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Denna tidning lrycks på miliövänligt papper.

Vid senoste FALK-styrelsemötet diskuterodes
året som gätt. Det somföllda omdömet blev
ett år ov vokuum. Först vöntade vi på vod
som sku/le komma ur orkivuffedningen.
Under våre.n gick vi på utbildningor om den
nyo logen om ollmönno hondlingor. Som
kronon på yerket slet vi under sommoren
med rernissen kring ny sekretess/og. Vod resultotet blev vet vi ollo. Den nyo logstiftningen
sköts pri en obestömd framtid och ov orkivutredningen ser det boro ut ott bli en skri

-

velse,

till intet ftrpliktonde.

Förvöntningorno inftr 2005 vor dörmed
lågt stölldo. Men i börjon ov februori börjode
en de/ intressonto diskussioner dyko upp.
Kommunernos och londstingens nyo tidning
"Dogens Samhdlle" presenterade en enkötundersökning dör 217 kommunolråd fått
yttro sig om londstingens verksomhet. Enligt
enköten ville ett ov fyro kommunalråd ho
kvor londstingen i sin nuvarande form. Nciston

hölften såg görno ott speciolistvården ftrdes
över till stoten, och co två tredjedelor av de
tillfrågode kunde görno tönko sig ott to över
primörvården.
Undersökningen vöckte rubriker och togs
upp iTV-nyheterno. Lokolpressen hokode på
och ringde runt till kommunol- och londstingsråd. Ett londstingsråd f?illde kommentaren
angående kommunol drift av primörvård:
Okunnigt!
Enkötundersökningen honn inte mer ön
londo ft rrön londstingsft rbundets ordft ronde
Lors lsoksson gick ut i en debattartikel i DN
och med adress'till Ansvorskommittön under

ledning ov Mats Svegfors stcjl/de önskemrilet
ott ... "den nuvorande landstingsmodellen
ersrjtts oy betydigt ftirre och större regioner,
med breda samhöllsuppgifter" (DN 050205).
Kommuner som görno tor sig an primörvård
å eno sidon och londsting med ftrhoppningar
om en strukturell omvondling mot stöffe och
förre regioner å den andra sidon.En så kallod strid ser ut ott blossa upp.
Somtidigt som kommunal- och londstingsråd disku'teror londstingens fromtid orbetor
Syensko Kommunftrbundet och
Londstingsftrbundet på ett somgående. Från
och med 2005 samverkor Kommun- och
Londstingsft rbundet under ett gemensomt
nomn - Sverrges Kommuner och Landsting.
Avskten är att i börjon ov 2007 gå sammon
till ett nryt" gemensomt ftrbund med sammo
namn, dvs den orgonisotionsmodell FALK hoft
sedan 1976.
/Vled intresse och spönning foljer vi diskussionen om kommuners och landstings from-

tid, somtidigt som vi stöller i ftrhoppning ox.
det nya ftrbundet skoll löggo ordentligo
resurser på arkiv- och dokumenthonteringsfrågor. För hur kommun- och landstingskorton

ön

ritos,

kommer dessa frågor ott storkt

påverkos.

'§

Jan Ostergren,
ordftronde i FALK

Prenumemtion:
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kanske ovanligt sätt att fastställa ett arkivs värde, kan var-a
att undersöka någons vilja att
l-örstöra ett specifikt arkiv. Att medvetet
förstöra handlingar ur ar-kiven är inget
ovanligt så länge det sker under konLrolleradc lormer. der r ill säga gentinr

gallring. När någon utomstående dären'rot medvetet försöker utplåna vissa
typer a\. handiingar, finns det i regel
helt andra motiv bakom lorstörelsen.
Det är då inte heller de handlingar som
kan anses ha mest begränsad berydelse
som riskerar komma att forstöras. Tvär'tom så är det de handlingar som kan
anses ha det stör'sta värdet som kommer
att hamna i fbkus for förstörelsen.

memoricide och culturol cleonsing kom
att vdxa fram. Dessa begrepp påvisar
med tydlighet att det inom ramen för

som pån-rinde om och rel:rterade till
andra grupper ar mär-rniskor kot-tt att

konflikterna nu inte bara ånns en vilja
att döda och fördriva andra grupper av
människor, utan att man dven vilie utradera ailt som påminde om de andro.
De kulturella arven kom därmed att
hamna i fokus för förstörelsen. Sådant

det

utsättas fbr meclveten t-örstörelse. \'ad
gä11er fbrstörelsen av arkir'. så r-ar det
loljaktligen der vcirde sorn handlinsarna
representerade, frän-rst ur kulturellt per-

spektiv, som någon kom att i.ilja utplåna f-ör att därigenom försvaga den
andre.

?

a

EI

Medveten fcirstörelse
I och med 1990-talets konflikter i det
ft;re detta Jugoslavien kom arkiv och
andra delar av kulturarvet att hamna i
fokus på ett obehagligt sätt. Det var nu

inte tal om kulturarvet som en resurs
som tillhör mänskligheten gemensamt,
en resurs som kan förklara och påvisa
hur människan sett över tid agerar och

uttrycker sig. Den uppblossande kon-

flikten på Balkan kan beskrivas som
etnisk, det vill säga, grupper av människor med olika bakgrunder, sammanhang och uppfattad sjdlvidentitet kom
rejåilt på koliisionskurs med varandra.
I anslutning till den fullt utbrutna
konflikten kom det att bli aktuellt att
diskutera begrepp som genocide och
ethnic cleonsing (folkmord och etnisk
rensning), ur vilka nya begrepp så som

4

Före förstörelsen.
Den största, nu raserade Buddhastatyn, i
Bamiyan, Afghanistan.
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Ko I I i d e ro n d e v ö rl d sbi I d e
En konflikt som bygger på etnicitet och
kulturella olikheter mellan grupper av
människor kan sdgas bygga pä kolliderande världsbilder, dar en grupps upplevda skillnad gentemot någon annan
kommer att stå i centrum.
Varftir just skillnaderna hamnar i
fokus och uwecklas dll så stora motsättningar att människor kommer att. vi\a
döda och utplåna spåren av varandra, är
en fråga utan enkla svar. På ett generellt
plan kan sägas att mekanismerna bakom
en konflikt av etnisk karaktär har sin
grund i att en grupp människor kd.nner
behov av att särskilja sig från andra
grupper, arr man därftir uwecklar en
gemensam och stark gruppidentitet
samt att denna identitet rydliggörs och
hävdas gentemot andra grupper. Ett
vi/dem ftirhållande uppsrår. När den
kulturella gemenskapen mellan olika
grupper av människor på så sätt fiirnekas, och när man inom en grupp
samridigt söker efter gemensamma värden att samla den egna gruppen kring,
så är det inget märkligt att de kulturella arven också blir en viktig kalla ur
vilka man kan hämta symboler, uttryck
och värderingar med hjalp av vilka
man kan stärka den egna gruppens
identitet. Det är då inte heller {tirvånande att man under en konflikt kommer att betrakta utplånandet av de
ondros kulturarv som ett strategiskt

angeläget kan det anras arr der blir fbr
en annan grupp atr under konflikr ftjr-

störa just dessa delar.
Detta har visat sig vara irllet inte bara
i det fure detta Jugoslavien. uran är'en i

till

exempel Kina-Tibet konflikten san'rt

under talibanernas styre av Af§hanistan.
Hur hanterar man då sådana situationer, och hur kan man för'hindra denna

typ av förstörelse?

Måltavlor
Vad det gäller preventivt skydd av arkiv
och andra delar av det skriftliga kulturarvet under konflikter av den karaktär
som här diskuteras, har det i praktiken
visat sig vara problematiskt att skydda

konventioner och överenskommelser
som fattats i fredstid sällan efierlevs då
konflikt vdl uppstått. Det finns inga

Speciellt om det är uppenbart attbyggnaderna är forvaringsplats ltjr berydelsefulla delar av någon grupps kulturella

som helst garuntier Itir att de ftireslagna
skyddsåtgärderna, så som märkning av

AIV.

oner som
f redstid,
sällan då
konf Iikt väl
uPPstå tt.

Spänningsfalt
av kulturella arv är att de kan ge för-

djupad kunskap om hur olika kulturer
och lttringar uwecklas över tid och

rum. Vdrdet av de kulturella aruen
framhålls också i en mängd olika sammanhang, inte minst av de sektorer i
samhället som aktivt arbetar med kulturarvsfrågor.
I en konfliktsituation av etnisk karaktär uppstår dock ett spänningsfdlt som
är mycket svårt att hanrera: När kulturarven och deras berydelser har uppnått
ett speciellt värde, så verkar de i en konfliktsituation också bli något som kan
vara äträvart att Förstöra. Desto större
värde en del av kulturarvet kan anses ha
ftir en grupp människor, desto mer

Preventivt

Arbetet med att söka lösningar som kan
mowerka förstörelsen av kuituraru
under konflikter ftirs främst genom
UNESCO. Och genom Haagkonventionen har det upprättats riktlinjer ftir
vad som kan göras ftir att förhindra
ftirstörelsen. Ett problem är dock att

må1.

Ett grundläggande sfte med bevarandet

heter också komma att betraktas som en
nödvändig tillgång ftjr alla människor
gemensamt i ftirsöken att lorstå och
tolka världens komplexitet. Fredlig och
kreativ samexistens mellan världens
olika kulturer präglar dock inte världen
som den ser ut idag: Tendensen är inte
att konflikterna i världen verkar upphöra, utan snarare, åtminstone när det
g:iller konflikter av etnisk karaktär, att
de verkar tillta i om[attning.

s§ddsvärda byggnader och objekt,
kommer att respekteras under en konfliktsituation. Tvärtom har det till
exempel visat sig att märkning av s§ddsvärda objekt snarare kan komma att
markera måltavla för medveten {tirstörelse.

Det är rimligt att anta att det som i
grunden krävs {tir att lorhindra en medveten förstörelse av kulturarv under
konflikter, är en global mentalitetsflorändring: Inom varje kultur finns ett
unikt sätt att tolka och ftirhålla sig till
en värld som är så komplicerad att enda
sdttet att lära känna den är att närma sig
den utifrån så många olika perspektiv
som möjligt. Om derta förhållningssätt
accepteras torde världens kulturella olik-

sk;rzdd

byggnader i vilka dessa bestånd flirvaras.

Likaså har det visat sig vara svårt att
skydda andra ästa delar av kulturarvet
(minns till exempel lorstörelsen av flera
buddhistiska staryer upptagna på
UNESCO:s lista över världsarv i

Afghanistan under 2000-talets borjan).
Kanske kan ett initiativ så som
UNESCO-programmet Memory of the
-World (som
har till övergripande syfte
att skapa ökad medvetenhet om berydelsen av kulturarv i skrift, ljud och
bild) bidra till ett ökat s§dd for den
skriftliga delen av kulturarvet?
Programmet bygger på att man gör
ett aktivt urval bland bestånd av handlingar som kan anses ha ett speciellt
värde för mänskligheten. Genom att de
bestånd och handlingar som tas upp
som en del av programmet ges en speciell status, ökar också möjligheten att
säkra bevarande av dessa. Detta trots att
det i och med upptagandet i Memory
ofthe \(orld blir uppenbart att handlingarna i fråga har stor kulturell berydelse for en grupp av människor och att
de darmed skulle kunna bli atuaktiva
för någon an förstöra under en konflikt
mellan grupper av människor.
Antagandet att s§ddet ökar grundar
jag på uppåttningen att digitalisering
och aktivt tillgängliggörande av handIingar kan förhindra förstörelsen, eftersom det som är vdl känt och tillgängligt
Forts. nästo sido

Ärkiv
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Samtidigt vore det ftirstås orimligt att
föreslå att samtliga bevarade handlingar
i arkiven skulle ges samma ryp av prioriteringar som de handlingar och bestånd
som tagits upp i Memory of the World
får. Darlor vore det rimligt att det bland
de arkivbestånd som ska bevaras för
framtiden också sker en aktiv värdering
där sådana bestånd som kan anses ha ett
speciellt värde ur ett kulturellt perspektiv lyfts fram och ges speciella insatser.
Detta kan naturligwis dven ske med ett
nationellt eller regionalt perspekdv, med

för många människor världen över är
mycket svårt att utplåna, samt au information som fi.siskt ftirvaras pä flera
olika platser i världen inte heller enkelt
kan fiirstöras.

Bevora och förmedlo

Att perspektiven

bevarande och tillgängliggörande hänger intimt samman inom
kulturarvssektorns ansvarsområde torde
vara sjäivklart, samt att det ena perspektivet är beroende av det andra: Om
inget har bevarats finns heller ingenting
att {tirmedla, och om det bevarade inte
förmedlas är det svårt att uppbåda stöd
för bevarande. Tillgängliggörande bör
därfiir betraktas som en självklar aspekt
kring den grundläggande frågan varför
man ska iägga resurser på att bevara
kulturarven. Och vad det gäller arkiv
vore det därmed naturligt att tillgängliggörandeaspekten vore prioriterad
bland de bestånd av handlingar för vilka
man fastslagit att de ska bevaras utan

urvalskriterier som anpassats efter det
perspektiv man valt.

