina
i Wittenberg och
stor proteströrelse
läran som han rycker
fullständigt.
degenererat
Resultatet av hans protester kallas lor
reformationen och ledde bland annat
till att protestantismen spred sig som en
lopeld i norra Europa, samt att den
katolska läran sedermera ftirbjöds i
många länder, också i Sverige. De gamla
katolska skrifterna behövdes därmed

inte längre.
UngeP;r samtidigt borjade Gustav
Vasa genomföra sin stora effektivisering

av den wenska flirvaltningen. En process som innebar ett kolossalt behov av
räkenskaper. Snart bildades tjocka bun-

tar av arkivhandlingar som behövde
bindas in med något lämpligt stl'vare
material, till exempel pergament. Men
på detta material rådde det samtidigt en
stor brist. Snilleblixten var oundviklig,
"man tager var man haver". Varför inte
använda de "värdelösa" gamia katolska
skrifternas pergament till detta. Materialet var ju redan Pårdigpreparerat, om
än med sin gamla text kvar!

Sloktode böcker
Gustav Vasa beslagtog klostrens och
kyrkornas gamla böcker med b<;rjan
1527, slaktade dem och använde pergamentsidorna till omslag till arkivhand-
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lingarna. De gamla katolska handskrifternas pergament räckte i ungeFdr
hundra år, sedan var materialet forbrukat. Förbrukat som arkivomslagsråvara,
men, som det skulle visa sig, inte förbrukat i bemärkelsen ftir alltid förstört.

Äterupptäckten
Sedan 1500-talet har det nästan enbart
varit arkivarier som kdnt till detta fragmenterade medeltida bokmaterial, vilket
är en naturlig f«ild av att det är denna
yrkeskår som hanterat och bevarat de
gamla arkivhandlingarna. Visserligen
observerade vdl en och annan tidig
historiker på 1800-talet samma fenomen, men på det hela taget var det
ytterst ä som visste om att materialet
över huvud taget fanns. Först i slutet på

1860-talet borjade man från bokhistorisk horisont intressera sig för de gamla
pergamentsomslagen, vilket bland annat
ledde till att man rekonstruerade några
tidiga handskrifter.

Långvarig mödo
Men det dr forst på 1910-talet som man
i liten skala böriar inventera de utspridda bokfragmenten, som satt fast På
hundratals, ja tusentals olika inbundna

arkivaliebuntar. Ett mödosamt detektivarbete skulle det visa sig.

1930 erhöll man extra medel och ett
mer systematiskt katalogiseringsarbete
inleddes. Detta var drygt femtio år
senare, i mitten på 1980-talet, ännu ej
f;irdigt, då den person som vid denna
ridpunkt ledde projektet pensionerades.

Efter ett avbrott på ungefär tio år,
och efier en uppmärksammad utställning benämnd Helgerånet 1993, beslöt
Vitterhetsakademien att tillskjuta medel så att inventeringen av bokfragmenten skulle kunna slutföras. Den mer än
75 ärlänga forskningen innebar naturligtvis inte bara att man inventerade
fragmenten i form av en simpel registrering. I stdllet krävdes omfattande studier av varje fragment ftir att åstställa
vilken text det var fråga om, samt ftir
att tidPista den.
2003 slutfördes det långvariga arbetet vilket bland annat innebär att alla
pergamentfragmenten är fotograferade,
skannade och digitaliserade.

Yåra tidigaste böcker
Det är denna åscinerande historia som
huvudftirfattaren Kerstin Abukhanfusa

vid Riksarkivet delvis berättar i sin
suveräna bok "Stympade böcker". Men
hon dyker inte särskilt djupt in på alla
faktorer som medverkade till bok-

srympningen. I stället har hon valt att
fokusera på det allra viktigaste, sjdlva
bokhistorien pergamentfragmenten
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Frankrike, Italien, Tyskland och England för att underlätta spridningen och
praktiken av den kristna läran. En
mycket liten andel av den svenska
befolkningen, sannolikt mindre än en
promille, kunde {tirstå innehållet.

Vackert utformad
Kerstin Abukhanfusas bok är förutom
det enastående innehåilet mycket vacker
rypografiskt, ndstan lika vacker som de
fantastiska vackra gamla handskrifterna.
Grafisk formgivare är Maria Balke som
skall ha en eloge.
Även fotografierna, varav den helt
övervägande delen i Fårg, håller högsta
klass. FotografKurt Eriksson har lyckats
med det svåra konststycket att förmedla
inte bara handskriftsfragmenten som
autentiska dokument, utan som de
konswerk de paralleilt också är. Andra
upplagan skulle med {tirdel kunna ges
ut med hårda pärmar.

trLätk';årdi§ä bl#d
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representerar. Och då inte vilken bokhistoria som helst, utan den som handlar om Sveriges allra tidigaste böcker.
Efter ett tag, ett stycke in i boken,
förstår man nämligen art det häpnadsväckande resultatet av alla forskarmödor
rörande pergamentsomslagen är detta:
De 22 000 bokfragmenten som använrs
till omslag till arkivhandlingar i
Riksarkivet och annorstädes, represente-

rar minst 6 000 olika handskrifter från
perioden omkring 1000 e. Kr till 1500
e. Kr. Observera det tidiga tidsintervalllet och den stora mängden olika bocker!
Det ftirekom således långt fler handskrifter i vårt land under denna begynnnande skrifttid än vad man tidigare anat.

