TEMA

Nr 2 . 2OO5

Uppgradera dina gamla kompaktarkiv
- oavsett ålder, modell eller fabrikat!

tlral!

'YdrYd

ffiffiffi**
*-il

o Full
under

a

TEMA

Arkiv
Respektlös attityd

utges av Föreningen Svensk Arkivtidskrift. Tema Arkiv är
föreningstidn ng för medlemmar i Näringslivets Arkivråd [NLA],
Arkivrådet for arkiwerksamma inom statliga sektorn [AAS],
Föreningen arkiwerksamma i Landsting och Kommun IFALK]
och Folkrörelsernas Arki!.förbund

kan medföra

(FAJ.

Ansvarig utgivare: Patrik Wallin, ordförande

i

Föreningen Svensk Arkifiidskriit
E post: Patrikwallin@miun.se

Chefredaktör/redaktion:

I

Asa Olsson, c/o Tema Arkiv
Eriksbergs säteri .374

96 TRENSUM

I

Il

tl

Tfni 0454-601 1l
E-posti aspa@swipnet.se

detto nummer ovTemo Arkiv ör uppör svårt ftr många
ott överblicko.Logorno har öndrots över tiden
och yisso tidsgränser (skyddstider) hor ftrst
ovkortots ftr ott senore äter utst/äckds ett ontal
år. Den ftrsto lagen inftrdes redon i slutet ov

ftr

Temat

Redaktions0rupp:

hovsrött, ett ömne som det

IMlchael Frankius IFALE
Tfn: 070-652

l4

94

E post: mikaei.frankius@telia.com
Hans Ramstedt (FAL§
Tfn: 054-61 41 73. A10-57A 41 13
E-posL hans.ramsledt@liuse
Ove Hal6n (AAS)

E-posl ohk@swipnet.se
Roger

Löfgren (AASI

Tfnr 08-786 93 03
E post: roger.lofgren@rfv.sfa.se
lngrid Söderlund

Tfn;08 401 00 68
E-post: ingrid.soederlund@swipnet.se
Katharina Prager (NLA)

Tfn:08-662 86 60
E-post: katta@braarkiv.se
Lars Lundqvist [NLA)
E-post: lars.lundqvist@bredband.net

E post: foreningsarkivet.sormland@telia.com
Ke.stin Söderman [FA]
E-post: kerstin.soderman@riksarkrvet.ra.se

lnternet loddo ner musik i den egno dotorn.
Vad ör skillnoden mellon ögonderött och fon
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upphovsrötrssommonhang.

Beroende på

vörlden i sombond med morknodsstödjonde
insotser och jubileer. Nyo hyresgrister eller nyo

fostighe*ögore vill iblond få bilder från den verksomhet som ftrr bedrevs i lokolerno.
Hur vor ftrhållondet nör fotot togs? Vet mon
över huvud taget vem fotografen vor? Och om
mon vet det, hur var umgönget reglerat mellan
fotogrof och bestöllore? Vor fotografen frilansore
eller onstölld ov ftretaget?
Jog lömnor många frågor obesvarode i prvrssningen om ott svoren finns i ortiklorna i detto
nummer ovTemo Arkiv. En sok ör jog övertygod
om, och det ör ott en respektlös attityd till lagen
kan medftro storo problem ftr den som dristor
sig illl ott tönjo på grönserno.

Nöjsom och nyttig lösning til/önskosl

ftretogets storlek och verksomhet finns voriotioner
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intensiv diskussion ongående rötten ott via
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I801-talet
En av syfteno med lagen,att ge upphovsröttsinnehovaren möjlighet till inkomst tock vore sitt
skoponde, kon ge viss vögledning. Men det bli
inte liko enkelt nör mon upptöcker att öven
efterlevonde till den som har tagit ett foto också
kon ho rätt till ersöttning. På musikområdet
pågår som bekont just nu över hela vörlden en

För orkiv och museer ör det ongelöget att
man klorar ut med inlömnoren om vod som
göller ftr det inlömnode moteriolet Skriftligo
avtal rekommenderos.
Ofta ör det orkivpersonol,iblond öven jurister,
som får ta stöllning till frågor om upphovsrött.
I gomlo ftretag efterfrågos ofto foton från ftrr i

i

kunskopen om vod upphovsröt*logen

ftr krov och vilko rötilgheter den medftr.
Företog i reklom- och tryckeribronschen ör norstöller

molt duktigo på göllonde regler och kan vora ett
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Temat för detta nummer av Tema Arkiv är upphovsrätt, ett ämne
som det är svårt för många att överblicka. Vi har försökt att besvara

en del frågor som ofta uppkommer när det gäller hur arkivinstitutioner skall hantera upphovsrätten. Givande läsning!

r

och
upphousrätt
I

lars. I undqvist@bredband.net

r, särskilr problem inom upphovsrätten urgör relationen mellan offentlighetsprincipens krav
på tillgängliggörande och upphovsrätttens krav på ersättning åt upphovsmännen. Reglerna har kontinuerligt skärpts,
samtidigt som lagstiftningen på bästa
sätt försöker tillgodogöra offentlighetsprincipens krav på tillganglighet. Det
kan d:irftr varaydrt att fiirsöka identifiera några av problemområdena runt detta.