Frdmkomlig väg
Tesen kring den medvetna förstörelsen
av arkiv och andra skriftliga delar av
kulturarvet under konflikter av etnisk

karaktär, har här varit att den grupp
som utfor sådan ltirstörelse drivs av en
vilja att utradera sådana yttringar som
representerar en oönskad kontrast till
det egna perspektivet kring hur något

bortre tidsgräns.

ftrhåller sig. Förstörelsen riktas darft;r i
lorsta hand mot sådana yttringar där
den ondres perspektiv på världen framträder som tydligast, vilket ofta är synonymt med de mest värdefulla lttringarna av den gruppens kulturella särart.
Gsen har vidare varit att den skriftliga delen av kulturarvet kan s§ddas
undan den rypen ar, medveten förstörelse genom digitalt bevarande och aktivt
tillgängliggörande. Genom att kartlägga
just den rypen av manifestationer som
representerar ett specifikt kulturellt
värde och ge dessa riktade insatser med
avseende på digital långtidslagring och
tillgängliggörande, vill jag darft;r havda
att detta är en framkomlig väg ftir att
utforma ett preventivt skydd for den
rypen av förstörelse som här diskuterats.

Fotnot|

Årrikeln br qger pa en nrlieen tranrlaed

c-Lrppsars

i arkivletensk,rp.

. i.1 Stockholns rLniver-

siter, lör källrrypgifter hänr isa. riil dcnna.

,c-

o

§
1

-.

..t'

.tr

Kulturellt arv upp i rök.

l*
&/

d

t
i.. ,l

,t
,al

t*r

'$

$

r{

Många värdefulla handlingar

har medvetets förstörts under

olika konflikter.

6

Nrr.2oo5

Ärl«iv

skaplig forskning kan presenteras, och
att konferenser också är ett medel att
stärka den vetenskapliga identiteten.

Högre ribbo

mellan uthildningarna
Text:Anneli Sundqvist

vilket ger en skev bild av arkivutbild-

grundutbildningen. Gunilla Nordström
menade att allt fler moment måste
inordnas i utbildningen, men att det
inte går att plocka bort delar i motsvarande omfattning. En 40-poängsutbiidning som i dag är norm räcker
helt enkelt inte till för att täcka in

ningen i landet. Samtliga var dock överens om att utvärdering kan ligga till

ämnesområdet, och Arkir,.ver-ket som
representant lor arbetsgivarna borde

anneli.sundqvist@miun.se

en 7-8 december 2004
som/odes ftretrödore

ftr

de orkiwetenskopliga
högskoleutbildningorno i londet vid
Mitthögskolon i Hörnösond, ftr ott
hållo sin ondro ömneskonferens.
Den ftrsto hölls i sombond med
3 )-årsjubileet ft r arkivutbildningen
vid Stockholms universitet i
december 2003.
Professor Berndt Fredriksson, Marja
Runcis och Stafån Smedberg represen-

terande Stockholms Universitet, Patrik
Wallin, Göran Samuelsson och Anneli
Sundqvist X4itthc;gskolan, Björn Aker
Uppsala Universitet, samt Louise
Lönnroth och Gunilla Nordström
Landsarkivet i Göteborg/Göteborgs
universitet. Aven loreträdare för Landsarkiver i Härnösend. Föreningen
Hildebrands Vdnner och DIK-lorbundet deltog.
Det dominerande diskussionsämnet
var den av Högskoleverket nyligen
genomförda utvärderingen av arkivurbildningarna i lander. Även andre
frågor som samverkan, litteraturförsörjning, certifiering och forskning togs upp.

Skev bild

Ärkiv

att endast utbildningsinstitutioner med
kurser på C- och D-nir.å utvärderats,

grund lor fortsatt utvecklingsarbete.

lägga ribban hogre.

öPoa samverkan

rades, bland annat generalist- contra
specialistutbildning och behovet av fortoch vidareutbildning. Arkivutbildn i ngens
framtida utseende kommer att påverkas
av den så kallade Bolognaprocessen, \-ar-

Frågan om samverkan 1öpte som en röd
tråd genom konferensen. Ett förslag var
att under kommande läsår genom{rora
gemensamma C- och D-seminarier.
Björn Asker påpekade att det är väldigt
få personer som är verksamma med
utbildning, med risk för atr resurserna
splittras på for många områden. Därlor
måste en prioritering göras ar. viktiga
samverkansom råden och li ttelatr-rrfrågan
är en sådan. Produktionen av arkivr.etenskaplig litteratur och framför allt
kurslitteratur är begränsad, och behovet
av aktuella grundböcker är stort. En
samordnad omvärldsbevakning och
kvalitetsgranskning av litteratul sku1le
vara värdefull fur samtliga.
Ett annat område där samverkan
sannolikt är nödr.ändig på grund av att
ämnet är så litet, är forskning och framtida forskarutbildning. Detta uteslurer'
emellertid inte en profilering mellan
utbildningarna, utan det är snarast nödvändigt på grund av ämners bredd och
lor att inte behöva konkurrera om a1lt

for knappa resurser.

Samtliga utbildningsanordnare ansåg att
det fanns detaljer att diskutera i Högskoleverkets uwärdering, men att slutsatserna inte var speciellt anmärkningsvärda. Litteraturfrågan, bristen på forskning i ämnet och behovet av samverkan
är uppmärksammat sedan tidigare.
Vad sorn fiamft;r allt beklagades var

Nrr.2oos

En annan fråga delvis loranledd av
utvärderingen var hur antalet studenter
på C- och D-nivå skall ökas. Ber:ndt
Fredriksson poängterade att vetenskapligt tänkande måste genomsyra hela

Högskoieutvärderingens förslag att

inrätta en nordisk professur i ämnet
ansågs orealistiskt eftersom fbrhå11ande-

na i de nordiska länderna är så olika.
I nrernarionell samverkan är annars
önskvärd. Berndt Fredriksson framholl
art der behövs forum i lorm av inrernationella konferenser där arkir.veten-

Olika lorslag till lösningar diskute-

for det är ör-rskr.ärt att den bevak:rs av
utbildningsanordnarna.

Certifiering
Berndt Fredriksson rog ;ir en uppr ;i"*.,n
om certifiering ar- arkivarier. r'ilken
akrualiserar. ar .rrr L[ -k,'nrnri.:.on.u
arbetar med ett direkrir- om certifierir-rg
av olika yrkesgrupper som eventuellt
kan komma att beröra arkivarier. Även
på internationell nir,å inom ICA diskuteras certifiering. Inom ARK ställer man
sig i princip positiv till certifiering. Det
finns emellertid en rad problem som
måste lösas, till exempei vem som ska11

utfbra certifieringen, vilka kriterier certifieringen skal1 utgå från, ir.rternationella jämfurelser etcetera.

I

Sverige

kommer frågan att bevakas av Svenska
Arkivsamfundet. och i vilken mån
utbildningarna påverkas är ännu oklart.
Samman[attningsvis sel ingen ar
utbildningsanordnarna likriktning av
utbildningen som önskr.ärd, uran en
viss profilering är positiv. Däremot är
det viktigt med ett ökat utbyte mellan

utbildningarna, till exempel i form av
gemensamma seminarier, och samarbete
kring centrala områden som arkirnetenskaplig litteratur och forskning.

7

I

0

0

I

tl

Mittuniuersitetet
Text:Anneli Sundqvist och PatrikWallin

anneli.sundqvist@miun.se patrik.wallin@miun.se
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rkiwetenskap är ett relariw nytt
akademiskt ämne, i Sverige och

Larrninternationellt.

Lange har

ärnnet betraktas som en högst praktisk
yrkesutbildning med svag vetenskaplig
anknytning. Numera är ämnet emellertid institutionellt etablerat som en
akademisk disciplin, men den arkivvetenskapliga forskningen har hittills
varit y"tterst begränsad. Den praktiska
verksamheten står idag infor problem
som inte kan losas inom nuvarande
kunskapsfdlt, utan krdver vetenskaPlig
bearbetning. Bland annat ger informationsteknikens uweckling incitament till
forskning inom det arkiwetenskapliga
området.
Md Mittuniversitetet bedrivs för närvarande wå forskningsprojekt inom
arkiv- och informationsvetenskap. Det
ena fokuserar på problematik och möjligheter vad det gdller elektronisk dokument- och arkivhantering, medan det
andra handlar om användarbeteende
och sökprocesser av arkivinformation.

Bokgrund
Den nya informations- och kommunikationstekniken i vdxelverkan med {tirändrade organisations- och arbetsformer, har inneburit en enorm tillvdxt av
elektronisk information. Den fysiska
förankringen mellan informationen och
databäraren har suddats ut i den digitala
världen. De tidigare fysiskt sammanhållna komponenterna innehåll, struktur och kontext har blivit beroende av

8

operativsystem och annan mjukvara.
I den digitala världen stdlls det därft;r
delvis nya krav på hantering och forvaltning av informationen. Det problem

som fram{tjr allt har kommit att uppmärksammas är de elektroniska lagringsmediernas korta livslängd samt den
snabba uwecklingen av system- och
programYarof.

Framtidens organisationer kommer
att behöva hantera och förvalta stora
delar av sitt informationskapital i
digital form. En furutsättning till att de
nu framvdxan de 24 I 7 -myndigheterna
skall kunna fungera enligt de visioner
som målas upp, är att informationen
hanteras i digital form. Detta gdller
således i allra hogsta grad arkivinformationen.

Nya krov
Det är viktigt att inte bara se till de
problem som den nya tekniken medför.
De nya elekrroniska informationssystemen ger oss snabbare tillgång till
information och arkivinFormation. Övervakning, styrning och tillgängliggörande
kan dessutom ske med helt nya och
effektivare medel.
Detta stdller emellertid nya krav på de
metoder och modeller som används.
För att detta skall kunna fungera krävs
uweckling av nya teorier, metoder och
tekniker, vilket ftirutsätter ett aktilt
utvecklings- och forskningsarbete dven
på det nationella planet. Från och med
1 januari, 2004 bedriver till exempel

Riksarkivet i samarbete med Luleå
tekniska universitet ett intressant forskningsprojekt kallad LDB-proj ektet
(Långsiktigt digitalt bevarande).

Fromtidens arkiv
Vid Mittuniversitetet bedrivs sedan den
1 januari 2004 forskningsprojektet
Framtidens orkiv -elektronisk informationsftrvoltning i svensko myndigheter
och ftretog. Projektgruppen består av
wå disputerade forskare på deltid och
wå doktorander på heltid. I projektet
ingår dven en referensgrupp, bestående
av företrädare for de myndigheter och
företag som ingår i undersökningen,
företrädare för arkivsektorn på regional
och nationell nivå, samt vid behov {tireträdare lor andra kompetensområden av
relevans flir projektet. Vidare består projektorganisationen av ett vetenskapligt
råd med representanter från relevanta
discipliner, såsom rättsinformatik och
biblioteks- och informationsvetenskap.
Forskningen fokuserar på den problematik som uppstår vid tillblivelse,
användning och bevarande av elektronisk arkivinformation. Undersökningar
kommer att genomföras vid ett antal
myndigheter och företag i Vdsternorrlands och Jämtlands lan. Med utgångspunkt i exempelvis internationella standarder och forskningsresultat kommer
forskargruppen att studera och jämlora
teorier och metoder som möjliggör
långsiktig föwaltning av arkivinforma-

tion {tir att sdl«a

dess

tillftirlitlighet,
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spårbarhet, legalitet och tillg?ingliggörande på ett kostnadseffektivt sätt,
anpassade till olika organisationstypers
och användargruppers behov.

I den moderna e-organisationen ställs,
som tidigare konstaterats, helt nya krav
på hantering och lorvaltning av information. För att hantering, tillgänglighet och lagring av den komplexa elektroniska informationen (ex. i form av
allmänna handlingar på en myndighet)
ska kunna ske på ett trovdrdigt och
effektivt sätt krävs uweckling av nya
teorier, metoder och tekniker. I projektet är just trovärdighetsfrågor och spårbarhet viktiga delar av forskningen.
Vdare pågår för närvarande undersökningar om elektronisk informationsförvaltning i banker och försäkringsbolag.

Användning och sökbarhet
Det andra arkiv- och informationsvetenskapliga forskningsprojektet behandlar
en annan aspekt av arkivinformationen,
nämligen dess användning och sökbarhet. Projektgruppen består arr en projektledare och en doktorand, och bedrivs
i samverkan med Bibliotekshögskolan i
Borås/Institutionen ftir biblioteks- och
informationsvetenskap vid Göteborgs

Syftet är att undersöka hur anvdndardll sökhjiilpmedel och representationssystem, i vilken utsträckning deras frågor motsvarar
systemens struktur, och vilken roll personlig {tirmedling spelar i sökprocessen.
Utgångspunkten är att arkivinformation
har olika egenskaper och funktioner och
kan användas på olika sätt, vilket sannolikt avspeglas i de frågor användarna
nas sökbeteende ftirhaller sig

stdller. Arkivinformation presenteras på
ett abstrakt och summariskt sätt via
olika s<ikhjalpmedel och representationssystem. Sökprocessen år därftir
ofta karaktär av en lorhandling mellan
användaren och ftirmedlaren av arkivinformation, där den senare får översätta
användarens fråga till en form som motsvarar sökhjd.lpmedlens och representationssystemens uppbyggnad.