Textat ov svenskar
Den helt övervägande delen av handskrifterna är sjdlvfallet avskrifter av viktiga kyrkliga böcker med katolsk inriktning, men det finns också juridiska och
vetenskapliga verk i materialet.
En intressant slutsats i boken är också
att många av dessa handskrifter har
präntats av svenskar, som skrivit av ftirlagor i Sverige och utomlands. Till detta
kan man bland annat sluta sig genom
att man lagt till svenska helgon på ställlen där helgon räknas upp i många av
skrifterna.

Ärkiv
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Utländskt inflytonde

Bra köp

Av materialet kan man också dra en
annan intressant slutsats, nämligen att
det engelska inflytandet är mycket stort
i de äldsta tidigkristna skrifterna.
Sveriges kristnande under vikingatiden

Boken kostar enligt Stockholms medeltidsmuseums hemsida blott 100 kronor,
som med tanke på innehållet och alla
äntastiska bilder är häpnadsväckande

skedde som bekant under influenser
från flera olika håll, från ryskt, från engelskt och från ryskt område.
Det senast nämnda inflytandet är

minst utforskat, men framstår i nuläget
lika tidigt som det tidigare allra {tirsta
belagda, det från ryskt område. Det östliga inflytandet är ju till exempel mycket påtagligt

i Birka.

billigt.
Inom en snar framtid kommer bokfragmenten också finnas tillgängliga på

till överkomligt pris.
Något som bör vara till båtnad för en
en DVD-skiva

vidgad forskning, till exempel typografi sk, konsthistorisk, hanwerkshistorisk,
religionshistorisk, teologisk, filosofisk,
retorisk och inte minst statsvetenskap-

lig. Utomordentligtl
Undertecknad vill varmt rekommen-

O mfatto n d e i nte ral«i o n
Den tydliga engelska påverkan i handskrifterna kan nog förklaras med den
omfattande interaktionen mellan
vikingarna och det engelska området
under 800-talet till och med tidig
medeltid. Ett utbyte som bekant inte
bara handlade om härjningar uran om
en relativt storskalig bosättning, stadsgrundande och ingifte med den lokala
befolkningen. Betänk bara omfattningen av den skandinaviska vikingatida
bosättningen i staden York.
Med kristnandet på 1000-talet fick
Sverige ftir ftrsta gången böcker. De var
böcker föråttade av kyrkans män i

dera alla Iäsare att
snart det är
också alla att gå

pergamentfragmenten
Medeltidsmuseum.
året ut.

\rarar

Anmälan av Abukhanfusa Kerstin
med flera. 2004. Stympade böcker,
märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria, 113 sidor, 177 folografier,
100 kr.

Utgivare; Riksarkivet &
Stockholms IVledeltidsmuseu m.
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Text: Hans Ramstedt

KäP
\,r I

,(&f

§ .#E:#

msddetdnde fr8n

hans.ramstedt@liv.se

err
Skold

Två av dem är några av landets äldsta folkhögskolor. Molkoms folkhögskola belägen mellan Karlstad

och Filipstad är fran 1874. K?S
Kristinehamns Praktiska skola ligger
mitt i Kristinehamn och är från

Bokom o,nteckningarntr
Vilka är människorna bakom

S

KOLÅ
Nöora o'tuitningc'

6ed dilledtins

"''i"to"''uo''o''n"'tt""'

V

id en inventering ov
orkiven på folkhögskolon
KPS Kristinehomns
Proktisko skolo och På Molkoms
folkhögskolo, $orde iog ett fund ov
såvöl hondskrivno som tYckta
kokböcker,som ger oss en bild ov
motkulturen på några folkhögskolor.

r

Lo n d sti n gets folkh ögs kol o
Det finns inom landstinget i Vdrmland
för närvarande fem folkhögskolor.
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dessa

kokböcker? Man undrar när det
g:iller de handlingar som har skrivits ned for hand och som är från
1891 och tSS:. fu det lärare eller

EÅ}.T I3I{Ä

elever?

Att döma av "KPS-aren' från
1938 som innehåller uPPgifter
om de anstdllda på skolorna med
aniedning av dess sextioåriga tillvaro, är det inte några lärares eller husmödrars egna anteckningar jag funnit.
Det måste snarare röra sig om några
kvinnliga elever på en hushållslinje eller
bland den kvinnliga kökspersonalen.
Förteckningen över matsedlar från
1954-1955 säger inte mer än att det är
någon med initialerna "A\('.

"Beskrivningof'

medel mot
och hosta.

till

exempel bröswärk, astma

Vissa recept saknar instruktioner och

r879.

F

kraftigt och svart och ömsom ett svagare
tryck. Ibland skrivs med blyerts. Receptsamlingen omfattar inte bara matrecept
utan också regler ftir köket och olika

1895

Receptsamlingen från 1895 är en liten

brunfärgad inbunden anteckningsbok
lorsedd med ett register. Kokboken
kalias för "Beskrivningar". Den som har
ftirt anteckningarna, som påbörjades
den 5 februari, är Clara Lovisa Bengtsson. Förteckningen är skriven med
mycket skiftande stilar. Omsom med ett

innehåller bara uppgifter om ingredienser. Recepten har en bred omfattning
såsom förrätter, fisk- och kötträtter,
efterrätter och kakverk. Givewis finns
här inte uppgifter om antal grader i
ugnen eller värmen på spisen. I stdllet
anges ibland "i svag ugn', "i varm ugn'
eller "i lagom ugn'.