Verkshöjd
En artikel om upphovsrätt måste närmast med nödvändighet börja med att
behandla verkshcijdsbegreppet. För att
upphovsrätten skall giilla krävs nämligen

ar

upphovsrättsobjektet har verkshojd.
Men även om detta inte dr ållet finns
det en del närstående rätter, ofta med
andra skyddstider, ftir alster som inte
uppnår denna nivå.
Antalet rättsfall som prövat verkshojdsfrågan är {ä., varför tolkningen {tirblir osdker. Ett av de få fall som tagits
upp är Bonniers berömda publicering
av Gustaf Frödings brev, som skedde
utan tillstånd ifrån dödsboet. I detta
mål ansågs delar av samlingen ha verksh<;jd. Detta fall används ibland

dll att

framstdlla det som att allt i skriven form
inneåttas, men det finns alltså inget
rättsåll som ger stöd för en sådan tolkning. Däremot läggs ofta gränsen på en
låg nivå i de avtal som skrivs inom
immaterialrättens område.

4

%rftshöjd ånns med som begrepp
redan

i den tidigaste upphovsrättslag-

stiftningen. Utgångspunkt kan

hdnvisning

till upphovsrätten. Detta

gäller oavsett vilken grad av upphovsrätt
som gdller. Här finns visst undantag i
TF ftrr handlingar som inte är att be-

trakta som allmänna handlingar. Detta
stdller dock till etr ganska storr problem
när det galler framftir alk fotografiska
bilder. På många håll har bilderna placerats löstagna

I:11,!ll' tyl9l,i:t

F
fl
L-l

exemplarer. Däremot finns möjligher att
ta ut kostnader för den tekniska bearbetningen som behövs ltir att framställa
exemplaret.
Om det utlämnade objektet är att
betrakta som allmän handling går det
alltså inte att neka ett udämnande med

sägas

vara den romantiska bilden av skapandeprocessen. Det brukar talas om att verket skall ha ert visst mått av sjiilvstiindig-

het och originalitet. I detta ligger dock
ingen kvalitetsstämpel. Aren .n kalkonfilm är med andra ord skyddadl

Regel med begränsningdr
En av oflentlighetsprincipens grundstenar är att allmänna handlingar fritt
skall kunna återges.
Denna regel har dock redan vid den
nya upphovsrättslagens tillkomst (1961)
varit förknippad med begränsningar.
Först giillde det kartor, som man såg
kunde ha ett värde i att s§ddas. Sedan
tillkom med ändringarna 7973 en rad
områden som fick sin del av begränsningen. För att komplicera det hela
ytterligare, gdller en rad olika fr;rhållande beroende på vad det ar för typ av
handling och vad den skall användas

till.
Oavsett detta har allmänheten rdtt att
ta del av handlingen. Däremor är inte
myndigheten s§ldig att kopiera vissa
format, om svårigheter möter. Alla
handlingar som kommer in till en myndighet är förstås inte art anse som allmdnna handlingar. Men värt arr norera
dr att om det rör sig om en allmän
handling, finns det ingen möjlighet att
ta ut användaravgift eller avgift ftir

ifiån sitt sammanhang

och det kan vara relativt knepigt att
fastsrälla på vilker sätt de upprättats,
inte minst om de är att betrakta som
allmänna handlingar eller inte. Det är
inte speciellt ovanligt att bilderna exempelvis bestdllts uteslutande till en av
myndigheten utgiven tidskrift, och är
då inte att betrakta som allmänna handlingar.

Upphovsrätt
Upphovsrätten för allmänna handlingar
ges olika innebörd beroende på uppkomstsätt och den handlingsryp som de
ingår i. Vi har dels den nivå enligt § 9 i
upphovsrättslagen som tar upp de fall
handlingarna inte omåttas av upphovsrätt, det vill säga:

1. forfattningar

2. beslut av myndigherer
3. yttranden av svenska myndigheter
och

4.

officiella översättningar av sådant
som avses i 1-3

Här undantas kartor, alster av bildkonst, musikaliska verk eller dikwerk.
Enligt ett tillagg fr;r några år sedan,
finns också en begrdnsning när det gdller att verk som ingår i en bilaga till ett
beslut av en myndighet, om beslutet
avser rätten att ta del av den allmänna
handling ddr verket ingår. Med alster av
bildkonst avses här numera både fotografisk bild och verk. Som komplement
till detta finns i § 26a en komplettering
vilket innebär att de i ovan undantagna
konstformerna, iindå ges rätten rill att
ge ut verk (undantag ft;r kartor), men
då med ersättning till upphovsmannen.
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För att göra det hela än mer komplicerat, finns det några fall
då man har rdtt att publicera dessa och utan ersättning om

Fler undantog
Till nästa inskränkningsnivå gdller att var och en år

det sker:

övriga typer av handlingar som är upprättade hos svenska
myndigheter, men här är undantagen desto fler:

. I samband med en myndighets verksamhet.
. I en redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket

1. kartor

furekommit och verket återges endast i den omåttning

2. tekniska förebilder
3. datorprogram
4. verk som skapats lor undervisning

som motiveras av ändamålet med redogörelsen

För att göra det hela ännu mer komplicerat innebdr det
inte att upphovsrätten blir ogiltig. Det enda
som sägs är att ingen ersättning skall utgå, upphovsmannens
ideella rätt kvarstår alltså därmed. Med detta menas att man
bland annat, enligt gällande praxis, skall publicera upphovsmannens namn och att inte handlingen frr förvanskas.
Till detta kommer dven undantaget enligt "lex scientologikyrkan', dar bilaga till beslut som avser rätten att få ta del
av allmän handling i vilket verket ingår, inte ffr publiceras.