Undersökningen kommer att genomftiras i form intervjustudier i antal ftirvaltningar, och resultatet skall ft;rhoppningsvis kunna bidra till Okad tillgänglighet och effektivare söksystem.

det svårt att fr anslag från traditionella
forskningsfonder. Då det saknas forskarutbildning i ämnet krdvs också ett samarbete med andra ämnen och institutioner. Vidare är inte helt lätt att rekrytera forskare och forskarstuderande med
en arkiwetenskaplig bakgrund. Flertalet
studenter i arkiwetenskap nöjer sig med
utbildning på 40-poängsnirrå, och ser
den inte som inkörsport till en forskarkarriär.
Forskningen vid Mittuniversitetet har
kunnat fi nansieras genom strukturfondsmedel från EU (Mål-l) och anslag från
ett antal offentliga och privata institutioner, bland annat Länssryrelsen i
Vdsternorrlands län och Kempesdftelserna. Projekten är begränsade till tre år,
men ambitionen är att bygga upp en
permanent arkiv- och informationsvetenskaplig forskning vid Mittuniversitetet.
En förutsättning ftir att kunna anta
doktorander är samverkan med ämnena
informatik och biblioteks- och informationsvetenskap. Projekten är integrerade
delar av Mittuniversitetets forsknings-

Förutsättningar

initiativ Somhöllets informationssystem

Att

(SI), som "baseras på en vision om
medborgarens relationer med samhällets
institutioner". Ett nära samarbete
bedrivs också med LDB-projektet.

bygga upp en forskningsverksamhet
innebär vissa svårigheter. I och med att
ämnet är ganska nytt och har sin bakgrund i en yrkesorienterad utbildning är

universitet.

Vil«igo länkor
Det behövs ltterligare inomvetenskaplig
forskning i ämnet arkiwetenskap.
Professor Berndt Fredriksson har framhållit vikten av att uweckla vetenskapliga metoder inom arkil.vetenskapen.
Detta kan ske på olika sätt. Ett sätt är
att hämta inspiration och erfarenheter
från andra närliggande ämnesområden.

Det ämnesöverskridande samarbetet i
de båda projektet syftar till just detta,

Mera kunskap.
Det behövs ytterligare
inomvetenskaplig

forskning i ämnet
arkiwetenskap.

det vill säga att skapa en miljo ftir
metod- och teoriuweckling inom såvdl
arkiwetenskapen, i nformationsvetenskapen som informatiken.
Det är även möjligt att detta samarbete kan leda till formulering av nya
forskningsf:ilt som med ftirdel bedrivs i
en flervetenskaplig miljö. Projektets
nära samarbete med myndigheter och
näringsliv bidrar vidare med att skapa
viktiga länkar mellan akadeir.ri{i och detu
omgivande samhdllet, rom-opk;! k oi::...,.
leda

till formuleringar av nya Föisk-

ningsområden.
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er ön 17 000 besökore röknodes in
under Arkivens dog
lördogen den l3 november 2004.
Arrongemongen hor givit eko i
/oko/pressen över helo londet, och
som olltid ör det som skrivs en
blondning ov lycko och ftrvåning.
lVimmerby skriver mon om folkvondring till Arkivens dog. Skoroborgs lön tidning citeror en upprymd orkivbesökore "Hör dorror

E
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Folkvandring.
lVimmerby hade
man drygt 900 besökare underArkivens dag.

historien!".

Lokol somverkon
Årets succd bärs upp av de många lokala
initiativen. Ambitiösa utstdllningar i
arkiven har dragit många fler besökare
än de dryga sjuttontusen, dven efter
Arkivens dag. Breda samarbeten med
bibliotek, hembygdsföreningar, lokalhistoriska arkiv, museer, släktforskare,
lantn.räteri, lohalhistoriska databaser och
länsrrafik och många andra bidrar forstås tili de hoga besökssiffrorna. En
ör er.lag:lreräknirrg visal arr närmare

- Från vaggan till
graven. "Här ryms allt från ultraljudsbilder till bouppteckningar", som den

Lokala mediekontakter påverkar
också årets framgång. Regional- och
lokalpress och radio har genomgående

valt ett eget tema

varit positiva och spaltutrymmet stort.
Arkivens dags lokala dignitet visade
sig till exempel i Linköping. Där sam-

regionale samordnaren uttryckte saken.
I Eskilstuna hade sörmländska arkiv,
föreningar och bibliotek samlats kring
en utstdllning kallad "Eskil och Tora
Iivet genom arkiveri'. Man hade en

verkade sexton arkiv och loreningar i
Stifts- och landsbiblioteket. Man hade

-

wåhundraf.rtio institutioner på ett eller
annat sätt medverkade under Arkivens
da.12004.

Gubbarna på Härnösands radio.
Livsnerv för siöfarten i nästan 80 år.
Radiosignaler på långvågstelegrafi, gränsvågs- och VHF-telefoni förmedlades över
Härnösand radio på Hemsön som öPPnades l9l6 i KunglTelegrafverkets regi.
Bilden är från invigningen och finns i
Landsarkivet i Härnösand.
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msttat
exempel den hundra fu gamla"gäng-

biljett" som finns arkiverad i Gnosjö.
För ett pris av fem kronor berättigade
den innehavaren att gå till fots päjärnvägsspåret Borås-Alvesta hur många
gånger som helst under ett år. Men då
krdvdes det att man gick åt sidan om

I

tåget nalkades och att man skulle åtlyda
tillsägelser från banbetjäningen. Ett
annat exempel på vandrare var de
pilgrimer, som stod på det gotländska

Söker kontakt.

Gunilla Lindekrans
med en Rikstelefonkatalog från I925.

programmet.
Cyklar och mopeder, spårvagnar,
bussar och båttrafik visades både rent
konkret på plats och i arkivhandlingar
och foton. Skriven kommunikation
människor emellan representerades av
amerikabrev, en samling brevhuvuden
från lokala foretag och sms. Den första
telefonstationen, radiotelegrafi och postväsende var ytterligare andra företeelser
som lyftes fram.

Nya brukargrupper
Att locka nya grupper

mängd olika arrangemang under en
wåveckorsperiod som genererade stora
besökarskaror, en massiv pressräckning
och både w- och radiosändningar.

Brett temlr
SASS - svenska

besökare

till

arkiven är ett av målen {tir Arkivens
dag. Arkiven i Umeå hade en gemensam
satsning på gamla cyklar och mopeder.
Unga män, som ju normalt inte hc;r till
våra vanligaste besökare, fylkades kring
veteranmopedklubben Pysarnas gamla
mopeder.

Arrangemangen i Västerbotten drog
runt tre hundra personer, av vilka
åtskilliga sdkert kan räknas in som förstagångsbesökare.

Andra exempel på

arkiv som kan ha dragit ovana arkivbesökare är Vissamlingarna i Västervik
och Rockarkivet i Hultsfred.

Nationell marknodsföring
I uppdraget som samordnare {tir
Arkivens dag ingår också att svara ftir
den nationella marknadsfiiringen. Det
är ingen lätt uppgift. Att ff genomslag i
nationella media endast genom pressmeddelanden har visat sig svårt. Storstadstidningarna, som ju oclaå är
lokaltidningar i sina områden, har
endast undantagsvis tagit sig an de
programpunkter man lockar med.
Radio och w reagerar inte på pressinformation vare sig via e-post eller
vanligt brev. Helst skulle man viija ha
råd att göra en liten annonskampanj,
med det ryms inte inom den ganska
beskedliga budget som AD har till sitt

ftirfogande.
Frågan kvarstår alltså - hur skall man
gå till väga? Målet är ju att bredda intresset fiir och kunskapen om arkiven. Arkivens dag borde kunna bli lika känd och
sjiilvklar som andra "dagar" - v:irldsmiljöForts. nästo sido

arkiv i samverkan lor
synlighet - är den officiella huvudmannen flir Arkivens dag, men beslut i praktiska frågor tas av de regionala kontaktpersonerna i samråd med samordnaren.
Ett gemensamt tema, ett gemensamt
trycksaksmaterial och en gemensam
hemsida stöder de lokala initiativen.
Det vimiar av roliga och spännande
exempel på temat Kommunikation i
länens redovisningar. Tågtrafik rymmer
allt från nedlagda smalspår och ånglok
till Botniabanan i vardande. Men där
finns också en hel del kuriosa som dll

Ärkiv
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En raritet.

?

Den här fina

motorcykeln var
en av flera som
visades upp.

7%a
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Forts.från sidon I I

dagen, våffeldagen, kvinnodagen eller
kanelbullens dag. Ett f?irsta steg på den
vdgen har nu tagits då Almanacksftirlaget
har lovat aff {tira in Arkivens dag som en

"dag att uppmärksammi' fu 20A6 och
framöver. Men bara i de almanackor som
har en sdrskild textdel ltir sådana uppgifter.

Nyd tog
k zooZ hade vi snarlika temata

ft;r hela
Norden. Därefter har det nordiska samarbetet inskränkt sig till den gemensamma hemsidan med en presentation
av AD och en klickbar karta, där man
kunnat komma vidare till varje lands
hemsida. I år skall vi ta nya tag och
pröva om vi kan hitta gemensamma

beröringspunkter som också kan främja
en samPälld nordisk marknadsföring.
Frågan om en global Arkivens dag
togs upp på ett seminarium under ICAkonferensen i \[ien i augusti förra året.
Iddn har funnits på ICA:s dagordning
under en tid. På seminariet presenterades nationella arrangemang i Tirnisien,
China och Norden. Man beslöt också
att ta iniriariv till att organisera en
"Internationäl Achives Day''. Arkivens
dagar, veckor eller månader finns redan

Esso: Macken. Stolta bilägare tankar sin Opel Rekord av

1953 års modell.

i åtskilliga länder och man uppmanade
därflir dem, som vill arbeta med frågan

att tänka på en äldre grå man som sitter

till att anmäla sitt intresse {tir att gå
vidare.
Avslutningsvis kan vi vzil brirja hoppas
att det skall vara slut med ddningskom-

En avgjort bättre rubrik är "På lördag
presenteras arkivens rikedomar"l
Arkivens dag inåller i år den 12

mentarer om allt som skall "välla fram
ur arkivens dammiga gömmor" eller
"Arkivarie - ordet får många människor

i ett dammigt arkiv och sorterar

papper".

november.

a: t:g'.qio_'!13pf
Samordnare Arkivens dag 2004

Historien
Den här bilden är en av mina favoritbilder bland i0 000 fotografier i våra
sarnlingar. \/en'r är barnet på bilden som

att vi publicerat en bild på hennes kusin
Rune Engström som är ftrdd 7 {ebrrari,

kommunicerar gladje och nyfikenhet
med oss idag? De båda konkurrerande
dagstidningirrna Arbetarbladet, Gefle
Dagblad och veckotidningen Gästriklands Tidning gjorde alla gratis reklam
lor Arkivens Dag och vi passade då på
att göra en efterlysning om den glade

Jag ringer till Rune efter några dagar
och då liksom nu rycks han leva med

7923 och bor på Tyresö idag.

!oto: Nils

1921

radiolyssnaren. Artikeln kom ut på
sjdlva Arkivens Dag och vi slog
upp portarna till Stadshuset
ldockan I l. En dryg timme innan
dess ringer telefonen och en läsare
av Gefle Dagblad meddelar glatt

ett leende på iäpparna. Jag blir rörd när
jaghar ettårige Rune framlor mig och
pratar i telefon med en glad grabb, nu
82 är tyllda. Här kan vi prata om kommunikation och jag kdnde genast en
fläkt av historiens vingslag ochiagär
märkbart tagen av stundens allvar. Rune
berdttade att bilden togs av hans far
Nils Engström, som var verksam som
reklamchef vid AB Svensk Rakklinga,
senare Swing som tillverkade rakblad
av Sandviksdl. Familjen bodde vid
denna tid i Gavlegårdarnas hus på
Brynäs i Gävle. Pappa fotografen
hade många strängar på sin lyra
och ftirutom reklamchefsrollen var
han framstående radioamatör, byggde
en av Sveriges ftirstaTV-apparater och

var framstående musiker.

Barnradio. Lille Rune som lyssnar på radio via
en kristallmottagare är en härlig bild. Barnets namn blev känt efter att bilden
publicerats i lokaltidningar. Foto ur Elvert Erikssons bildarkiv.

t2

Text: Bosse Hedblom, arkivarie vid
Sandvikens kommuns centralarkiv
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Annorlunda arrangemang i Eskilstuna

En dag med
Text: Lena Bohlander

lena.bohlander@swipnet.se

et prosslor i godisskd/en.

Eskil ochTora

Ett göng femteklossare

Vi

ftrser sig med rödo "4"karomeller medon de nyfiket
undrar vad det ör vi visor.
Åtta stycken institutioner och organisationer har, efter ett drygt halvt års planerande, strålat samman i ett, för oss,
gigantiskt Arkivens dag-arrangemang.
Under wå veckors tid erbjuds besökarna
till stads- och lansbiblioteket i Eskilstuna på utstdllning, ftireläsningar, filmkvällar och temakvällar. Några av arkiven har vid ett par tillftillen även Öppet
Hus för allmänheten, i sina egna lokaler. Samtliga medarrangörer bemannar
utställningen under en eller flera dagar,
ftir att kunna svara på frågor fran besökarna. Det blir wå mycket intensiva
men givande veckor.
!s\.'1""*
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kring Eskil och Tora, ett
fingerat par, till vilka ett oidentifierat
brudpar från det ftirra sekelskiftets början fått stå modell. Runt det unga paret
kan man ftilja deras historia genom
samlas

arkivhandlingarna. Spåren efter oss i
arkiven är fler än man tror och även
Eskil och Tora har lämnat efter sig en
rad ledtrådar: medlemskortet i sim-

klubben, ritningen på parets egnahemsvilla, uppgifter ur personalregistret från
fabriken.