Cottage pudding
Gid 109, "brd' enligt Clara Bengtsson)
"2 koppar mjö\,

???

koPP socker,l ägg

och en kopp mjölk,

2 matsked.ar stebflott, 3 theskedar
jästpulfuer.
Blandas alb ual illlsammans jästpulfuret
sist. Smö(es en puddingform och
gräddas i lagorn ungsuärrue for en
timme. Citron eller bittermandel
isättes.

"

Kokbokfrån l89l'1892
Kokboken i form av en svart och nött
anteckningsbok fiån 1891-1 892 ar ford
av Agnes Larsson. Kokboken saknar
register. Handstilen är mer enhetlig till
skillnad från den från 1895. Kokboken
saknar instruktioner om hur kök ska
skötas eller hur olika krämPor kan
behandlas.
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Agnes Larsson skriver i anteckningsboken att hon går på hushållsskolan på
folkhc;gskolan i Kristinehamn.

Pannröra
"3 msk flaskflott el smub, 1 liter mjölk,

I kkp mjöL, salt.

Flottet smäbes. En auredning göres au
mjölet och mjölken och slås ned till
undzr röring koka upp;
flottet och
hokningenfortsättes sahta i 10-15 min.,

Rysk fisksoppa
"Fisk, af'hudd slag man behagdr, kokas ntecl

fir

/t;b, nejlikor persifia, timjan, huitpeppar,
muskotblornma och eller lagerblad, tills
.fisben
i

t.r

rr

tp

ir

tn.f

Lok

t i,7

uarefier pannröran smaksättes med sab.
Den serueras till potatis som /iuhosteller kuällsmat."

uk; spadet silas genom silduk oclt
i t.1,o

;,fis h en hathas ti

ll

i.:i:tatl!,.,.sa,ir l,igqe: i :affiun; krlddds med

,'1r,tr.: ,l.t jt t iit, De tttt,t soppa kan iuen
. '., t' i .' .. t.t \'01'.<n44/l o, d,
blj; rit:i,t !ii );t.'),l:.'i,:ti// t0pPn.
t)Ied rill:ar.tij, .t):rti:i:;deile; L,tn :åtlana af

På matsedeln 1954-1955

;i;:,ii,

bök nnuiittd,t: eIIe,

,:,;1.

Ett litet blått h:ifte innehålier anteckningar om vad som serverades till frukost och middag, men också ibland till

,Iirit)| !o?]1gnflti4t'."

söndagsmiddag och kvdllsmat. Personen
bakom anteckningarna kan vara skolans

Göteborgs skolkök
Kokboken frår.r Göteborss skolkok
192-. inleds med .rllnr.inrrr .rnr i.ninqar
rörande hushållning, dier med mera.
Här ett exempel: "En sod, r'ä1 :rnpassad
arbersfördelning i her.nmet fur sår.äl
barn som vuxna, de manliga sår.äl sor-r"r
de kvinnliga, så att var och en har'
någon syssla atr sköra, fostral till ansvar
och större gemenskap mellan hemmets
medlemmar."

husmor.
Varje frukost och middag är daterade
från slutet av augusti 1954 tlll slutet av
mars 1955. Med frukost avses lunch.

Den tryckta kokboken som är ft;rsedd
med ett grönt omslag saknar foråttare.
Kokboken har lormodligen använts av
husmor i Molkoms folkhogskolas krik
eller av hushållsläraren i undervisningen.

Söndagsmiddag 3 I / 1 0 I 954
'Algsteb med morötter brysselkå\,

firsk

gurka.
Stekta applen med uaniljsås.

Kuällsmat: The och smörgås"

Arne H Eriksson
TAM-Arkivs ftirre chef Arne H Eriksson
avled den 12 mars i sviterna efter en
hjärtoperation.

Arne tillträdde som chef lor TAÄ4-

Arkiv 1995, och hade då bakom sig en
karriär som ombudsman inom Statstjänstemannafurbundet och TCO, samt
som urredare på Arberslivsinstirurer.

Under hans ledning har TAM-Arkiv
uwecklats till vad institutionen är idag.
Verksamheten har stabiliserats och proGssionaliserars. På Arnes initiariv
genomlordes den stadgeändring som
gjort en vidgning av medlemsbasen
möj1ig, en forändring som har stor be-

Ärkiv
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rydelse for TAM-Arkivs framtid. Arnes
stora intresse för forskningsfrågor resulterade i en omformning och vitalisering
av TAX4-Arkivs forskningsråd.

Han ini-

tierade utgivningen av Forskningsrådets
skriftserie Tjönstemön och Historio, som
hittills utkommit med två nummer.
Han var pådrivande i utvecklingen av
digitala sökmedel i arkiwerksamheten
på TAM-Arkiv, bland annat bilddatabasen Pictor. Inte minst tog han initiativet till utgir.ningen av vår tidskrift
TAM-rery, som nu är inne på sjunde
utgivningsåret. När Arne i juli förra året
drog sig tillbaka fi'ån chefsstolen läm-

nade han efter sig en vdlskött arkirinstitution med god ekonomi och stora

fi'amtidsutsikter.
Arnes p1ötsliga och oväntade bortgång
kom som en chock lor oss på TAMArkiv, och det har känts svårt att iå
kraft att gå vidare. Men det bästa sättet
att hedra Arnes minne är naturligwis att
arbeta vidare i hans anda, och då inte
minst med den verksamhet som låg
hans hjärta a1lra närmast, den forskningsfrämj ande verksamheten.