5. verk som är resultatet av vetenskaplig forskning

senaste exemplet

Upphovsrättsform

lnkomna handlingar

återge

6. alster av bildkonst

7. musikaliska verk
8. dikwerk eller
9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten

i

samband med afFirsverksamhet.

dessa gdller med andra ord inte några undantag, utan full
upphovsrätt gdller.

För

Författningar, beslut
av myndigheter, yttranden av svenska

myndighetel officiella översättningar
av ovan angivna
handlingar.

Nämnda handlingar i
samband med en
myndighets verksamhet
eller i redogörelse för
mål eller ärende i vilket
verket förekommit och
verket återges endast i
den omfattning som
motiveras av ändamålet
med redogörelsen

Övriga av myndigheten
upprättade handlingar
ldeell upphovsrätt

Brev/texter

ldeell upphovsrätt

lngen upphovsräIt

lngen upphovsrätt

U

Lyrik

Upphovsrätt

Upphovsrätt,

ldeell upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt,

ldeell upphovsrätt

Upphovsrätt

ldeell upphovsrätt

Upphovsrätt

pphovsrätt

exklusive

förfoganderätt
Kartor

Upphovsrätt

Alster av bildkonst

Upphovsrätt

exklusive

ffotografrerJ

förfoganderätt
IVlusikaliska verk

Upphovsrätt

Upphovsrätt,
exklusive

förfoganderätt
Tabell med redogörelse för vad som gäller för några vanliga typer av handlingar och

Upphovsrätten

i praktiken

Som synes finns det ett ganska stort antal olika specialregler
rörande upphovsrätt och allmänna handlingar. Andå har
utrymmet här inte tillåtit att gå in i detalj på alla specialregler
som gdller. Ett område som knappt berörrs här är vem som är
upphovsman. I normalälet torde denna del genom avtal
ftireligga respektive myndighet. Tywärr har det nog traditionellt varit så att denna del negligerats och kan darfor stalla till

Ärkiv
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i vilka fall de kan tänkas omfaftas av upphovsräu

problem. Rör det sig om allmänna handlingar bör dock arkivmyndighetens problem kunna nedtonas. Här måste ändå
of[entlighetsprincipen väga tyngre än att kontrollera om den
allmänhet som begär ut handling i sin tur bryter mot upphovsrättslagen. Om upphovsrätten ligger hos myndigheten,
torde det ju också ofta ligga i verksamhetens intresse att informationen sprids.

5

Uad gället
I
E
u

tl

För ott få svar på någro frögestöllningor som ofta uppkommer nör det
göller hur orkivinstitutioner skoll hantero upphovsrötten, hor vi bett
Susonno Broms på KB ott svoro på någro vonliga frågor runt detto.

l. Kan man använda ett foto/bild
i en utställning, på en hemsida
eller i en publikation utan att
veta fotografens namn? Om inte,
vad riskerar man/vilka påföljder
finns?

I

När räknas ett fotografi som
ett konstnärligt verk? Kan till
exempel en gruppbild från årsmötet räknas som ett verk? Eller
är kravet att bilden skall vara taget av en professionell fotografl
4.

S1: Böter, skadestånd och/eller ålagggande att forstöra bilden. Mr;jligen kan
också fångelse i högst wå år följa - det
kräver uppsåt och det kan tänkas att etr
sådant finns i detta fall.

54: Det är omöjligt att avgöra på ftirhand - frågan prövas l,tterst i domstol.
För att undvika diskussioner utgår

Hur skall man kunna ta reda

tör kan ta ett fotografi med verkshöjd.

2.

exempelvis KB alltid ifrån att ett fotografi har verkshojd. Kravet hänger dock
inte samman med yrker - dven en ama-

på vem som är upphovsman, om

det inte finns några uppgifter på
verket?
52: Der finns ingen ger.rerell väg att gå.
fär helt er.rkelt fråga sig fram. KB
brukar exempelvis vända sig till olika
upphovsrättsorganisationer lor att få

Ilan
h

jälp.

3. Om en institution har ett
exemplar av en bild där upphovsrätten är oklar, kan man då lägga
över ansvaret på den som vill
låna/använda bilden och låta dem
publicera den "på egen risk",
eller kan även institutionen
drabbas av skadeståndskrav?
53: Frågan om medhjälp kan naturligtvis diskuteras. De rdttsäl som finns
ryder dock på att det troligwis är bestdllaren/användaren som har ansvaret.
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5. Kan jag publicera hela, eller
delar av en brevsamling som
förvaras vid en arkivinstitution/organisation till en skrift, eller
gäller upphovsrätten? Och i

sådana fall kan jag då publicera
brevet 70 år efter upphovsmannens död?
55: Även brev skall ha verkshöjd för att
omfattas av upphovsrätt. Om man utgär frän att breven har verksh<;jd, måste
institutionen ha tillstånd av rättsinnehavaren {tir att {å publicera breven; 70
år efter upphovsmannens död är breven
fria och kan publiceras. Observera att
det ibland ltirekommer att en institution
erhåller samlingar med vissa ftrrbehåll.
De betraktas som avtalsvillkor och skall
också följas.

Om den arkivinstitution/-organisation iag arbetar för, får fotografier, filmer eller dagböcker i
samband med en arkivleverans,
där den som deponerar arkivet
inte är upphovsman, hur gör vi
då? Måste vi då kontakta upphovsmannen för att få tillstånd
att använda materialet? Och får
deponenten/givaren ens lämna in
handlingarna till oss utan upphovsmannens tillstånd?
6.