Yarje dag passerar över tusen biblioteksbesökare utställningen och det är
många som tycker sig känna igen brudParet:

-Visst ör det morbror Eskil, det ör jog

söker på!

Men inte säg rnoster Io ro ut så dör?
Inte nänns vi tala om alla gånger, att
Eskil och Tora aldrig funnits - eller
åtminstone inte hetat så...
Den här dagen delar jag utstdllningen

-

med Eskilstuna-Strängnäs släktforskarftirening, som liksom jag finns på plats
ftir att informera om sin verksamhet.
Göran Thomasson från släktforskarftireningen har placerat sig och sin bärbara dator mitt i utstdllningen. Här
visas släktforskarprogrammet Disgen
upp ftir blivande släktforskare.
Rune Frih stannar dll, på väg in i
biblioteket. Han berättar att han sedan
tidigare känner till Arkivens Dag och
vad det innebär.
- Det är en intressant utstdllning,
som når ut till många, låter han hdlsa
på vägen ut.

mesta som visas upp; gamla stadsbilder,
tidningsurklipp, skolböcker. Vi resonerar länge om hur vägen gick ftrbi det
gamla barnhemmet - de utifrån sina
egna minnen och jag utifrån de foton
jag sett. Så möts vi i en lång och glad
diskussion med många sidospår.
Två herrar från en hembygdsfc;rening
rirrar lrörbi For art få information om
hur de ska ta hand om sina föreningshandlingar. Vi kommer överens om att
träffas hos dem ltir en ordentlig genomgång, vid ert senare tillftille. Dagen
övergår till kv:ilI, och det br;rjar bli dags

ftir mig och mina utstdllningskamrater
att slå igen butiken ft;r dagen. Informationsbroschyrerna har nästan tagit slut
och godisskålen gapar tom.
Hur det gick för femteklassarna? Jo,
wärr emor mina flirdomar b<;rjade de gå
runt i utstdllningen. De kommenterade,
diskuterade och tog tid på sig innan de
gick vidare - ftirhoppningsvis med
många nya intryck med sig i bagaget.
Tänk att godis kan vara ny,rrigt,
ibland!

Medverkande vid
Arkivens dog i Eskilstuno
13-29 november 2004:
Eskilstuno museer
Eskilstuno stodsorkiv
Eskilstuno stods- och lönsbibliotek
Eskilstuno-Strö
F
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öreningsorkivet

Företogens orkiv

GIod diskussion
Två glada damer vandrar länge runt
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i Sörmlond
i Sörmlond

KulturArv Eskilstuno
Svenskt Bornbildarkiv

bland montrarna. De känner igen det
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Företogsminnen 30 år den
I november 2004. Undertecknod besökte Företogsminnen den
l7 december, for att höro mer om

I

hur festligheterna ovlöPt, men
också ftr att löro mer om bolrgrunden till att en sådon völkönd
orkivinstitution etoblerodes I 9 7 4,
mitt under det flummigo 1970-

Text: Ove Hal6n. Foto: Solveig Edlund

Ove.Hal6n@miun.se.
Offentlighetssveriges och välfdrdssamhällets arkiv bevaras därmed med stort
samhällsstöd.

Inom näringslivet, som fortårande
utgör en något större arbetsgivare än
staten i vårt land, är det lite oklart hur
mycket som bevaras. Procentandelen
som arkiveras på lång sikt kan trots det
uppskattas vara mycket lägre, sannolikt
i storleksordningen några å procent.

talet.

Samtidigt vet vi att stödet for att
bevara Itiretagsarkiv är mycket litet från
det allmänna. Vissa aktörer på arkivscenen, som Landsarkivet i Göteborg,
ur emot många näringslivsarkiv, medan
flertalet andra, liksom Riksarkivet, är
berydligt mer kallsinniga. Omvandlar
man talen ovan till en relation får man
en grov ftirdelning som troligen är i
storleksordnin gen 95 5 procent, till
statens favör (möjligen hela 99:1). Samtidigt som det egentligen finns mycket
få belagg lor att myndigheternas handlingar skulle vara viktigare att bevara än
näringslivets dokument. Det är ju trots
Forts.sidon l8

Jag mötte verkställande direktören

Alexander Husebye, och intervjuade
chefen för enskilda projekt, Edward

Blom.

MinnesdiskrePanser
Som alla vet finns det en omfattande
arkivbildning inom offendig sektor med
drygt 600 myndigheter och miljontals
anstdllda. Därutöver finns en annan
mycket stor arkivbildning inom näringsIivet, med bland annat över 600 000
företag, som arkivfolk i gemen och allmänheten inte alls på samma sätt l«inner till.
I den offentliga sektorn arkiveras en
mycket stor andel av handlingarna för
framtiden, vilket därmed utgör det
offentliga Sveriges "ofantliga" minne.
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krigsarkivarie, tillsammans med Gunilla Raaschou vid

Näringslivskontoret.
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Arkivförteckning
Iltiketthar-rtering

Reg istratorsko nferens ä§0§

Utskrifter
Export

Torsdagen den 12 niaj 2005 i Råcida Barnens
samlingslokal, Torsgatan 4, Stackholm

Impofi

Kcnfer'ensprogranrmei hiitar du snan oå r'är
hemsida wwwsipu"se

Dokurnentplan
Webbpublicering
Arkiv för elektroniska
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sent läsa rlter
ör'r,ea konferenser och utb;idningar.

KLARA"T Dokumenthantering

Där kan du ocksa anntå13 diq,

on

handlir-rgar

Testa Klara!
www.im agon.se

Kontakta oss för mer
information

Tel:
MAR]EBERGS

tln: 08-698 06

Box 70338
107 23 STOCKHOLM

faxr 08 698 06 02
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www.sipu,se/marieberg
epost: marieberg@sipu.se
orgnr:556111-9099
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Utbildning för dig som vill vara med och forma morgondagens informationssamhälle
I

nformati onsförvaltn

i

n

g

120/160 p

Är du intresserad av lT och vill vara med och
forma och utveckla morgondagens arkiv- och
informationshantering? Dä är detta en
utbildning för dig. Efter examen kommer du
att kunna arbeta som t ex lT-arkivarie eller
system utvecklare. Di na arbetsu ppg ifter f i n ns
både inom företag, myndigheter och
organisationer, bland annat e-förvaltning,
kvalitets- och verksamhetsutveckling och
projektledning. Utbildningen är flexibel med
möjlighet till specialisering mot arkiv- och
informationsvetenskap eller informatik.

Vi erbjuder också fristående kurser i
distansform med fördröjd studietakt:

Arkiv- och informationsvetenskap A-D
Dokument- och arkivhantering
Dokumenthantering för registratorer
Elektronisk dokumenthantering
Grundläggande arkiwetenskaP
Handskriftsläsning
Kunskapsorganisation
Samtliga utbildningar genomförs vid IVittuniversitetet
Campus Härnösand.

Sista ansökningsdag 15 april
Kontakta Patrik Wallin 0771 -975000
www.miun.se/utbildning
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v ärde
Efrersom många handlingar inom
näringslivet trots allt sparas, främst hos
de större företagen, finns det ett stofi
material som förr eller senare behöver
arkiveras, antingen hos företaget, eller
någon annanstans. Oflentlighetssverige i
form av Riksarkivet, landsarkiven och
kommunarkiven kan samtidigt inte ta
emot annat ?in en bråkdel av detta material, vilket skapar en möjlighet lor en
ideell organisation som Stockholms
Företagsminnen att ta emot och arkivera materialet som inte företagen sjdlva
har lust- eller kompetens att ta hand
om. Många företag och organisationer
inser nämligen att deras verksamhets
arkivhandlingar representerar ett mer
varaktigt värde än tiden då de brukades
aktivt i verksamheten. De är berydelsefulla for ftiretagets idenritet externt mot
andra ftiretag, gentemot konsumenterna
och samhället, men också internt för
Fö

allt industriföretagens enorma produktivitetsökning under 1900-talet som gör
att vi över huvud taget har råd med välfärden och offentlig sektor. Något som
den världsberömde nationalekonomen
Galbraithe tidigt visade. Likaså är det
innovationer och datoriseringen av tillverkningen inom företagen som ligger

till grund för Informationssamhället.
En olycklig diskrepans är således vid
handen gällande bevarandet av statliga
handlingar och näringslivsdokument,

retagsminnenos

personalen.
Mot en avgift tar Stockholms Företagsminnen emot {tiretagens arkiv, ordnar

och flirtecknar det enligt arkivredovisningsprinciper, och tillhandahåller materialet åt företaget i framtiden. Man sammanstdller loretagshistoriker i form av
böcker med grund i arkivmaterialet,

producerar DVD-produkter, gör jubileumspresentationer och utstdllningar.
Även fbretagens föremål tar man emot,
dven om arkivhandlingarna dominerar.
De senare uppgår för närvarande till
45 000 hyllmeter.

Måltavlo

i Politiken

Hur kom det sig då att Stockholms
Företagsminnen grundades 197 4, mitt
under hippieeran?
Med radikaliseringen av samhdllet i
slutet på 1960-talet, tillika i borjan på
1970-talet, blev loretagen en allt större
måltavla i politiken. Det blev orätwist
någonting fult att vara företagare, samtidigt som det blev omöjligt för dem att
hdvda att deras arkivmateriai också var
värt att bevara för framtiden. Manga
stora ftiretag slängde därltir mycket av
sitt arkivmaterial.
En person förstod vilken katastrof
som var på väg att handa, stadsarkivarien Sven Olsson. Han kallade till sig
folk från Stockholms stadsmuseum och
Stockholms Handelskammare redan
1972 och 1973 för att diskutera den
alarmerande situationen. Efter en tid
beslöt man bilda en ideell förening som
skulle ta hand om företagens arkivmaterial, detta mot en avgift. Grundandet

vilket på sikt inte är acceptabel. Företagens innovationer och teknik, och den
produktivitetsökning den resulterar i,
driver samhdllsuwecklingen. Den ekonomisk-historiska och den teknik- och
designhistoriska forskningen blir
Iidande om inte en större andel arkivmaterial från näringslivet tas om hand.
I Kanada lorsöker man balansera offentliga och enskilda arkiv i de offentligfi nansierade arkiven, varför {tiretagsarkiven där också ffir ett mycket större
utrymme. Kanske något for Sverige att
ta efter.
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skedde 1974. Likasä beslöt Stockholms
stad om ett årli$ anslag, ett anslag som
man fortårande får, även om det inte
räknats upp på många år. Det var således en bildad stadsarkivarie, verksam i
offentlig sektor, som kom med iddn till

VD:n ltir ICA, Peter Dermann, samr
den tidigare VD:n för Martin Olsson,

Stockholms Företagsminnen och drev
igenom en sådan lösning.
- Sven Olsson lever fortårande, 90 år
gammai, och känner til1 den fina uwecklingen fc;r Stockholms Företagsminnen,
som han tog initiativet till, berättar
Edward Blom som träffat Sven Olsson
under hösten 2004.

många gåvor under kvällen, blom-

Tretti o å r sju bile umsfest
Festligheterna den 11 november drog
över 300 gäster. Sällan har det surrars så
mycket i Företagsminnens lokaler. A.lla
möjliga läckerheter från en fantastisk
buffe bjcids. Eller vad sdgs om löjrom,
gravad oxfild, lax och en enastående
uppsättning av ost. Därtill dracks vin,
ö1, och champagne och allehanda lemonader och juicer. Med en sådan inramning förstår man art man umgicks

så

att

det stod harliga till.

Omkring hiilften av gästerna kom
från näringsliver, en lardedel fran
Arkivsverige, och övriga gäster var
anstdlldas partner, goda vänneq med
flera. Ndstan alla var där, riksarkivarien
Thomas Liddn till exempel, liksom
stadsarkivarien i Stockholm, Björn
Jordeli. Stadsmuseets chef Berit
Svedberg kom också, litraom DN:s
tidigare chefredaktör Anders Johnsson.
Därutöver kan nämnas Hans de Geer,
professor på Handelshögskolan, fu rra

Bengt Oldmark, Mats Halleby från
Nordstjernan och Mikael Dahlin från
Astra Zeneca.

Stockholms Företagsminnen

fi

ck

buketter och annat. Från Svenska Spel

fick man en tidig stämplingsmaskin for
tipskuponger till samlingarnal Från ICA
fick man hela sryrelsens gamla styrelserumsinredning i form av err storr träbord och 14 stolar.
Företagsminnen bjod under eftermiddagen, kvdllen och natten inte bara
på mat och dryck, utan höll också uppskattade ftiredrag och visningar av det
mäktiga fiiretagsarkivet. I samband med
firandet gaY man också ut en fin jubileumsskrift som innehåller både intressanta anekdoter och statistik, vilken går

att bestdlla.