Annelie Johansson
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Text: lngrid Söderlund, aktiv i Botkyrka hembygdsgille och arkivarie
in

agens hembygdsrörelse har

vuxit sig stor, se faktaruta.
Rörelsen är samlad

i riksorga-

nisationen Sveriges hembygdsförbund,
SHF, n"red 26 regionala hembygdsforbund som medlemmar. Förbunden i sin
tur har 1 850 lokala hembygdsföreningar som medlemmar. 450 000
människor är medlen'rmar i någon
hem bygdsorganisatio nl

Det finns 1 300 hembvgdsgårdar där
det lokala kulturanet och det rypiska
iör bvsden visas. Totalt 9 000 byggn,rde r. och er-r rad hembygdsmuseer.
\rbe rer (ser n.rilioner arbetstimmar) är

'rrdcr,rt

till

Så vor

1

miljard kr/årl

detförr

SHF utger tidningen Bygd och natur
och kansliet ligger i Stockholm. De
regionala förbunden (indelade efter
landskap eller Lin) är sammanhållande
organisationer för de lokala foreningarna. De håller kontakten med de regionala myndigheterna och samarbetar
med läns- eller regionala museer. Man
anordnar kurser och konferenser och är
bas för kontakten mellan amatörer och
fackmän. Flera utger egna tidskrifter.
Vissa {tirbund (ett tiotal) har anstdllda
så kallade hembygdskonsulenter, varav

h:ilften är heltids!änster på {tirbundet
eller på ett regionalt museum. Man ger
råd, dokumenterar föreningarnas verksamheter, föreIäser i loreningarna och i
skolan, varav det senare tillsammans

zo

grid.soederlund@swiPnet.se

med den lokala föreningen om de har
sådan verksamhet, är redaktör ltir den
regionala tidningen med mera. Övrigt
arbete i foreningar och {iirbund sker
ideeilt.
Många {tireningar arrangerar midsommarfirande och julmarknad och
dylikt, vilket är tillfiillen att sprida
kunskap om "hur det var ftjrr".

Hembygdsforskning
På senare

tid har museiverksamheten

övergått till forskning och studier i den
lokala historien och begreppet hembygdsforskning har etablerat sig. Man
berättar aktivt om bygden och är en
resurs i skolornas lokalhistoriska undervisning. Men i vilken mån samarbetar
arkivpedagoger (och arkivarier generellt
sett) med hembygdsforeningarna?

Möjligheterna är många.
Så kallad hembygdsturism med cafder
och boende i hembygdsgårdar har också

kommit till. Hoten mot miljön, kultur-

"d
-i§
'i

Rädda hembygdsarkiven.
Många lokalföreningar förvarar
sina arkiv i hembygdsgårdarna.
Plats Stöde hembygdsgård, Medelpad.

cirka 100 år och jag kdnner till åtminstone en förening som har hela sitt
nästan 1OO-åriga arkiv i sina lokaier.
Det finns dven studiecirklar kring
hembygden och släktforskarforeningar'

Röddo hembygdsarkiYen

landskapen och ortnamnen engagerar
också hembygdsrörelsen. Manga föreningar är remissinstanser i sina kom-

SHF märker inte av någon nedgång i
rörelsen, i form av att lokala föreningar
ldggs ner i brist på nya aktiva, e{iersom

muner. Men att dokumentera 1900talet (ftiremål, arbete med mera) är dess
stora utmaning och stora uppgift för
framriden.
Angränsande verksamhet finns i andra
typet av ltireningar, till exempel folkdanslag och spelmansgillen som även
värnar om folkdräktens kultur. Flera av
de föreningarna har varit verksamma i

Nar det gdller medlemsrekryteringen

både nya ftireningar och aktiva tillkommer heia tiden. Däremot kan
naturligwis enskilda föreningar ha problem med rekryteringen av medlemmar,

och rekryteringen av aktiva är det dock
svårt att locka unga. Och dagens pensionärer lockas av många olika saker
som konkurrerar med hembygdsarbetet,
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Om en förening läggs ner kvarstår
dock ett stort problem som man ser på
SHF: \/em ska ta över sjdlva driften av
byggnaden/byggnaderna, som de fl esta
har? Det finns ju 9 000 srycken som i
värsta fal1 alla kan gå det ödet till mötes.
Enstaka byggnader kan man kanske
siilja till privatpersoner, men vem kan
vara intresserad av att köpa ett helt litet
friluftsmuseum? Vilken kommun har
ekonomi ftir hembygdsverksamhet? Ska
lokalhistoriskt värdefulla byggnader då
bara stå och långsamt forfalla?
Over huvud taget har de svårt att få
bidrag for löpande underhåll eftersom
många är flyttade till den plats de står
idag. Svenska byggnadsvårdsftireningen
tar genom sina byggnadsvårdsläger sig
an hembygdsgårdar praktiskt. Men det
krdver personalresurser i ftireningarna i
form av måltider och boende som ska
anordnas, vilket inte alla har.
4.,.n om inte risken nu är så överhängande, be§mrar SHF sig däremot

över att lokalföreningarnas arkiv ftirvaras i hembygdsgårdarna, vilket man är
högst medveten om är mycket olämpligt. På SHF har man bildat en arkivgrupp (med bland annat arkivarier) som
inventerat. Nu är det upp till föreningarna att ta initiativ till projekt {tir att gå

vidare. Under hösten 2004 kommer
gruppen att komma ut med en hand-

bok i arkir,'vård.

bygdslorening och göra något? Dina
insatser kan ju bli avgörande {tjr framtida möjligheter till lokalhistorisk forskning!