56: Ja, man måste ha upphovsmannens

,tå*, *

tillstånd för att använda materialet.

Ja,

sjdlva handlingen, exemplaret, kan tillhöra någon annan, jfr med en bok.

7.

Om bilderna har

köpts/beställts av den verksamhet som äger/deponerar bildexemplaret, har man då rätt att
publicera dem enligt beställarpresumtionen?
57: Förstår inte frågan, faktiskt.
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Om inte denna i lagstiftningen inbyggda awägning mellan olika inrressen
skall rubbas, måste därmed inskränkningarna uwecklas i takt med ensam-

I

rätten.

i upphousrätten
Text: Katarina Renman Claesson
doktorond i upPhovsrätt vid juridisko institutionen, Stockholms universitet

katarina.ren man-claesson@iu rid icum.su.se

I mina studier av den upphovsrdttsliga
regleringen återkommer jag ständigt till
vikten av att påminna sig om syftet med
regleringen. Senare tids rättsuweckling
gör denna tillbakablick än mer nödvändig.
Det upphovsrättsliga skyddet borjade
ta form i Sverige under 1800- och
1900-talet. Men det var ftirst i och med
den lag vi har idag, Lag (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen), som det
introducerades ett regelverk vars uppgift
uttryckligen angavs vara att ge rdttsslcydd åt det andliga skapandet inom
litteraturen och konstens område, litterdra och konstnärliga verk tolkat i sin
mest vidsträckta bemdrkelse.
Den svenska upphovsrätten tog med
denna lagstiftning också steget från att
innehålla vissa beskrivna rättigheter till
att ange en ftir upphovsmannen exklusiv rätt att ftirfoga över verket, innefattande dven framdda ft;rfogandeformer.
Lagens motiv förklarade att det var
upphovsmannen som skulle forbehållas
den ekonomiska rätten årt urn)nrja der
verk han skapat och därjamte å skydd
for vissa personliga och ideella inressen
ftirbundna med verket (ideell rätt).

Somhällsintressen
I bestämningen av upphovsrättens innehåll skulle dock en awägning göras mot
vissa samhällsintressen. De fall dar hansyn till religiösa, kulturella eller andra

inskränkning i (begränsning a") upphovsrätren, sammanftjrdes i etr eget
kapitel i upphovsrättslagen.
Möjligheten {tir arkiv och bibliotek
att ftir vissa ändamål ä fotokopiera
skyddat material, ansågs till exempel
vara ett sådanr samhällsintresse som,
trots protester från rättsinnehavarorganisationer och förläggare, kunde tillåtas
inskränka det upphovsrättsliga skyddet.
I samband med att detta tilläts i
1960-års lag, legaliserades den "olagliga'
fotokopiering som skett på arkiv och
bibliotek redan dessförinnanl Att
kunna nyttja s§ddat material
privat, i undervisning, i forskning, i citat och i nyhetsrapportering är andra intressen som via
inskrän kni ngar i upphovsrätten
givits loreträde framfur upphovs-

framftir allt i den digitala miljön, men
skall också se till atr balansen mot viktiga allmänna inrressen av att fr. nyrtja
verk tillgodoses och anpassas till den
digitala uwecklingen.
Hur har man då gått tillväga då man
anpassat både upphovsrätten och
inslränkningarna till den digitala miljön? Ja, inledningsvis skail sägas attlagstiftningsprocessen har komplicerats av
atr stora delar av de ändringar som
genom{tirs baserar sig på si<rivningar i
EU:s så kallade infosocdirektiv från
2002 samt wå internationella \MPOfördrag frän1996.1 Regeringen har haft
att ta hänsyn till dessa då lagstiftningen
utformats.
Forts. nästo sido

{t

När upphovsrätten utformas
som en exklusiv ft;rfogande(ensam)rätt, omåttande alla former av verksutnlttjande, blir
inskränkningarna i princip de
enda sätt varpå verket kan nyttjas
utan rdttsinnehavarens tillstånd.

Ska värna upphovsrätten.

samhdllsintressen påkallade en särskild

reglering, lagtekniskt utformat som en

direktiv.

Nr 2 . 2005

ändringarna (prop. 20041 5:1 10) uttalar
redan på forsta sidan atr den skapande
verksamheten måste stimuleras, det är
viktigt ftir hela samhället. Lagändringarna s/tar till att värna upphoysrätren,

mannens individuella inrresse.

Sommaren 2005 får vi en ny
upphovsrättslag i Sverige. Delar
av de ändringar som genomförs
har sitt ursprung i ett EU-

Ärkiv

EU-direktiv
Har så skett i 2005-års upphovsrättslag?
Den proposition som presenterar lag-