Nonoskiyo

Krister Hillerud, Stockholms Företagsminnens vice vd, trollbinder gäster
under en arkivförevisning.

på arkivhandlingar också fi'ån denna

i fromtiden

Stockholms Företagsminnen lever och
frodas efter 30 års verksamhet. 210
{tiretag är medlemmar i föreningen, och
alla kurvorna pekar långsiktigt uppåt.
Någon dip har man haft genom åren,
men genom strategi och envetenhet har
man lyckats hålla den uppåtgående
trenden. Det ar glädjande att en viktig
del av {bretagens arkiv i Sverige på detta
sätt bevaras ltjr framtiden. Samtidigt
inser vi alla att det var tack vare en persons rådiga ingripande vid en kritisk
tidpunkt som möjliggjorde detta, stadsarkivarien Sven Oisson. En person som
förstod och kände till det stora värdet

samhällsviktiga sektor'. Utan Svens
ansträngningal hade det trolieen ej bIivit någor 5rocklrolrrr. för'crlg.nrinncrr.
Hur ser då framtiden ut. ljus ellcr
mörk?

-

Företagrrrrinr)(n \.11 rr,,r.'.rr -rr r:r-

tressant trend sedirn någl.r år rillhak:.

berättar Edq'ard Blorn. Dc:ign- ,r;h
varumärkesfblk. sar-r-rr konsn erare har

börjat intressera siq ,rlltn'rer tör Föreragsminnens samlingar. både i fbrn-r av

arkivhandlingal och gä11ande fciremå1en.
Det är inte så kor-rstigt om man tänker
efter, eftersom företagen srår för en srol'
del av designen i vår onrvärld, dels i
form av sina produkter, dels i form av
deras broschyrer och reklam.

Företagsminnen verkar darmed ligga

helt rätt i tiden. Det skall bli intlessant
att se hur deras femtioårsjubileum 2024
avlöper. Kanske ryms då tusentals företags digitala arkiv på någon smart nanoskiva som migreras med jämna mellanrum tiil nya mediebärare, fiir att kunna
bevaras i takt med teknikens allt snabbbare uweckling.

Företagsminens Susanne Friman, (t.h) berättar
historier för f.d Företagsminnenanställda: fr. v
Lisa Qviberg, Utrikesdepartementet, Madeleine
Engström, Krisgarkivet och Anna Tiberg,
Stockholms Stadshus.

Ärkiv
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Text: Maria Nordström Jarnryd

Måndog
Väckarklockan ringde 5.30. Frukost
på stående fot. Väckte maken Kenneth
5.50. Det var hans tur att lämna På
dagis. Fyllde en tvättmaskin innan jag
gick till pendeltåget. Framme på Riksarkivet, RA, hämtade jag en kopp kaffä
och åt upp rnin medhavda ostsmörgås
medan jag läste e-posten. Jag arbetar
med tillsyn och ålägger myndigheter att
redovisa till RA vad som skall åtgärdas
inom arkirr,ården, till exempel uppdatera arkivredovisr.ringen eller se ti1l att
arkivlokaler.r uppfiller våra fcireskrifter.

Åtgärdema skall myndigheterna redo-

ri'.r .krilrligen rill RA inom ett visst
darum. Detta leder

ut

till att vi får skicka

pår.r.rir.rnelser. Just

det gjorde jag fram

till bvrår.rs gemensamma fikapaus klockan nio. Allt r.i skickar ut går via byråns
sekreterare Inger.
enna vecka innehåller min
agenda tre inspektioner. Dessa
måste planeras. Så efter kaffet
satte jag igång med att titta i r'årt myndighetsregister som innehål1er uppgifter
om myndigheterna, söka i RA:s diarium, ritra i äldre .rkrer, läsa mina
anteckningar om objekten, gå in På

myndigheternas hemsidor etcetera.
jag
Jag hade med mig matlåda som
intog i vår kafeteria. Tog arkivrundan,
säga promenerrå. ,rr,rt RA. Åte.
d.t
"itt
på rummet fortsatte jag att läsa in mig

20

maria.n ordstrom@ri ksarkivet. ra.se
på tillsynsobjekten. Eftersom kollegan
Anders skall med på tisdagens inspekdon fixade jag kopior till honom och vi
pratade oss sarnman. Jag forberedde alla
handlingar som jag skall ha med På
inspektionen.
Hemresa med buss och Pendel. Min
resa är ganska lång, en timme och tio
minuter ätvarje håll. Men jag tycker att
det känns ganska bra fur under den
tiden är jag varken mamma eller arkivarie, utan bara Maria och då liiser jag.
Hämtade Theodor, kallad Tedde, fyra år
på dagis. Väl hemma dags for nY omgang med wdttmaskinen, lekte Kapten
Krok och Peter Pan, såg BolibomPa, åt
middag, läste en saga. Sedan j:imftirde
Kenneth och jag almanackor.

byrån vet vilka myndigheter som har
ordnat och förtecknat klart, och vilka
som har mycket arbete kvar att göra
innan de kan börja att redovisa sina
arkiv på ett annat sätt. Det bestämdes
att alla myndigheter i landet skulle å
sin arkivredovisning inspekterad under
2OO4|O5. Eftersom det skulle vara
omöjligt att hinna besöka alla myndigheter över hela landet, bestämdes att
vissa myndigheter skulle inspekteras per
brev och övriga med besök. Några av
besöken skulle ske oanmdlt.
Dagens inspektion var oanmdld' Det
var därför Anders var med. Vi gör de
oanmdlda tillsynsbesöken wå och wå
ifall någon skulle reagera på ett oväntat
sätt, till exempel med ilska. Vilket jag
ännu inte råkat ut ftir.

id

dessa

lista.

Tisdog
Åter på RA hann jag med en extra PåIäsning av tillsynsobjektet innan min
kollega Anders och jag åkte iväg. Denna
inspektion ingår i "Arkivstorm" som är
namngivet av wå av mina kollegor, och
anspelar på "Ökenstorm'. Nar beskedet
om att en ny lag om hantering av all-

männa handlingar (minns ni?) skulle
komma och att ett nytt sätt att arkivredovisa skulle infuras, insåg någon på
byrån att det vore lampligt att vi på TR-

arkivstormsinspektioner

använder vi en särskild check-

\'i

anmäler oss i receP-

tionen och en viss r'äntan uppstår.
Ordinarie registrator är långtidssjukskriven men arkivirnsvarig samt en
inhyrd arkivkor.rsult dvker upp' Efter en
stund anslöt den ar.rsvarige lor fiim- och

ljudarkivet på ml ndighet.n. Öret uarsin kopp kaffe redogiorde jag för varför
vi var där, myndighetens rePresentanter
berättade om vad som hände på arkivområdet hos dem och så gick vi igenom
checklistan. Myndigheten har också en
nybygd arkivlokal som skall inspekteras

Nrr.2oos

Ärkiv

innan den tas i bruk. Vi bestämde ett
datum för detta. Besök i arkivlokal blev
det dock. Där tog vi reda på om de gick
att åtelsöka ett ärende i arkivet via arkivfurteck.rir.rgen och om innehållet i volymerna stämde överens r-ned texten på
arkivborarna. Deras ljud- och bildarkiv
tog vi också en titt på. Sist besökte vi registratorskonroret där registratorsvikarien
forevis:rde cliariet samt fick visa att det
gick arr :itersöka en handling via diariet.
Detta r-ar en r'äldigt lr-ckad inspektion.
Å'en on', inre allt var gjort, r,ar väldigt
mycket gjorr och det var bra genomfort.
.&er på R\ skrev jae inspektionsprotokoll. Därefter hän.rtade jag Tedde på
dagis, tog hand om r\.ärten, lekte pirater

och såg Bolibompa. När min man korn
hem gick jag ner till dagis. Sonen går på
föräldrakooperativ och idag var det min
tuf att städa på dagis.

Onsdog
Till

vardags har jag oftast tröja och
jeans, men nar jag skall på myndighetsbesök har jag min arkivgrå kostym. Det
blir en sorts markering fOr mig sjdlv och
omvärlden att jag representerar RA och
inte mig sjdlv. Dagens inspektion var på
en stiftelse som har en myndighetsuppgift, att dela ut pengar, och de är

mans. Köpte kaffe och kanelbulle flir att
njuta av till morgontidningen på pendeltåget. På RA pratade jag ihop mig med

kollegan Martin som skulle ft;lja med
mig på dagens oanmdlda inspektion.
Agnade ftirmiddagen åt att skicka ut
skrivelser samt att avsluta ärenden.
JKJistan närmar sig.
Efter lunch tog Martin och jag hans
bil till inspektionsstdllet. Det visade sig

att hela myndigheten var på konferens.
Det är en liten myndighet med fyra anställda. De hyr in sig hos en betydligt
större och använder sig av deras reception och växel. Damen i receprionen
visste inte var de vi skulle besöka höll
hus, men det kunde vdxeln svara på. Vi
fick också wå mobilnummer till wå av
de anstdllda vid myndigheten. Jag ringde båda numren och talade in meddelanden på bådas röstbrevlådor. Det
fanns inte mycket mer att göra dn atr
återvända dll RA. Diir gjorde jag en
tjänsteanteckning och sedan arbetade
jag med ett gallringsärende, det vill säga
en myndighet har sänt in en gallringshemstdllan för att gallra en viss sorrs
handlingar.
På kv?illen var det middag för Claes
Grdnström som går i pension.

upptagna i Sekretesslagens bilaga. De

Fredag

hade blivit inspekterade per brev men
syaret stämde inte riktigt med verkligheten, så jag valde att inspektera dem
med ett anmdlt besök. Det visade sig att
det fanns både arkivftirteckning och
arkivbeskrivning, men aft damen som
fi,llt i formularet inre kände till detta.

Jag ägnade mig åt rådgivning genom att
besvara frågor som inkommit per e-post.

Tillbaka till jobbet var det dags for

matlådan. Sedan satte jag igång med
protokollet. Möte med DIK:s valberedning. Det blev bråttom till dagis. En av
våra gulliga fröknar hade klätt på Tedde
ytterkläderna. I brevlådan 1åg en Nalle
Puh-film så den såg sonen och jag.
Kenneth kom hem och vi åt middag.
Efter en hel del bus läste jag om Nalle
Puh. Gdde är söt ndl han sover. Jag
fixade och donade lite grann innan det
blev natt.

Torsdag
Sovmorgon till klockan 6.20. Tedde och
jag åt frukost. Barnen är frukost på
dagis, men det är mysigt att äta tillsam-
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Sedan hade

vi tillsynsarkivarier möte.

Vår chefJansson har delat upp oss i wå
sakområden samt kansli och utbildning.
Det ena sakområdet är normering,
kommuner och landsting. Det andra är
dllsyn. Peter har precis blivit sakområdesansvarig ftir tillsyn. Så nu kallar vi
honom fiir "sakis". Han stdllde sig in
hos oss genom att bjuda på mjuk chokladkaka han bakat sj:ilv. Vi pratade om
den databas vi anvdnder oss av för våra
arkivstorminspektioner, om det är bra
eller inte med oanmälda inspektioneg
om hur många inspekdoner som återstår att göra under 2005 och hur många
som kommer att ske ute på myndigheter respektive per brev.
Jag lunchade med kollegan Nina som
arbetar på Enskilda byran. Åter på RA
var det dags att dela myndigheter. Den
grupp jag tillhör som arbetar med
myndigheter under utbildnings- och

Maria
och Tedde

kulturdepartementet har under senare
tid bestått av tidigare nämnda Anders,
Elisabeth och mig. Elisabeth är ltirutom
arkivarie också systemvetare. Eftersom
de myndigheter vi har- i vår grupp, sorn
vi dopt till KUl-gruppen, inte har så
mycket ADB-system om man jämflor, så
är det lite slöseri att hon är med oss. Så
r.ru flyttas hon över till en ADB-tätare
grupp och vi få.r Håkan i stället. Vi
skulle nu dela upp myndigheterna me1lan oss e11er rättare sagt Håkan skulle få
Elisabeths mvndigheter samt elr,a ar.
Anders och elr.a av mina. N{ålsättninsen
i gruppen är att alla sk.rll ha unilersitet.
högskolor, kor.rsrnärlisa höeskol o r.
museer samt ör'riga mvndigherer inon-r
vårt departement.

fter fikat ringde den mr-ndighet

Martin och jag besökte
dagen innan. och sa art jag var
välkommen att besöka dem lor att
inspektera arkir,.verksamheten. Vi enades
om en tidpunkt. Denna gång utan
son.r

Martin för nu är det ju inte oanmält
längre. Så var en arkivvecka till ända.
När jag kom till dagis var det leksaksdag, vilket beryder att alla barn skall ha
med sig en leksak och visa för kamraterna och berätta om. Tedde hade med
sig sin lilla röda plastdlake och nu gick
den inte att återfinna. katastrof. Vi får
gå till dagis i helgen och leta. På kvällen
åt vi fajitas och helgen hade borjat på

riktigt.
FOtnOt. Det är ovanligt att nå inspektioner

av

tre är oanmälda. Största delen av TR-byråns

inspektioner är anmälda ca fi.ra veckor eller mer i
tor vf,g.