Fysiskt krävande
Som de flesta av er vet, är det inte lätt
att å folk att förstå arkivens värde. Däremot forskar man gärna i andra arkiv,
om bygden. Och det är ju inte heller så
lätt för dem att, trots skrifiliga instruktioner och tips, verkställa dem enligt
alla konstens regler, i praktiken. Så vad

månde bli gjort om man inte har någon
som vill ägna sig åt det bortglömda
arkivet?

Dessutom är det ju ett 8/siskt krävande arbete att packa ner materialet
som kanske står i delar i olika stugor, på

vindar med dålig belysning och lågt till
tak och med smala och branta ffappor.
Såvida man inte anlitar en fly'ttfirma
förstås, vilket man nog inte gärna gör i
en verksamhet på ideell basis. Säkert är
en he1 del ännu rörliga och starka i
många föreningar, men ändock finns
det nog också loreningar där de inte
finns. Och vem ska då rädda dessa
{tirenings arkiv?
Det är alltså bråttom att rädda hembygdsarkiven - en kulturskatt! Du som
är arkivarie och/eller historiskt intresserad, var{tjr inte kolla laget i din hem-

Dokumentation
Många {tireningar har inte heller skrivit
sin historia, vilken ju är mycket svårare
att få fram sedan de gamla medarbetarna dött. Utanlor ltireningarna, "på byn"
(och sdkert i ltireningarna) finns också
dldre människor vars minnen från bygden skulle behöva dokumenteras innan
de också går bort. Det är så mycket
man vill göra lokalt, men man är många
gånger för fä.

En hembygdsltirening finns i stort
sett i varenda socken, ja till och med i
städerna, där det gäller att skapa lokal
gemenskap kring till exempel en stadsdel.
I fuksarkivets nationella arkivdatabas

NAD fick jag inte så många traffar nd,r
jag sökte på hembygd/hembygdsflorening. Kanske kan man på sikt å lika
många träffar som det finns hembygdsorganisationer.
Här finns alltså att göra ftir den som
vill och jag hoppas att jag med denna
artikel inspirerat till insatser flir hembygdsrörelsen och dess arkiv.

Historik
Karl Erik Forsslunds bok Storgården
som kom i början på 1900-talet, blev en
väckelseskrift lor hembygdsrörelsen som
våxte fram vid den tiden. Industrialismen och urbaniseringen ansågs vara det
största hotet mot den gamla svenska tra-

ditionen, kulturen och människovärdet.
Man inspirerades av ungdomsrörelsen
och arbetade lor nuet och framtiden.
1915 bildades ett av de första regiona1a hembygdsförbunden: Dalarnas hembvgdsförbund. Tusentals människor hö1l

möten i Karl-Erik Forsslunds anda.
Andra furbund bildades mycket senare.
Stockholms läns hembygdsftrrbund bildades först 1975.

Riksorgonisotion
1916 bildades Samfundet lor hembygdsvård som ett rikstäckande fc;rbund.

Ärkiv
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1975 6lev det en riksorganisation under
namnet Riksförbundet ftir hembygdsvård, som idag heter Sveriges hembygds-

forbund, SHF.
Skansen i Stockholm som inrättades

Arthur Hazelius i slutet av 1800talet, blev en förebild för skapandet av
friluftsmuseer och lokala loreningar.
Först lokala museer som drevs av museiflireningar och under 1920-ta1et blev de
av

levande hembygdsgårdar. Byggnadsvård
och museiverksamhet utgjorde 1änge
huvudverksamheten för hembygds-

AV

fick den åter
världs oroligsockenböcker
i bygden.

ft)reningarna.

Lokaltypisk gård
För många av de ltireningar som bildades under 1900-talets lorsta halft
(1900-1950) var ett första mål att rädda
en lokalrypisk gård

till eftervärlden. Den

)a

äe.=.
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Text:Vladimir A. Sagerlund

Riksarkivets webb
(wr,wv.ra.se/ra) har
blivit berikad med ett
heraldiskt

(

) register

()

över Sveriges landskap och län. Registret kommer att kompletteras dven med
kommunvapen, men eftersom de är

290 stycken tar det lite 1ängre tid innan
vi är klara med inmatningen av a1la
behovliga uppgifter.

till

en världsnyhet, kan sökning ske på
vapenbild. Vet man att ert vapen innehåller till exempel ett armborst eller en
stjärna, markerar man dessa och genom
tryckning på sökknappen får man fram
samtliga vapen innehållande dessa bilder. Sådan möjlighet finns i bättre dldre
vapenböcker och det underlättar väsentligt i sökande efter vapen. På Internet
har vi inte sett något liknande.

I övrigt innehåller de heraldiska
sidorna lankar till lagar som sryr den
heraldiska verksamheten och vapenanvändning, information om Sveriges
flagga, stora och lilla riksvapnet, forteckning över heraldiska fdrger samt en
länk dll nya offentliga vapen. Alla nya
offentliga vapen sedan 2001 presenteras
med bild och vapenbeskrivning.