7

Forts. från sidon 7

\X{PO-fordragen anger som sitt syfte
en önskan att utveckla och vidmakthålla
rättigheterna, men erkänner också behovet av att vidmakthå.lla en balans
mellan rättsinnehavarnas intressen och
ett bredare samhällsintresse, särskilt
undervisning, forskning och tillgång

till

information.2

lnre marknoden
Såvitt gdller EU är det grundläggande
syftet med harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser, både på det här
och andra rättsområden, att underiätra
genomftirandet av den inre marknaden.
Harmoniseringen skall dessutom ske på
hog s§ddsnivå, eftersom det anses uppmunua till betydande investeringar i
kreativ och innovativ verksamhet, som i
sin tur leder till tillviixt och ökad konkurrenskraft ftir europeisk industri.3
Infosocdirektivet uttalar dock att det
måste upprätthåIlas en skälig awägning
mellan rättigheter och intressen ltjr
rdttsinnehavarna och användarna av
skyddat material. Men även harmonisering av inskränkningarna anges vara
viktigt fcir funktionen av den inre
marknaden.4
Detta är vad regeringen har att ta
hänsyn till då infosocdirektivet och
V{PO-fttrdragen skall införas i svensk
lagtext.
Hur mycket av vår "svenska upp-

hovsrätt", med dess balans mellan olika
intressen, kan bibehållas? Hur skall
egendigen de nya och ändrade bestämmelserna tolkas? Ja, tolkning av direktivbaserade bestdmmelser skall i vart äl
ske direktivkonformt, det vill säga i
stort sett utifrån direktivets bestämmelser och syfte. Hur svenskt domstolarna
kan resonera återstår fur EG-domstolen
att visa.

Awolslicenser
Nu en närmare titt på om ftirändringar
av rättigheter och inskränkningar rubbat lagstiftningens inneboende intressebalans. Regeringen skriver att upphovsmannens rättigheter "klargörs" i
den nya lagtexten. Med ändrade skrivningar skall det rydligare framgå att förfoganderätten också avser nlttjanden i
digitala miljrier. Egentligen inget nytt
alltså.

8

En studie av inskränkningarna visar

att förutom den i media mycket omtaIade begränsningen av privat kopiering,
har ftirändringar skett bland annat i
möjligheterna att framställa kopior fcir
funktionshindrade samt i möjligheterna
att nirttja konswerk. Men i stdllet för att
uwidga inskränkningarna dll att omåtta nlttjanden i digital milj<;, har
regeringen valt att introducera nya
möjligheter att lättare kunna avtala om
sådana nyttjanden via så kallade avtalslicenser.

Arkiv och bibliotek har givits möjlighet att via avtalslicens awala om rätten
att till lånesökande överltira (via till
exempel e-mail) enskilda artiklar, korta
avsnitt eller material som arr säkerhetsskdl inte bör lämnas ut i original samt
att sprida också andra former av fi,siska
kopior än papperskopior, av sådant

material.
Men det finns avgörande skillnader
mellan en inskränkning och en altalslicens. En avtalslicens ger i sig inte
några möjligheter

till nytrande

av

s§ddat material, den underlättar (ftirhoppningsvis) bara avralsförfarandet.
Utan att ha ingått avtalslicens, med de
villkor ft;r nyttjandet som parterna
överenskommit, kan inget nlttjande
ske. En inskränkning däremot anger
villkoren för när nlttjande kan ske utan
am {tjrhandling dessförinnan har skett
med rdttsinnehavarna.

Begränsad möjlighet
Utöver glidningen från inskränkningar
till avtalslicenser, har möjligheten att
fakdskt nyttja material i enlighet med
inskränkningarna kraftigt begränsats av
helt nya bestdmmelser med skydd ft;r
tekniska skydd av s§ddat material. Det
är endast några få i lagtexten angivna

inskränkningar, daribland dock kopieringsgrätten för arkiv och bibliotek och
rätten att framstdlla exemplar till funktionshindrade, som givits en särskild
möjlighet att undanröja tekniska åtgärder som hindrar sådant n1'ttjande.
Övriga inskränkningar har att stå tillbaka for de tekniska skydd rättsinnehavarna beslutar sig för att ha.
Detta innebär att de samhdllsintressen
som via inskränkningarna skulle balansera upphovsmannens individuella

intressen, i princip inte längre kan göras
gdllande om de {tirhindras av tekniska

s§dd. Det finns nu ett s§dd

också

åtkomsten mot åtkomsten av s§ddat
material, vare sig det tänkta nyttjandet
är tillåtet eller ej. Möjligheterna att
inom den upphovsrättsliga reglering
söka stöd för samhällsintressen får därmed anses ha starkt begränsats.

Sommdnslutningor
Vad göra då den inbyggda intressebalansen

i ett regelverk blir alltmer

obalanse-

rad?

I USA har de åtstramade möjligheterna att nyttja skyddat material diskuterats ingående sedan flera år tillbaka. Det
har bland annat bildats sammanslutningar av professorer från olika områden (teknik, media, juridik, ekonomi), av olika konsumentgrupper, av
Internet-, IT:, programvaru-, telekomoch andra teknik{iiretag, samt av andra
intressenter. Yttrandefrihet, dllgång till
fakta och information, forskning, innovationsmöj ligheter, teknikuweckling,
konsumenträttigheter är några av de
områden som berörts.
Sammanslutningarna har olika sätt
att verka, till exempel via diskussion
och information i artiklar, böcker,
utbildningar och på egna webbplatser,
men också via lobbying och rättsinlagor. Några vdlkanda grupperingar är
Creative Commons, Electronic Frontier
Foundation, Center for the Study of the
Public Domain, alla med många vdll«inda namn bland sina grundare och
anhängare.5