FotnOt 2. Viktigast

av allt. Draken är åter.
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Gentral arkiudepå
/

det så kallade Söderhamnspaketet
(ersättningsarbeten fiir den nedlagda
flygflottiljen F15), beslöts att inrätta
en central arkivdepå ftir hela AMV i

Söderhamn. Till bakgrunden hörde
också att AMV {ätt hård kritik från
arkivmyndigheterna över sättet att
sköta sin arkir'.vård. Depåns uppgift
blev att ftirvara AMS, länsarbetsndmndernas, arbetsfbrmedlingarnas och
aldre foregångares arkiv.
dag fönaras huvudsakligen mate-

Centralarkiv. Arkivdepån

ligger i Flygstaden, f.d

F 15,

några km utanför Söderhamn.

rial från 1948 och tiamåt. Det r.ar
dock inte tvir.rgirndc f-ör länsarbetsnämnderna att utnyttja depån varför
några antingen behållit sina arkiv själva, och/eller levererat arhiv till landsarkiven.

F=e et hor blivit ollt vanligore
I ifi ott myndigheter utlokoliseror delor av sin verkI§
somhet - inte minst inom arkivsektorn. Det onses inte löngre
sjölvklort att en myndighets arkiv
mriste finnos på sommo ort som
my n digh etens centrol

Iill

o ft rv oltnin

g.

viss del kon detto ftrkloras

med lT-utveckling och digitolisering, som möjliggör handlöggning
på distans. Det kan också ftrkloros med en trend ott kompensero
nedlöggningor ov statlig verksomh et, elle r n d ustrinedl ö ggni n go r,
i
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med flrlttor ov onnon stotlig verksomhet till utsotta londsöndor.
Trenden ör inte ny, men hor blivit
starkore under senore år.

Arkivdepå för AMY

Arbetsmarknadsverket, AMV är indelat
i chefsmyndigheten Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som under sig har 20
länsarbetsnämnder och cirka 400 arbetsformedlingar. I runda tal arbetar 11 000
personer i Arbetsmarknadsverket. Alia
dessa verksamherer skapar srora mängder arkivmaterial av olika siag.
AMS saknade under 1990-talet en
central arkivfunktion, men arkivet förvarades hos huvudkontoret i Solna.
Efter en utredning, och i samband med

F rå

ngick avgiftsmodellen

När arkivdepån invigdes 1998 ansvarade enheten AMS Affdrsstöd for verksamheten. Tänken var då att finansieringen skulle ske genom avgifter
från kunderna, ldnsarbetsndmnderna.
Avgiftsmodellen medförde dock svårigheter ltir depån att sryra arkirwårdsarbetet, eftersom länsarbetsnämnderna
genom köp av tjänster sryrde vilket
arkivarbete som skulle prioriteras. Det
upplevdes som otillfredsstdllande att
inte kunna åtgärda uppenbara brister
beroende på att länsarbetsnämnderna

inte tillsköt tillräckliga medel.

fu zoot

lades ett samordningsansvar

ftir arkivfrågor
enhet.

I

hos

AMS Juridiska

samband med detta beslöts att

Nr,.2oo'
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från gå ar.gifts r.r.r o del1er.r o ch arkivdepån s
verksamhet blev helt irnslagsfinansierad.

Detta ir.rnebar helt andra möjligheter för
depån i:.rt upprätta arkivförteckningar
och atr utföra angelägen arkiwård.
Depirn omi:rttar i dag cirha 28 000 hyllmeter. \'rrerlig:rre 7 000 hr4lmeter står
på tr-rr att ir-rreclas.
Fiiruronr ;1rr ra emor, r.årda och tillh:rr.rcl;rh iil l,r h.rn dl i n gar arbetar depåns
personal nred ordrrande och furtecknande sarnt sallrine. I nåsra fall har
dctta ejorts i projektfbrm, till exempel
Väsrra eör.rland. projckrcr. rom inne-

bar ordnande och förtecknande av
800 000 sökandeakter.

och effektivt. AMS och AMV hade tidi-

deakter; Arbetsförmedlingarna

gare fått kritik ftjr hur arkir,.vården
sköttes. Det var uppenbarr atr länsarbetsnämndernas egna resurser inte räckte dll för vårda arkivmaterialet på ett

av vad som tidigare skrivirs

en

arbetssökande.
Den största återsökningsuppgiften fur
depån dr alltså att ge förvaltningen

inom AMV den information som

tillfredsställande sätt.

behövs vid handlaggning. Depån har

T-l n nackdel är arr man regionalr
l{ o.n iokair i organisarionen
IJavhander sig en del ansvar och
kompetens. Personalen vid arkivdepån
försöker råda bot på bristerna genom att
hålla regelbundna utbildningar i arkivvård. Det är också en nackdel att inte
ha direkt tillgång till det egna arkivet,
eftersom en samlad överblick över arkiv-

bildningen försvåras.

dock ambitionen att ytterligare sprida
kunskapen om det material som finns
där och väcka intresse hos forskare och
allmänhet. Forskarplatser finns.
I rakr med atr ärendehanteringen
inom AMV digitaliseras blir det inte
möiligt för arbetsförmedlingarna arr
eftersöka dldre information om arbetssökande. En särskild registerlag (lag

2002:546) säger att uppgifter om

Fördelor och nackdelar
Vilka erfarenheter finns av lordelar

vili ta del

om

Återsökning

respektive nackdelar med inrättandet av
en central arkivdepå? En klar ftjrdel är
att en gemensam standard på fc;rteck-

Ar 2004 hade arkivdepiri. 4590 ftirfråg-

ningsarbetet underlättas samt att arkivmaterialet kan hanteras mer enhedigt

AMV

ningar på arkivhandlingar varav den
absolura merparten var inrernr inom
(exakta siffror saknas). Tie fiardedelar av Itirfrågningarna gdlide sökan-

arbetssökande, som registrerats digitalt,
skall gallras wå år efter att vederbörande
blivit avaktualiserad (fått ett arbete). Ett
urval av sådana uppgifter skall bevaras,
men endast i forskningss/te, och överlämnas till Riksarkivet-

Nyo utmoningor
Skapan det

ar',\\1\.:

s cc n r r.rl.r

.r

rki

r tl

c

;r :r

är ett exer-npel pa hLu sr,trsntrkre n :i :
söker k,,nrhirrcr.r ''..1.k.'n i--., :'. '

central admir-ristrarion. mtrl ,irr l,rr,,.
statliga t-nr.ncligl-re tcr konrpense rr i:r..r::..
regioner r.id nccldrirqn i n ga r o ch ir-rdu s rrinedläggningar. En bidrasancle orsak :ir
ock.å srolleken p.r ÅV\:. organi..iriorr.
På grund ar. bristande resurser har marr
frångått principen att ha kvirlificerad
arkivkompetens i olika delar av organisationen (n-red undantag av de största
länsalbetsr.rämr.rderna). Arkivclepån och
dess personal har fått uppgifien att göra
der hästr möiliga .rr riru.rrionen.
roligen kommer depåns roll att
fiirändras och albetet inriktas
mer mot shannir-rg. Något av det
äldsta atkivmaterialet kan komma att
leverelas till arkir.ml.ndigheterna. Den
nya utmanir.rgen itor depån kan bli
omfattar.rde skann i ngspro jekt när'

Arbetsmarknadsverket ska digitaliseras
och infbra en helt elektronisk ärendehantering.

Arkiwård.

Personal

i

arbete mellan höga arkiv-

Text och foto: Dag lsacson

hyllor.

dag.isacson@ams.amv.se
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Nrr.2oo5

23

ffi

arat
II

T 7i lever med ett stöndigt
krov Pa rotionoliseringor.
l/
privoto sektorn vill
Den
V
tjöno mer pengor och den offent'
ligo sektorn behöver bibehålla en
god service till medborgorna.
Arkivering av dokument och handlingar
är en belastning för ekonomin, ett både
nödvändigt och dyrt måste som ofta
upplevs som att det inte tillför särskilt
mycket. Dagens teknik gör det möjligt
att effektivisera arkiv- och dokumenthanteringen, men r)'värr nyttjas den
s:illan fullt ut. Datoriseringen måste
gå hela vägen från start till måI, och
sTnen på närarkiv och slutarkiv måste
förändras.

Närdrkivet

- en tidstiuv

Pratar man arkiv pratar man centralarkiv och därmed dven slutarkiv. I
slutarkivens värld finns inga gigantiska
besparingar att göra. De ärenden och
handlingar som hanteras allra mest
lagras i närarkiv av alla de slag, allt från
kontorsrum till godkanda arkiv. Först
när ärenden och handlingar är avslutade
lagras de centralt.
Självklart är behovet av de aktiva
ärendena och handlingarna avsevärt
större än behovet av att se och ta del av
de avslutade. Detta gör att det största
"springet" sker i de olika närarkiven,
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I

I

darfur blir närarkiven riktiga tidstjuvar.
För att {å de största ekonomiska och
kvalitetsmässiga besparingarna måste
Förändringarna ske iust här.

Vem honteror vod?
Runt omkring i Sverige och övriga
världen finns mängder av anstdlld personal som ägnar delar av sin tid åt
arkivsysslor utan att egentligen vara
anställda ftir denna ryp av uppgifter,
det vill säga där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är av en helt annan karaktär. Som exempel kan ges kommunala
handläggare, banktjänstemän eller sjuk-

sköterskor som plockar in och ut handlirgar I akterI arenden ur närarkiv
dagligen. På dessa Personers kontor,
avdelningar eller förvaltningar finns
dessutom ofta en eller flera personer
som har ansvar för arkivet. Personer
som ska ha mer kunskaPer om arkivering än de andra och som ska se till att
Iagar och regler efterftiljs och att gallring
och slutarkivering sker.
Det är dags att stdlla sig frågan om
detta är det effektivasce och rationellaste
sättet att hantera arkiveringen. Som
kund och skattebetalare ser jag personligen hellre att dessa personer far nytila
hela sin arbetstid till vård, utredning,
handläggning och kundservice.

Centralt serviceorkiv
Genom att införa ett centralt servicearkiv ddr alla aktiva ärenden och handIingar arkiveras av kompetent personal,
kan man få enorma rationaliseringseffekter. Vinsterna blir såväl ekonomiska
som kvalitetsmdssiga och ås både i sj?ilva arkivet och ute på kontoret/avdel-

ningen/lorvaltningen.
Det centrala servicearkivet bör kombinera digital och S'sisk arkivering, vara
datasryrt och serva den övriga organisationen. Detta arkiv kan med fördel kombineras med det traditionella centrala
"slutarkivet".

Arkivet pä skärmen
Genom arr koppla ihop orca ri'-Lriotirr'
ärendehanteringssl'stem med ert datoriserat arkivsvstem. kan se rvicearkir et
kanna till allt vad son.r händer. -{rkirsystemet kirn belaka atr alla handlingar
kommer in till serticearkivet och sedan
komn'runicera rillbaka detta till den
övriga organis:rtionen r-ia ärendehanteringssvstem

o

e

r.

m li fbrtsiitter med exemPlet
kommunal handläggare/bank-

uksköterska kan
dessa personer snabbt och enkelt ta upp
och titta på handlingarna på sin datatj änsteman/s

j
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rll I fra mgang
o

skärm, i std.llet för att springa fram och
tillbaka i närarkivet. Dom behöver heller inte ha koll på arr alla papper är
arkiverade - det sköter datasystemet
som dven har koli på om påminnelser
måste göras. Ingen tid behöver nyttjas
till att leta "ltirsvunna" handlingaq utan
datasystemet vet exakt var allting finns
och erbjuder historik över varje enskild
handling. Behövs originalhandlingar
beställs detta enkelt från servicearkivet.

ffngen

på avdelningen. kontoret och

S Fc;rvaltningen behöver heller ägna
Å tid åt art exempelvis gallra arkiver.
hålla sig ajour och utbildad inom arkivområdet utan kan använda sin tid till
kärnverksamhet. Servicearkivet blir ett
kompetenscentra for ail arkiv- och
dokumenthantering.

Minimero merlr
Genom att vidareuweckla arbetsprocesser och flöden kan personerna spara
ännu mer tid genom att minimera och
automatisera arbetsmomenten. Det
gdller att ta bort allt dubbelarbete,
onödiga granskningar och kontroller
och så vidare.
Tiots dagens teknik finns det idag
mängder av dataprogram som faktiskt
inte är helt användarvänliga. Det

senaste exemplet jagsäg var

i

samband

med skanning. Personalen wingades
knappa in samma personnummer tre
gånger under en registrering, vilket är
onödigt och en form av slöseri av personalens tid, enligt min mening. För
att öka effektiviteten och underlätta
arbetet är användarvänlighet ett nyckelord och rutiner ska vara enkla och tydliga ftir minimera anraler fel och öka
kvalitdn.

Inget behov oY närorkiv

Kooslagring
Datasq,mir.rg mö jliqgör vad jas valt att
kal1a "kaoslagrins". Kaoslagring qer err
optimalt rrvrriandc .rr .rrkir \ r .n :(^o '

att handlir.rgarnar arkir-e r,r-s p :i ä m p I i s.r s te plats. Arkivet Lrehöi'er eltLig mrit,..ras om" för att det 1-rar blii ir tirllt
någonsranr. För arr rrreriig.lpq oplinrr-.r
arkivet kan man vä1j:r arr b\-ggii irrkiver
på höjden och anr.ända paternostermaskiner eller så kallade lagerautomater.
Detta minskar behovet av goiwta dramatiskt.
I

Tittar vi på sjiilva arkivet och den

"riktiga" arkivpersonalen rör sig vinsterna mycket om arkivyta, personell
tid och kvalitetshr;jningar genom att
datasystemet ger toml kontroll. Först
och främst skulle ett centralt servicearkiv i princip eliminera behovet av
närarkiv. Detta innebär att lokalytorna
kan minskas och därmed också kostnaderna ftir dessa.