Hjälp-knapp

Med detta har vi kommit narmare"24
timmarsmyndigheten'. Vidare urveckling {är bli ett varuhus där man $rller

På sidan

R

ä&§å&h5i+ i+råidbk{ regisEr sner

F*:I

fårr

lår#ca *{h

1ån

1SiS1i1

a..

::.':.: :

finns också en "info & hj:ilp"-

knapp med en kort {tirklaring till registrets användning samt prisuppgifter samtliga vapen går att köpa for en billig
penning och i det utförande som passar

;,r, 1"1s n3rjrdf,"risropel

LE;'
A

I registret kan sökas på objektets
namn, kategori, det vill säga län eller
landskap, på ord i vapenbeskrivningen
eller på fri text i historiken. Dessutom,
och det är det speciella som gör registret

biist tili användningsområdet. Från denna
sida finns dven en länk till "Bestdllningsblanketten' som i sin tur är länkad dll
RA:s registrator. Efter att ha fyllt i erforderliga uppgifter sänder man, genom en
klickning på siindknappen, bestdllningen till registratorn som skriver ut samt
förser denna med diarienummer.

Därefter kommer beställningen tili
Heraldiska sakområdet ftir expediering.

Ett voruhus

sin varukorg och får hem önskade
vapen direkt. Men det år bli en senare
fråga. Närmast på tur att utöka de heraldiska sidorna med, utom komplettering
av heraldiska registret med kommunvapen, dr omarbetning av "Handledning

för kommuner" med råd i användning
av kommunala heraldiska Yapen - en
viilbeh<;vlig information som vi hoppas
bringar ljus över de olika direktiv som
kommunerna använder sig av i dag.

www.ra.se/7ra

Nya föreskrifter $rm äffi§täkmfr §'§ffiskffisenBEmmreffimw
2004 trädde nya före(RA-FS 2004:1) om
gallring och återlämnande av
handlingar vid ansökan om tjänst I
kralt. Föreskrifi erna, som ersärter
tidigare gä1lande föreskrifter (RA-FS
1991:11) på området, innebär i huvuden1

28

att fristen för gailring - alternativt
återlämnande {tir ansökande som begär
det - ft;rlängs till wå år. Den förlängda
fristen är en anpassning till lagstiftningen och preskriptionstiden på
diskrimineringsområdet, och innebär
ökad möjlighet att få saken prövad lor

sak

den som anser sig ha blivit diskriminerad i samband med en tjänstetilisättning. Föreskrifterna finns som
vanligt tillgängliga på RA-webben
(hllp:t I 62.2O.57.21

2

I

ral ra-fslsoksida.html)

Text: Peter Sivervall
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NÄRI NGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 l0 ÖREBRO
Tfn:019-1201 95 .Fax019-6ll 81 20
Hemsida:

m.nla.nu .

E-post:nla@nla.nu

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

Text: PatrikWallin

Patrik.Wallin@mh.se

f anslutning till den extra arkivkonf fe..nr.n Elektronisko handlingars bevis-r- vorde. som anordnades av Arkivrådet

AAS den 17 mars (se Tema arkiv nr 2 2OO4)
hölls årets upplaga av AAS:s årsmöte.
Platsen ftir mötet var det §Testmanska palatset i Stockholm.
Efter det att Olie Ebbinghaus hade
öppnat mötet och hälsat medlemmarna
vdlkomna redogjorde AAS:s ordforande
Lars-Erik Hansen för verksamhetsberättelsen. Bland annat avhandlades förra årets
registrators- och arkivkonferens och rådets
framtidsvisioner. Därefter presenterade kassören Annika Rhode resultat- och balansrapporter. Årsmötet beslutade enhdlligt att
godkänna både verksamhetsberättelsen och
den ekonomiska rapporten. I det ftljande
presenterades även revisorernas rapport av
Britt Strandberg, och denna godkdndes
enh:illigt av årsmötet.

Val ov styrelse
Eftersom mandatperioden gått ut ftir några
av sryrelsens medlemmar var en del ftirändringar i sryrelsens sammansättning att
vänta. Årsmötet beslutade, i enlighet med
valberedningens fiirslag, ft;r ft;lj ande styrelsesammansättning: Ordfiirande Lars-Erik
Hansen, Riksftirsdkringsverket, och leda-

möter Veronica Burhed, Mölndals kommun, Birgitta Edenius, Stockholms tingsrätt, Ulrika Grönquist, Regeringskansliet,
Per Kristoffersson, Försvarets materielverk,

Gunilla Nordström, Landsarkivet i
Göteborg, Annika Rodhe, Stockholms
stadsarkiv, Elke Frölande! Astra Zeneca,
Mattias Hammarlund, RF fttr Sveriges unga
katoliker och Patrik Wallin, Mitth<;gskolan.
Revisorer Katarina Prager och Britt Strandberg. Revisorssuppleanter Dan Ekdahl och

ARKIVRÅDET AAS
Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/fax:08-41 I 49 30

Petra Nygård.