Det är svårt att uttala sig om det är
aktiviteter som lett till att Ftterligare fbrstärkning av rättigheterna varit
svåra att få igenom i lagstiftningen och
att de amerikanska domstolarna allt tydligare börjat acceptera en uweckling
octraå av åir use användningen (insftr?inkningar) anpassad till ny teknik
dessa

och nya kommunikationsformer.
Faktum dr i vart äl att i varje lagstiftningsfiirslag och i nästan varje process
då nya rättsinnehavars§dd och/eller
nya tekniska möjligheter till nyttjanden
av s§ddat material flireslagits eller
prövats, har det funnits en stark uppslutning fiir såväl rättsinnehavar- som
användarintressen.
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Somverkan

{tirhindrats av en reknisk åtg:ird.6

I Europa har vi ännu inte

Producenten ålades s§ldighet att
avlägsna kopieringss§ddet så att tilllåten privat kopiering kunde ske, samt
att betala skadestånd till bland annat
den "lurade" konsumenten. Målet
prövades både enligt den franska upphovsrättsliga och konsumenrrämsliga

sett denna
uppsluming och aktivitet hos de samh:ills- och användarintressen som påverkas av den {tirstärkning som sketr av
rättshavarnas skydd. Men kanske är det
något på gång också här.
I Frankrike har i april i år en appellationsdomstol i Paris, på talan av en
konsument, stödd av en konsument-

organisation, rcagerat mor att möjligheterna till tillåten privatkopiering

regleringen.

Kan detta r,ara ett fiirsta steg mot att
uweckla och återge inskränkningarna
dess forna viktiga roll som samhälls-

intressets vdktare inom upphovsrätten?
Möjligen, men ftir arr verkligen påverka

rättsuwecklingen framöver krävs en
samverkan mellan olika samhdlls- och
användarintressen, såväl nationellt som

inom EU och internationellt.

-

Som det var sagt, man måste höja
sina röster för att höras, några under
parollen "Rör inte min inskränkning"
och andra under "Ge oss en informationsallemansrätt".

ftlrdraget om upphovsrätt (\(4PO Copl'rightTieaty, \i/CT) samt Yu{PO,fiirdraget om framlörancie och lonogram (\MpO perfirrmance and phonogram.iieary,
\flPPT). \X{PO är en fiirkortning av\(orid Intellcctual Propcrrl. Organisation, som är den FN-organisation som har immaterialrätten som sitt speciaimråcle. Vid
\(lPO-möten pågrir ständiga diskussioner om hur rättsområder bästa anpassas tili nya behov och ny teknisk uneckling. Nya internationella normer utvecklas

2
3
4
5

och antas vicl diplomatiska konfcrenser i forrnen av fbrdrag.
Se f'örsta och sisra styckcn i ingressen till sfCT och IX/PpT.
Sc sr 4 -12 i ingressen i infosocdirektivet.

Se st

3l i ingressen i infosocdirckivet.
Electric Frontier ForLndation

Se t.ex.

Se också böcker och matcrial skrivna av bl.a. prol Jarnes Bo1.lc
Lawrencc Lessig
(r Se Monsieur Stdphanic P et Association U.F.C. LUnion Federale
des Consommare urs-eue Choisir r,. Socidtd Universal pictures Video Francc rn.fl.. Cour
d'Appel de Paris, Fjärde kammaren, Sektion B, 22 aprrl2005 (Nr. 04114933)

,
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ingrid.soederlund@swipnet.se
Rubriken si4tar på skriften Fotogra-

fier hos arkiv, museer, institutioner m fl - finns det s§dd enligt
Upphovsrättslagen?Vem är i så
fall rättighetshavare? Och
Svenska fotografernas förbunds
Prisguiden 2005.
Den flirsta är tryckt 1997 och är skriven av Eva Henriksson som r),värr avled
lor något år sedan, som var jurist på
förbundet.
När man läser Eva Henrikssons lilla
skrift lorstår man verkligen att man här
har ytterligare en juridisk snårskog att
sätta sig in i. Att man inte bara kan
mångåldiga i papperstryck, skanna in,
skapa fotodatabas, lägga på CD och så
vidare, utan atr man har koll på upphovsrätten.

Ärkiv
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Mångo frågor

Man får sig en tankest?illare kring alla de
problem som kan uppstå om man vill
använda bilder som man inre ens vet
hur man {tjrvärvat (köp, donation eller
testamente) eller vem fotografen äq vilken man är "sliiktforska' fram om den
saknas. Sdllan har det skrivits något avtal, än mindre något bra avtal som räcker in alla juridiska spörsmåI. Först därefter kan man börja använda bildernal
Skriften ger en bra basorientering,
men - åtminstone jag - kan inte elter
en enda genomläsning snabbr och lätr
själv avgöra r,ad som g:iller for alla bilder som jag hanterar. Eftersom det är så
komplicerat och bilderna av så olika
slag, är det nog bdst att ha en kunnig
person att "håIla i handen'under hela

utredningsprocessen. Däremot är man
skaffa fram
uppgifter om personer, som till exempel
fotografer.

ju som arkivarie bra på att

Nödvöndig prisguide
När bilderna ska publiceras av någon,
känns Prisguiden lika nödvändig, med
bland annat nio punkter om Upphor.srättslagen för fotografen respektive bildköparen, priser för publicering av arkirbilder, dar priserna varierar beroende på
om de ska publiceras i tidning, i en
bok, på lnternet, etcerera.
Båda skrifterna beställs från
Svenska fotografiernas lorbund på
Upplandsgatan 4 i Stockholm, telefon
08-702 03 45,
, e-post
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Sclentologlhlbeln
r en historia om upphousrätt och sekretess
Text: Berndt Fredriksson

berndt.fredriksson@foreign.ministry.se

Hiil#å1tfft:T*i,,

Han var så full av bitterhet att han beslöt att på något sätt hdmnas organisationen. Det ville Stig göra genom att
offentliggöra det dokument i vilket hela

rörelsens religiösa budskap sammanfattas - scientologernas bibel om man
så vill. Då måste man veta att ftir att få
köpa bibeln krdvs att man som medlem
i §rkan har genomgått ett antal stadier
av utbildningat som var f?ir sig betingar
höga kostnader. Bibeln i sig kostar
några tusen kronor.