ör att ge ett exempel kan nämnas Nordeas centrala valv i Piteå
som lagrar cirka 1,5 miljoner
handlingar på en golg,ta ar, 225 kvadratmeter. Med paternoster\rerk Iår dessutom arkivpersonalen en mycket bättre
arbetssituation och klart förbättrad
ergonomi eftersom alla handlingar
levereras i rärr höid.

id omorganisationer, expansion,

Total kontroll

flytt

Datasystemet ger total kontroll över
arkivet och alla handlingar. Arkivpersonalen vet, med datorns hjalp, bland
annat exakt var i arkivet alla handlingar
är arkiverade, vilka handlingar som
väntas in och när dessa ska vara inne
samt vilka handlingar som har levererats

nybvggnation kan
detta göras enklale och billigare
är.r tidigare, i och med art det inre längre
finns en massa arkivlokaler med innehåll som måste tas häns1,n ti11. Sakra och
brandldassade arkiv är mycket dyra att
bvgga och denna kostnad kan undvikas.
el1er

Forts. nästo sido

Ärkiv

Nrr.2oos

25

ffi
Ett räkneexemPel

tillbaka. Datasystemet talar också om exakt hur
många handlingar som ltirvaras och hur
mycket plars som finns kvar att nytria.
In- och utplock samt gallring görs fort
och enkelt genom att datorn skaPar
ut och när

dessa ska vara

plocklistor.
Används paternosterverk ser datorn
till att rätt hyllor rullas fram och en
lampa tänds där handlingen finns så att
personalen lätt och snabbt hittar rätt
plats. Kvalitdn och säkerheten höjs markant genom att datorisera hela vägen
från start till må1. Genom datoriseringen kan man enkelt genomftira
kvalitetskontroiler och få valfria
kvalitetsrapporter.

Arkivets betydelse
Min personliga tro

är att ett centralt

servicearkiv också kommer att bidra till
att höja både arkivets och arkivpersonaIens status. Arkivets berydelse i organisarionen blir stor genom art man är en

mycket viktig del i ftiretaget/organisationens dagliga verksamhet.De stora besparingar som kan göras inom det här
området, kommer också att ge eko i hela
organisationen och kanske dven utanför
de egna vd'ggarna. Historiskt sett var

arkivarien direkt underställd kungen.
Idag är arkiven gärna undanskuffade i
någon tr«ållare. Genom ett nytt tänk kan
arkiven återerövra sin forna position
och bli centrala i organisarionen.

Nordeos centrolo volv I orkiv
Mina erfarenheter baseras från min
tid som ar-rsvarig för att bi.gga upp
nr-a elfektiva arkir4ösningar inom
Norde:r, både i Si,erige och Finland.
De effekter jag fick ut var att centra-

vecklingen i floretaget. Arkiven är
idag kanda for hog effektivitet,
mycket hög teknologi och en viktig

la r-alr-et/arkiven blev en "maktfaktor" i organisationen. Jag invaldes

Tidigare betraktades valvs/arkivarbetet som ett "tråkigt" arbete, ett nöd-

och fick delta på bankens kredit-

vändigt ont. Samtliga lånehandlingar och kontrakt eftergranskades,
kompletterades och arkiverades
manuellt utan något som helst
ärende- eller teknikstöd.
Arkivlösningarna och koncePtet
visade ledningen att det ånns stora

chefsmöten då centrala arkivets

uweckling och kvalitetsrapporter
diskuterades. Jag glommer inte min
dåvarande chef, Claes Östbergs (fä

kreditchef i Nordea) kommentar;
"Roland, det här måste vara bankens
största kvalitetsflorbättringsprojekt".
Ledningen i banken använder idag
arkivets rapporter och underlag för
att bland annat styra kvalitetsut-
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En kommunal organisation med elva
förvaltningar och fyra kommunala
bolag infur ett gemensamt centralt
servicearkiv. Ponera att organisationen
därigenom kan spara totalt 1 tjänst
per lorvaitning och 0,5 tjänster per
bolag. Detta är med stor sannolikhet
mycket lågt räknat. Den årliga besparingen skulle i sådana fall bli cirka
500 000 kr x 13 personer, vilket blir
6,5 miljoner kronor. En ganska ansenlig summa som, åtminstone i min
värld, bekräftar att det är hög tid att se
över arkivhanteringen och centralisera
närarkiven.

del i organisationen. Antalet studiebesök har varit många under åren.

Text: Roland Ekerlin
"poppo" till
f.d. utvecklingschef pä Nordeo och
Nordeos centrolo volv,idog egen furetogore

roland.ekerli n@ndsa.se

Dåvarande Nordbanken, idag

Nordea, har vuxit kraftigt under
åren 1990 _ 2002. Banken förvärvade/ fusionerades under dessa år
med flera stora banker, exemPelvis
Sundsvallsbanken, Gotabank,
Industribanken och Postbanken.
Samtliga dessa banker har På ett
enkelt och effektivt sätt anslutits
centrala valvet/arkivet.

till

Banken valde att placera och
b,vgga upp centrala valvet/arkivet i

Piteå Norrbotten. Placeringen av
arkivet i Piteå innebar att banken

möjligheter att effektivisera arbetet i
hela organisationen och därmed
spara mycket stora kostnader för

fick lagre hyres- och byggkostnader.
Personalen trivs med sitt arbete
vilket medfort att personalomsätt-

företaget och organisationen.

ningen är mycket låg.

Nrr.2oo5

Ärkiv

Kommer forskningen

ha någon nytta au

ningar sattes in i pärm hos handlaggaren och den arkiverade ärendeakten och
diariet bestod enbart av den inkommande handlingen.
Fortfarande finns det många som tror
att alla inkommande handlingar måste
diarieföras oavsett informationsinnehållet medan de egna upprättade är
verkets, eller handlaggarens, ensak som

inte behöver arkiveras.
När man beslutade om att handld.ggarna skulle ansvara för ärendeakten
fram till ärendet avslutats var protesterna många, man tyckte atr "handläggarna har viktigare arbetsuppgifter än
att sortera papper". Det har i varje fall
resulterat i mer kompletta akter än tidiText: Britt Strandberg

gare.

Verks orkivo rie p å Rd ddnin gsverket

Årendediorium
å min myndighet hor man
under de senoste dren
Iogt ner storo resurser pä
att få en völ fungerande orkivoch dioriefunktion.Vi ör numero
fem personer som har någon
form ov högskolekompetens inom
do

ku m

e

nth o nte r i n gs o m

rå

d et. V i

hor också en utbyggd orgonisotion
med onsvorigo dokumentsomordnare och registrotorer på vorje
ovdelning.
Man insåg dock rätt senr behover av en
fungerande dokumenthantering och
den ftirsta med arkivutbildning anstdlldes 1995. Därlorinnan fanns en enda
registrator som skötte diarieftiring åt
hela centralftirvaltningen och som varken hade den tid eller den kompetens
som behövdes {tir att se helheten.

Missförstånd
Vi

slåss dagligen mot missfiirstånd som
uppstått genom åren. En verkligt utbredd uppåttning är att endast det som
dr diarieftirt ska arkiveras. Eftersom det
framftir allt är inkommande och utgående handlingar som har diarie{tirts
innebdr det att verkets egna upprättade

handlingar, till exempel i inrerna projekt, inte finns kvar om man i projektet
inte haft korrespondens med personer

De flesta myndigheter har idag det som
kallas ärendediarium. Det borde innebära att det är i första hand ärenden
som borde diarieföras. och lor att det
ska bli ett ärer.rde hos myndisheten så
krdvs någon form ar. agerancle fiån nrr-r-rdigheten sjalr,-. Ändå finns i diarierr.rri
mängder med inkomn.r handlir-rgar sonr
i varje ä11 enligr diarier, inte resuhcrar i

utanför verket.
Man har också haft uppfattningen att
det är brevet med diarienumret angivet
som dr det viktiga dokumentet. De medf<;ljande bilagor har man av utrymmesskil ryckt varit onödigt attlägga i akten,
vilket innebär att det finns massor av
bevarade ftiljebrev med uppgiften "härmed översänds". Det som har översänts
finns inte med, utan har ersatts med en
uppgift att den finns hos handläggaren,
som kanske slutade ftir flera år sedan.
Man har också berätrat att man hade
sån respekt flir registrarorn att man
hellre kastade de handlingar som man
glömt att diarieföra, dn att erkänna att
man missat att diarieftira i rätt tid.

någon åtgärd hos n'rr-r.rdigherelr.
Man frågar sig då om cler enbarr rör
sig om handlingar som bara inkommit
{tir kännedom och där myndigheten
själv inte agerat på något sätt, eller är
det möjligen så att åtgärder gjorts, ti11
exempel ett telefonsamtal eller ett
utgående brer torn inrc har an\errs \ärr
arr diariel'ora. Van undrar om inre
många av dessa i stället borde höra till
kategorin "ringa intresse för myndighetens verksamhet" och hållas utanför
diariet.

Eget påfund

Storo luckor

Den rutin som man hade tidigare inne-

På de myndigheter jag har erfarenhet

bar att registrator beholl originalen och
endast kopior gick ut till handläggarna.
Detta gjorde att dessa inte ftirstod
ärendebegreppet och man tyckte att
diarieföringen och arkivläggningen var
registratorns eget påfund som hon
kunde syssla med bäst hon ville. Man
gk;mde att allt som sedan hdnde i ärendet också skulle arkiveras. Kopior av
utgående handlingar och tjänsteanteck-

från har serien diarie{tirda handlingar
uppvisat stora luckor. Det som diarieftirs lämnas inte alltid tillbaks till arkivet
när det avslutas. Framfor allt inte de
handlingarna som är verkligt intressanta
ftir verksamheten, eftersom handliiggarna har behov av att gä tillbaka till dessa
och vill ha dem nära. Handläggarna har
kanske också byggt upp en egen fungerande struktur ftir att ldtt hitta sina
-
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Pyrtteliten hok om
Text: Ove Halen

Kerstin Abukhanfusa är ftirfattare till
En liten bok om boken, 126 sid, 60 bilder (19 ärg), utgivare Riksarkivet och
Stockholms medeltidsmuseum'
Den handlar om både hela världens
tidis.a böcker, eller snarare all världens
t.*är, fö, hon tar också upp hela skriftens historia innan man band in texterna i bokform, och dessutom Sveriges
tidieasre böcker. Den del som behandlar
d. å.,rr. är i srort setr hämrade Från
boken Srympade böcker.

Det är svårt att

ä med allt. Exempelvis

saknas en uwikning om mayakulturens
böcker, ddt bara Srra medeltida finns

bevarade, av ursprungligen tiotusentals
som forstördes av de spanska kolonisatörerna. Aven sådana som av allt att
döma var tusen- till femtonhundra år

äldre än perioden för kolonisationens
br;rlan ti19. Likaså nämns ingenting
om dessa mayaindianers intressanta
papperstillverkning, som kan vara lika
gammal som kinesernas.

Be+ränsot formot

lntressanto delar

Det finns intressanta delar i boken'
Men problemet med att lorsöka grePpa
över ett sådant gigantiskt fält på ett
sådan begränsat utrymme är uppenbart'

Bild-erna är ganska rikhaltiga och fina'
men i och med att boken är så begränsad till formatet, blir det ändå smått

och lite väl plottrigt. Något som för-

stärks av att man
håller på den
annars hedervärda

i
]

bokprincipen att
textblocket ska
böria långt in och
med bred marginal )tterst. Det blir därmed svårt att se texten längst in på en
sådan här liten sak. Likaså innebär det
att bilder och texter i marginalen ser ut
som att de är På väg att halka ut från
sidan. Själva texten är också något-talspråksaktig till sin karaktär, samtidigt
som dett saknar kdllhänvisningar'
Ovannämnd kritik gör boken mindre
välbehövlig, dven om den kan utgöra en
slags introduktion i ämnet för dem som
så önskar.

räkenskaPshandlingar
Den 1 januari 2005
trädde nya föreskrifter (RA-FS 2004:3)

om räkenskaPshandlingar i kraft.
Föreskrifterna
ersätter RA-FS

1998:1 (ändrade 2000:2) och reglerar
sallrine och utlån av räkenskapshandiinnrr.'i konhet innebär de nya före,krift.rn, arr fler handlingar än ridigare
bevaras på grundnivå, till exemprcl i
erundbokföri ngen. Föruiom gall rin gen
i.gl.rr. urlån rill urländsk myndighet i
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handlingar. Ndr man lämnar till registrato. finni en risk att det sorteras om för
att det i stdllet ska ligga enligt diariets
ordning. En sådan omsortering innebär
dessutom att man brlter den inre proveniensen.
I\4vcket av det som diarieförs har
också "ringa eller tillfiillig betydelse"-och skulle kunna gallras enligt de gallringsbeslut som har faststdllts' Ligger

deårdnat efter diarienummer blir det i
fall fråga om en plockgallring som
inte är ekonomisk försvarbar' Det i sin
tur innebär att det som kan vara intressant för framtida forskare drunknar i
allt oväsentligt som finns bevarat och

så

återsökningai blir mer komplicerade'
Nar art ivbildarens handlingar till

största delen ligger ordnade i diariets
ämnesstruktur kan inte en forskare gå

direkt till serierubrikerna i arkivforteckninsen, utan måste leta reda på de diar.i.plrn., som gällt under åren och försöka komma underfund med deras
struktur. Dessutom har man ofta haft
årsvis avstdllning vilket gör att man inte
har allt samlat som hor till ett visst
ämnesområde. Vill man ha en samlad
bild trver flera år måste man söka På

flera std.llen.