Oförändrad avgift

till svensk arkiwidskrift föreslogs av mötet Patrik \7allin, och som supp-

Ordförande:
Lars Erik Hansen
Riksförsäkringsverket
Tfn:08-786 90 00

Som ombud

leant föreslogs Birgitta Edenius. Förslagen
har sedan dess dven bearbetats och beslutats
av Svensk arkivtidskrifts styrelse (se Tema
arl<v 2 2004).
Årsmötet beslutade ä.ven att anta sryrelsens ftirslag till valberedning, det vill säga
Malena Appell, Pernilla Friberg och Olle
Ebbinghaus. Mötet slog även fast att medlemsavgiften skall forbli oforändrad, det vill
saga 200 kronor per år.
I övrigt hände inte mycket mer än att
mötet avslutades och medlemmarna återvände hem till sina dokumenthanteringsplaner, arkivkartonger och obskyra filformat.

Stipendier delas ut

Arkivfirbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUN
ArkiYcentrum i Örebro län
Nikolai 3.702 l0 ÖREBRO
Kansli:Yvonne Bergman
Tfn:019-61 I 29 00. Fax:019-61 I 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
lngvar Söderström
PI 380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post: ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.:

AAS sryrelse hal glädjen att meddela att sex sripendier ur Leif Paulsens stipendiefond kommer att delas ut lor deltagare i AAS registratorskonferens och till AAS arkivkonferens 2004.

FALK vill önska
följande välkomna
som nya medlemmar:

AAS vill önska
följande välkomna
som nya medlemmar:

Charlotta Windros, Stockholm

Ann Johansson, Stockholm
Helena Eriksson, Solna
Liselotte Beke, Stockholm
Susanne Prokop, Sala
jenny Ategård, Nyköping
lngela Fahlberg, Njutånger
Håkan Svensson, Uppsala

Blanche Engberg, Göteborg
Christian Jarnekrantz, Halmstad

Erik Norgren, Härnösand
Anita Carlsson, Uppsala
Gunilla Lyck Sevesten, Uppsala
Birgitta Torg6n, Örebro
Olle Mattson. Luleå

Ärkiv
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Niklas Ljungholm, Umeå
Eva Andersson, Nässjö
Karin Niklasson, Upplands Bro

Berit

Sande, Rudskoga

Eva Königsson, Eskilstuna
Jörgen Johansson, Luleå

Sophia Hyd6n,Alafors

Henrik Svensson, Karlstad

EA
FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA

E-post erik.lindblad@uppsala.se
I I 75. Fax 018-727 ll 84

fh:018-727

Ordförande:
Jan Östergren
Malmö stadsarkiv

Tfn:040-10 53 l2
E-post jan.ostergren@malmo.se

Personalskvaller
. Anna Ketola

på FA:s stämma
FA:s drsstömmo den

2l

Projektet har pågått under tre år i samarbete mellan FA, Arbetsam och ABF.
Efter en trevande start har projektet
vuxit till en framgång. 200 grävcirklar
har genomförts och verksamheten fort-

oPril

lockode mångo medlemmor.
Sonnolikt vor det Arkiweckon som
bidrog

till

den godo uppslutningen.

säffer nu på egen hand.
Förlagssamarbetet mellan FA och
NIA inleddes i samband med utgiv-

Styrelsen ser ut som ftiljer: Ingvar
Söderström, ordf, Eva Berntsson Melin
v.ordf, Yvonne Bergman kassör, Barbro
Andersson, Berith Sande, Karin
Englund, Per Lundin, Lars Pettersson,
Per Gustavsson, Ulla Tengling och

skilt inom olika arkivutbildningar.
Under våren beskit FA och NIA att
permanenta förlagssamarbetet. Hand-

Under hösten kommer FA:s kansli att
flytta från Stockholm till Arkivcentrum
Örebro, som redan sedan tidigare har
hand om delar av FA:s administrativa

Jonköpings lans Folkrorelsearkiv blir
värd för årets ftirbundskonferens den
13-14 okrober. Programmet är ännu

inte klart, men bland annat kommer
projektet Gräv på nytt att redovisas.

Uppsala universitet. Han har tidigare
vikarierat på tjänsten och innan dess
varit förste arkivarie vid landsarhivet i
Uppsala.

.

Tierps kommun har anställt Håkan
Lindström KolsmYr som kommunarkivarie. Han tillträdde den 1 september. Han kommer närmast från
kommunförbundet Halland.

.

till

.,.

Thna Arhia

tillträdde Cuno Bernhardsson
den 9 augusti som 1:e arkivarie vid
Umeå universitetsbiblioteks forskningsarkiv. Han kommer bland annat
att arbeta med bibliotekets handskrifter, personarkiven (norr1ändska
[örlatrare; och Forskarservice.

. SaraTedebrand Frant har fått
anställningen som arkivchef vid Riksdagsförvaltningen. Hon ti1lträdde den

insänt material. För insänt ej bestäl1t
material ansvaras ej.

l3-14/10

FA:s förbundskonfe rens,

l3-r4/10

Jönköping
AAS Registratorskonferens,
Uppsala

2llr0

Svenska Arkivsamfundets
temadag om uPPhovsrätt,
Stockholm

l3/r

Arkivens dag.Tema
Kommunikation

r

AAS Arkivkonferens,

Stockholm. Metadatahantering
i teori och praktik.