Allmän handling
Stig lade ut bibeln på Internet, men
insåg omgående att detta tilltag skulle
kunna strafFas som brott mot upphovsrättslagen, och samma dag tog han bort
materialet. I stdllet tog han kopior av
bibeln och lämnade in dem till Justitiedepartementet, Riksdagen, Stockholms

tingsrätt och JK.
Samtliga myndigheter tog emot

kopiorna som inkomna allmänna handlingar. Tilltaget var inte så dumt med
Stigs syfte att offentliggöra materialet.
Det var klart att bibeln i sig inte innehåIler några hemligheter och eftersom

offentlighetsprincipen tog över upphovsrättslagen måste myndigheterna
ldmna ut bibeln till alla som ville läsa
den.
Stig gjorde ingen hemlighet av sitt

tilltag. Tvärtom. För att s§dda materialet kom unga scientologer först av

till Regeringskansliets
arkivcenter och till Riksdagen och bealla varje morgon

stallde fram bibeln. Sedan satt de hela
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dagen och bevakade den så att ingen
annan kunde få läsa den. Det ftirekom

till och med att nitiska scientologer
målade över särskilt känsliga avsnitt
med Tippex. Det skulle ha kunnat
klassas som förstörelse av allmän egendom, men det var bara kopior.
Med sitt tilltag visade däremot scienrologerna vilka uppgifter som var sär-

skilt kinsliga. Jag kan v?il tillägga att jag
i hanteringen av sekretessärendet fick
det wivelaktiga nöjet att ldsa igenom
bibeln. Jag {tirstod ingenting. Och det
måste sjdlvldart vara så, eftersom jag
inte genomgått de ft;reberedande stadierna ftir att kunna ta till mig budskapet.

Scientologer

i

USA

Dessa händelser uppmärksammades av

scientologerna i USA. Det är en inflytelserik grupp. Bland annat engagerade
sig kongressledamoten Sony Bono, lore
detta sångare i duon Sony and Cher, i
fallet.
Höga fiireträdare ftir USA:s handelsftirvaltning och USA:s ambassad i
Stockholm, påtalade ftir den svenska
regeringen att man ansåg utlämnandet
av bibeln vara ett brott mot Sveriges
åtaganden till s§dd för upphovsrätten.
Genom att svenska myndigheter lämnat
ut detta material har landet Sverige
brutit mot sina furpliktelser enligt
Bernkonventionen och TRlPs-avtalet.
USA menade att den svenska regeringen var ansvarig for den uppkomna
situationen. Om svenska myndigheter
fortsatte att ldmna ut bibeln skulle
USA, ftirklarade man, stdlla Sverige till
svars

inför \7TO:s wistlösningsfiir-

årande.

Utrikessekretess
När en advokatbyrå begärde av Regeringskansliet att ä ta del av detta material i september 1997, blev frågan ett

fiir regeringen.
I oktober 1997 fastslog regeringen att
uppgifterna i bibeln i sin helhet omsekretessärende

åttas av utrikessekretess, eftersom det
stod klart att ett offentliggörande skulle
störa Sveriges fcirhållande till USA och
att det också skulle skada Sverige, eftersom vårt lands trovärdighet som seriös
handelspartner var ifrågasatt.

Motsatt srutsots
Samma handling hade som ndmnts
också lämnats in till bland annat JK.
Den myndigheten vägrade att lämna ut
bibeln med hänvisning till utrikessekretess. Ärendet överklagades till Regeringsrätten, som kom till motsatt slutsats. Regeringsrätten menade att uppgiFterna i bibeln visserligen rör en
juridisk person i eft annat land, men
ftir att utrikessekretess skall anses gdlla
måste uppgifterna i sig innehålla hem-

ligheter med anknytning till internatioriell verksamhet. Det faktum att
röjandet i sig orsakar en störning, är

inte tillräckligt för att utrikessekretess
skall g:illa.
egeringen tog dock det amerikanska hotet på allvar. Slutet
på historien blev ett tillagg i
sekretesslagen (8:27) som säger

att för
uppgifter som inte saknar kommersiellt

intresse gdller sekretess med omvänt
skaderekvisit.
Kom sedan inte och säg att sekretess
saknar dramatik och dynamik.
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Hemligt recept återfanns
l-t
Dogens läskedrycker i oll
ära, men vod sägs om en
Tu mba SpecioL T illverka d
enligt ett hemligt recept
och med en pärlonde fräsch
smok att släcka törsten
med. En dryck bryggd runt
knuten - iTumba bryggeri.
fram till och med 1950 då
bryggeriet lades ner. Det sades aft receptet till laskedrycken begravdes med deis
uppfinnare. Den goda lokala sodan var
Så var det

ett minne blott.
Ända tills ett gäng nyfikna pensionärer bestämde sig fiir att skriva en bok
om sin hembygd. De gick man ur huse.
Over hundra pensionärer satte igång att

leta historiska saker och dokument i
sina egna byrålådor - och andras.
Under ett sådant letande befann man
sig hos en dam i Tirmba som var änka

efter en av bryggeriarbetarna. Plörsligt
låg receptet där. Glömt sedan ndstan

Hur gick det fbr pensionärerna? Jo, det digra letandet

50 år. Men lika brukbart som då.