Mer flexibla

Slutsatsen blir att visst är diariet ett bra
verkryg för återsökning på kort sikt'
Men Itir att det också ska kunna vara
till hjzilp for framtida forskare, måste

samband med återhämtning av utländsk
n-rervärdesskatt.

Precis som vanligt fir.rns föreskrifterna
både sök- och hämtbara via RA-webben
).
1
Text: Peter Sivervall

myndigheterna besluta om till vilka
arend.rypet diariet ska användas och
vilka som bättre kan ordnas på annat
sätt.
Stora mängder av likartade handlingar blir mer tillgangligt om det arkivläggs
samlat i andra arkivserier. Det forutsättter också att registrator erna at mer flex-

ibla och kan tänka ut nYa och annorlunda lösningar i {täga om arkivläggningen. Det iom diarieförs kan med

förJel arkiveras i andra serier än serien
diarieforda handlingar. Tioligen kommer också problemet att bli mindre i en
framtid med e-arkiv, där de enskilda
dokumenten kommer mer i fokus och
där ärenderegistreringen bara kommer
att vara en del av metadatan'

Nr,.2oos
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Arkivrådets

nla

NÄRtNGsLtvETs anrrvRÅo, ruta
Nikolaigatan 3,702 I0 ÖREBRO
Tfn:019-1201 95 .Fax019-6ll 81 20

Text: PatrikWallin

patri k.wall in@miun.se

Hemsida:

w.nla.nu . E-post:nla@nla.nu
Ordförande;

2004

års upploga ov Arkivrådet AAS:s

årligt återkommande registrotorskonferens gick av stopeln den 13-14 oktober i
Uppsala, nörmore bestömt pti Rodisson

Hotel Gillet.
Först ut i talarstolen var Julia
Norebring från Stockholms stadsarkiv
och Jacob Krolstedt från
Stadsledningskontoret i Stockholm. De
redogjorde ingående för hanteringen av
upphandlingsärenden i Stockholms
stad, och presenterade dven en handbok
som ger värdefull handledning i den
ibland så komplicerade hanteringen av
handlingar i upphandlingsärenden.
Därefter presenterade Philippa Boman
från FMV anvdndbara erfarenheter
kring inkc;p och upphandling, och det
stora behovet av att hanrera handlingar
SAS

på rätt sätt

i

sådana ärenden.

Exempel och råd
tur. Magnus
Geber talade om problematiken i den
digitala världen vad det gäller hantering,
arkivering och leveranser av handlingar
och system. Han redogjorde dven kortfattat ftir LDB-projektet (Långsiktigt
Sen var det Riksarkivets

digitalt bevarande). Anne-Marie
Hasselrot, som är språkexpert vid
Justitiedepartementer, gav därefter
många bra exempel och råd vad det gdller språkanvändande på myndigheter.

Den ftirsta dagen avslutades med
utdelning av gruppuppgifter som skulle
presenteras gruppvis loljande dag.
Middagen avnjöts på Uppsalas anrika
saluhall.

Perspel«iv och inblickar
Dag wå inleddes med att Katarina
Ekelöf och Leif Eriksson från Posten AB
talade om registrering av handlingar på
Posten. Eftersom Posten inte längre är
en myndighet, gav detta intressanta perspektiv på registratorns roll. Bengt
Verlestam från FMV presenterade därefter intressanta inblickar kring internrevision och behovet av dokumentation

i

Birgitta Nordsten, Leksand
Anita Håkansson, Åkersberga
Lena Ros6n, Borlänge

Ann-kristin Eriksson, Borlänge
Britt-Marie Sjögren, Göteborg
Carin Saremyr Holm, Hägersten
Mats Bohl, Nyköping

AAS
Pontus Värmhed, Stockholm
Malin Friberg, lVlölndal
Susanna Henriks6n, Uppsala
Sten Sandström, Stockholm
Berit lsraelsson, Stockholm
Christel Snitt, Stockholm

anrrvnÅoer aes
Box 390. l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pettersson
Tfn/fax:08-41 I 49 30

Ordförande:

sådan verksamhet.

Lars Erik Hansen

Riksförsäkringsverket
Tfn:08-786 90 00

Efter lunchen redovisades de gruppuppgifter som hade delats ut under
den Första dagen av konFerensen.
Därefter talade Patrik \7allin från
Mitthr;gskolan (numera Mittuniversitetet) om elektronisk dokumenthantering i e-{brvaltning och behovet
av ny kunskap och kompetens inom
området.
Konferensen avslutades med ett litet
kulturevenemang, där arkeoiogen och
docenten Ingmar Jansson från
Stockholms universiret presenterade en
intressant studie om Uppsala i forntid
och dess kopplingar till vikingar i öster-

Arkivforbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKIYFÖRBUNI
Arkivcenrrum 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

led.

Ordförande:

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
FALK

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

Göran Samuelsson, Härnösand
Catrin Eriksson, Stockholm
Lena Norsander, Gnesta
Ulla Nilsson, Uppsala
Benita Ahlgren, Umeå
Jan Petersson, Uppsala
Jessica Andersson, Flemingsberg
Elisabeth Andersson, Stockholm
Henrik Landtmanson, Karlstad
Ann-Sofie Lövqvist, lvlalmö
Ulrika Sjödin, Sundbyberg
Hanna Johansson, Tyresö
Rose-Marie Blom, Bergeforsen
Ingrid Sjödin, Umeå
Ole Lampinen, Arjeplog
Hanna Johansson, Stockholm

Maria Gustafsson, IVIölndal
Gunilla Karlsson. Borås
Ylva Amren, Askim
Christer Nilsson, Kil
AnnaKarin Thuvesholmen Almer,
Köpingebro
lngrid Jacobsson, Växjö
Hel6ne Nygårds, Leksand
Birgitta Nordsten, Leksand
Bengt Arnstam, Sundsvall
Anita Nyman

Norrköping
Bertil Jansson, Rockneby
Anders Johansson, Umeå

lngvar Söderström
PI 380 B,3 IO 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post ingvansoderstrom@mailbox.swipnet.s

.{
)

A t, (
FALK
c/o Erik Lindblad

Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se

Tfn:018-727

ll 75.

Fax018-727

ll

Ordförande:
Jan Östergren

Malmö stadsarkiv

Tfn:040-10 53 l2
E-post jan.ostergren@malmo.se
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Mittuniversitetet
Grundlaggande arkiwetenskap,
Dokument- och arkivhantering och
Kunskapsorganisation, samt Dokumenthantering för registratorer fortsättnings-

Den I januari blev Mitthogskolan det
nya Mittuniversitetet. Ny webbadress är

www.miun.se.
Utbildningsprogrammet har också
by'tt namn till Informationsltirvaltning,
och nytt fr;r i år är 5-poängskurserna

Nätverksmöte

ffqffi

r ffieff lisftrm umir'{l'i'
sioner och erfarenhetsutby'ten.
Nästa näwerksmöte arrangeras av
Chalmers och Göteborgs universitet
hösten 2005. Ni som inte deltog i
Linkoping och är intresserade av att
ansluta er till näwerket, tag kontakt
med registratorerna på Chalmers eller
Göteborgs universitet.
Text: Magdalena Nordin och Birgitta

25-2615

NlA,

halvdagsseminarium om företagets

Sl-konferens, Sundsvall

FAlK-konferens,
Alingsås

15,16

Tema Arkiv nummer 2

sep

NLA seminarium om
dokumenthantering i
Processer, del

1

2gl9-2110 Bok- och biblioteksmässa, Göteborg

Nov

NLA workshop på temat
dokumenthantering i
processer, del 2

30

12t11

har fått tjänsten

som verksarkivarie vid Rikspolisstyrelsen. Hon kommer närmast från
Polismyndigheten i Stockholms län

där hon arbetade som IT-arkivarie
sedan 200i.

.

Den 1 mars började PontusVärmhed på den nyinrättade tjänsten som
Ilarkivarie vid Socialstyrelsen i
Srockholm. Han konrmer ttät mast
från fuksarkivet, Byrån for tillsvn och

. Martin Lundgren

har flyttat från
Stockholm tiI1 Oskarshamn för att

Grahm, Blekinge Tekniska Högskola

informationstillgångar

19-20/4

. Carina Blomqvist

rådgivning.

Hor du bytt iobb? Berätta om det för dina kolleger. Skriv några radet tili
lsa Olsson, Eriksberg, 374 glTrenstm. Eller e-posta: aspa@swipnet.se

På gång 2005... sots

Magnus Åhrgren arbetar som arkivarie vid Riksdagens arkiv sedan 16
december, 2004. Riksdagens arkiv
hc;r til1 Riksdagsbiblioteket, Sveriges
riksdrg. Magnus kommer närmast
från Statsvetenskapliga institutionen
vid Uppsala Universitet.

Tema Arkiv, c/o

arkiven

.

kurs 10 poäng.

Landets universitets- och hc;gskoleregistratorer återupplivade år 2003 sina
näwerksmöten på initiativ av Malmö
hogskola. Den 10-11 november 2004
arrangerade Linkopings universitet årets
näwerksmöre. Ett 50-tal registratorer
och arkivarier från Umeå i norr till
Malmö i söder deltog. Linktipings
registratorer och arkivarier informerade
om hur universitetets diarie- och arkivverksamhet iir uppbyggd. En del av
mötet upptogs dven av gruppdiskus-

... i

Personalskvaller

Arkivens dag

den

17 I

1 tillträda tjärrsten som 1äns-

arkivare hos Kalmar 1äns arkivforbund.

.

Den 1 mars tillträdde Jenny Eriks'
son €n tjänst som registrator/arkivarie på Vallentuna kommun. Jenny
kommer närmast från Riksarkivet,
och hon har studerat arkirwetenskap
vid Landsarkivet i Göteborg.

. Frida Lenberg

har ätt tjänst som
arkivarie på Fiskeriverket i Göteborg
från och med 1 ianuari 2005. Hon
har tidigare haft projektanställning
på Region- och stadsarkivet i
Göteborg och på Fiskeriverket.

Redaktionellt material till
TemaArkiv ska skickas till:
Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,
Eriksberg, 374 96 Ti:ensum,
eller e-post: aspa@swipnet.se'

Honorar för publicerat material utgår
normalt i form av fem ex av det nummer
som bidraget publiceras i.
Redaktionen lorbehåller sig rätten
redigering av insänt material.
För insänt ej beställt material

till

ansvaras ej.
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- lika enkelt som professionellt
MSIJÅL ARKIV kan du:
o

skriva ut etiketter

. få

förleckningsblad
på olika sätt i systemet
. få överblick
ut

. söka

.

hålla reda på inleveranser

§VåsuaB&rklv kam du gor* *l*t d*t du kräwcr av *tt van[Egt arkivsyst*ffir sfih $?'!Vskst
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. få kvittens direkt efter grov
registrering

r se hur mycket som kommit in
o

under året
se hur stor andel som är oför-

tecknat

.

leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
o ta in sådant du ev. lagt in i
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ARKIA
Du väljer om du vill köra med en SQLserver-databas el ler Oracle-databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
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VISUAL INT§RNET
är en tilläggsmodul som du kan använda
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om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivfödecknat material.

VISUÅL DSKPLAN
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

i

.=l*

UTBILMru!NG
Göteborgs Region- och Stadsarkiv håller
varje höst och vår en kurs Förteckna med
Visual Arkiv, som är mycket uppskattad.
lntresseanmälan kan lämnas till Region-

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

av dokumenthanteringsplaner.

Om du är intresserad av VISUAL-serien kontakta:
Bertil Axelsson, produktansvarig
bertil.axelsson@adb-kontoret.goteborg.se tel 031 - 61 32 25

Kornmuner, landsting ach folkrörelsearkiv. kontakta:
Bo Thal6n, 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 r besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon:031 - 61 30 00 . telefax: 031 - 13 B0 27 r 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

.utngttja informationen maximaft
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veckan ?
nu efter metoder och lösningar för

Öppet åtta dagar

att skapa en väl fungerande kommunikation och ett konstant
stätler allt högre krav på öppenhet och tillgång till data
samhälle
nya
tidens
den
är
att
informationsflöde. Orsaken
med funktioner som svarar
än tidigare. ALP Data har utvecklat produkter, anpassade för 24-ttmmarsmyndigheten'
mot de krav som ställs på dagens myndigheter'
lv4ånga letar iust

och andra tntressenter'
Sökning idiariet, med hänsyn tagen tillsekretess- och personuppgiftslagen' för allmänhet

till ärendet'
Direktregistrering av inkomna och skickade e-postmeddelanden där bifogade dokument kopplas
Koncept för elektronisk ansökan via lnternet inklusive utbetalntngsruttner'

mflful

www.alp.se info@alp.se 013-35 85 00