Den 1 september borjade Kerstin
På Riksarkivet, iT-Byrån. Kerstin kommer
närmast från Föreningsarkiven i
Stockholms län.

normalt i fonn av fem ex av det nummer
som bidraget publicerats i. Redaktionen
l'örbehaller sig rätten till redigering ai

29lll

... i arkiven

F.fter 26 år som ar-kivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå,

10 augusti.

i i + 96 lrensum. eller

30

vetenskap vid institutionen for ABN4,

.

e-post: aspa@swiPnet.se
Honorat lor publicerade artiklar utgår

såns

Från och med den 1 maj är Björn
Asker universitetslektor i arkiv-

verksamhet.

ska sbichas riZ Åsa olsson
c o Tema Arkiv, Eriksberg,

På

.

Konsliet flyttor

Förbundskonferens

tjänsten

som kommunarkivarie i Halmstad
och tillträdde den 1 sePtember'

boken ska revideras och omarbetas. En
ny upplaga ska vara fardig till november
2OO4.Yvonne Bergman FA och Anneli
Sundqvist NIA håller i projektet.

givna ramar.

är n1, arkivchef på

Arkivförbund.

. Blanche Engberg har ått

ningen av handboken Dokumenthantering i företag och organisationer.
Boken är alltjämt efterfrågad och då sär-

Rigmor Hagström.
Det gångna årets verksamhet har
resulterat i att ekonomin har hållit sig
inom budgetramarna och att de projekt
som FA varit engagerade i, foljt upp-

Redalztionelh tnaterial

Skånes

Söderman som arkivarie

. Agneta Holmgren

har fått tjänsten som arkivarie/registr-ator på
Moderna Museet i Stockholm' Hon
btrrjade den 2 augusti.

.

Magnus Wåhlberg fick tjänsten
som arkivarie/utredare På
fu ksförsäkringsverket. Han börj ade
den 7 juni.

Har du bytt iobb?
Berätta om det lor dina kolleger'
Skriv några rader till
Tema Arkiv c/o Åsa Olsson,
Eriksberg, 374 96 Trensum'
Eller e-posta:

aspa@swiPnet.se

Nr3.2oo4
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- lika enkelt som professionellt
lVl§uAL ARKIV

kam du:

. skriva ut etiketter
. få ut förteckningsblad
. söka på olika sätt i systemet
. få överblick

. hålla reda på inleveranser

§Väsural

Anlciv kalt du gora mlit det

rmer därtil§"

§et

än

dLq

knäver av ett vanligt arkävsystem s§li mycket

ett enka§t systery'| fär derl &van* anväffidär*n rnen sämtidist srt

Suldsruva för dell ssffi! kri§vsn Bite rmpr. Vieilal-serlem består
sCIrm käffi k*mh§meras eller fumgenä vär fdr si§"

ä\d

s§ikä snsd{*lsr

. få kvittens direkt efter grov
registrering

. se hur mycket som kommit

in

under året
. se hur stor andel som är oför-

tecknat

. leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
. ta in sådant du ev. lagt in
ARKIA

PaÅ5ctllL

i

1 !991
2 l!t1
I 1991
4 1!91
5 i99l 1?!;
å i992
E i!92

Du väljer om du vill köra med en SQLserver-databas eller Oracle-databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
väljer.

SAiSILDI PRO]E4.

ARRAT

«.jttoRcsktRtS
PRfu

ÅN.E5E€RUi'E!5 IJII!:

EI'&iMilS HAqNGAR
4.6rÅiN:N61tr_ n$GA

BilALNNffNRAÅ;5]'

§

!E']ERAMORSEST'O§MI

VI§UAL INTERNET
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.

VI§UAI DOKPTAN
För att kunna leva upp till arkivlagens
intentioner om bevarande och gallring
behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsplan.
VISUAL DOKPLAN gör det möjligt for dig
att arbeta rationellt med upprättande,
implementering och löpande uppdateringar
av dokumenthanteringsplaner.

I",'TEILDNING
Göteborgs Region- och Stadsarkiv håller
varje höst och vår en kurs Förteckna med
Visual Arkiv, som är mycket uppskattad.
Höstens kurs är 19 och 20 oktober och intresseanmälan kan lämnas till Region- och

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

Om
Bertil

Göteborgs Stad
ADB-kontoret

Göteborgs Stad ADB-kontoret,403 31 Göteborg . besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon: 031 - 61 30 00. telefax: 031 - 13 80 27. 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

- Jag

tryckte på knappen och sedan gick allt av bara fartenl

Våra nyblivna användare av ALP lMx är glatt överraskade över det snabba och enkla
sätt vi erbjuder för att registiera e-post. I standardversionen av vårt informationshanteringssystem ingår möjligheten att skapa en ny handlingsrad i ett befintligt ärende
i ALP lM direkt från Outlook. E-postmeddelandet, inklusive eventuella bilagor, kopplas
automatiskt till ärendet och kan sedan öppnas via ALP DM, dokumentarkivet som även
det ingår i standarleveransen av ALP lM. lnformation som t ex avsändare, rubrik och
datum hämtas från det inkommande brevet och förs automatiskt in i databasen.

Vi har även gjort anpassningar där det är möjligt att i Outlook få en kontroll som varje
gång ett meddelande sänds eller stängs ger användaren frågan om meddelandet ska
registreras. Det finns även möjlighet att sända och besvara e-post direkt från ALP lM.

* ALP lM (lnformation Management), som bygger på 14 års utveckling av produkten ÄHS, används i första hand för diarieföring,
ärendehantering och verksamhetssystem för informationshantering t ex avtals- och projekthantering, kunskapsdatabaser m m'

Välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta oss
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