resulterade

Återskopode sodon

skrifi. Och läsken var rikrigt
god havdar de som satr i

När Tirmba-pensionärerna senare hade
med receptet i en utställning blev de
kontaktade av Stefan Gråfors, privatsamlare av gamla saker. Stefan Gråfors
som driver lantboden på Hågelby gård i
Bot§rka såg genast en möjlighet att
återskapa sodan. Efler många besök hos

olika bryggerier fick han till slut napp
hos Mora bryggeri. De foljde d.t grmla
recepter och gjorde några provflaskor.
Upphittarna av receprer, pensionärerna i Tirmba, fick uppdraget att fungera

som smakpanel. Drycken fick väl godkänt och bryggeriet satte igång ..r p.oduktion av I 200 flaskor. Dessa sålde
snabbt slut i lantboden, men {tir den
som vill smaka en Thmba Special finns
chansen nu till sommaren. Hågelby
lantbod kommer då, exklusivt, att sdlja
de läckra dropparna igen.

i

en historisk bygde-

smakpaneien.
Text: Marianne Lundgren
Kötla:Tidningen

Pejt

på Botkyrko

Citronilextrakt och olika
fruktessenser gjorde
Tumba Special till en
läskande dryck. Som
mest uppfriskande är den
om den avnjuts vid 7-10
graders temperatur.
Smaken sägs påminna
lite om Champis. Då, när
det begav sig, var Tumba
Special inte bara en läskade dryck. Dess
flaskor, när de var urdruckna, fungerade ofta
som mjölkflaskor för bygdens skolbarn.

bakom mackbilden
I ftrro numret ovTemo Arkiv
publicerodes två bilder som vi fått
låno från Sondvikens kommuns
centrolorkiv, bebisen med rodiohörluror och de stolto bilögorno
som tonkor bilen. Historien om
lille Rune, skrey yi om då. Hör
kommer historien om mockbilden,
som ocksri til/s o//deles nyligen vor
okönd ftr kommunorkivet.
För mackbilden slår vi i den trvckta
Bilkalendern fur Gävleborg, o.h Vär,..norrlands län från 1956. Lansbokstaven

Ärkiv
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visar att bilens årsmodell 1953 är
hemmahörande i Gävleborgs län.
Bilägaren Mannkvist var bosatt i Valbo
väsrer om Gävle. Ti_rrligt nog fur oss
hade de ert ovanligt namn då Mannkvisr inre växer på träd, om man säger
så. En sökning i telefonkatalogen och
jag får tag på Mannkvist. Fel Mannkvist
men de hänvisar mig vidare till Sandviken och Mannqvist med q. Där frågar
jag Anders Mannqvist i Sandviken om
någon släkting till honom ägt en Opel
Rekord. Det visar sig vara sonen till
bilagarna. Sonen talar om att han själr,
är med vid fototillftiller dven om han

inte syns så bra då han ännu ligger i
mammas mage. Pläden som skymtar i
baksätet finns ännu kvar i åmiljens ägo.
Bilen köptes lbr förslagspengar till 1brbättringar vid Mekaniska verkstaden
inom Sandvikens järnverk.
En gammal bilkalender och wå telefonsamtal, varav en var felringning som
ändå ledde vidare och bildgåtan löstes
tre dagar innan Arkivens Dag. Foto:
Okänd, Sandvik AB, personaltidningen

r\onyertern nr

i

19) /

.

Text: Bosse Hedblom
orkivorie vid Sondvikens kommuns centrolorkiv
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vårt möte furevisades jag lejonparten av
hela det stora arkivet som redan hunnit
ordnats upp.Jag fick också översiktligt
ta del av en del brev och se hur katalogiseringsarbetet var upplagt.

Mästerligt inflytonde

Uppmärksammad
händelse. Ingmar
Bergman donerade
2002 sitt privata arkiv
Svenska

till

Filminstitutet

i

Stockholm.

7\
il
M

en vörldskönde filmg! ,.goro.. n, teoiermonnen
och ftrfottoren lngmor
Bergman donerode 2002 sitt

privoto orkiv till Svensko Filminstitutet på Gördet i Stockholm. Ett
moterial sorn motsvo rar omkring
50 hyllmeter och omspönner nörmare 70 år.

Undertecknad träffade den tidigare
bibl iotekschefen for Filmi nstitutets

dokumentationsavdelning (bibliotek,
klipp- och bildarkiv), Margareta Nordström, som ordnat och {tirtecknat detta
spännande arkivmaterial, ftir att på så
sätt höra närmare om hur arbetet med
Ingmar Bergmanarkivet fortskrider. Vid

Först en kort uwikning om Ingmar
Bergmans inflytande inom filmen och
teatern. Det är så omfattande och rikt
att det måste rubriceras som mästerligt.
Man kan inte undvika att komma fram
till någon annan slutsats. Denna nivå
emanerar bland annat från det faktum
att regissören Ingmar Bergman årtionde
efter årtionde nästan sjdlv byggde upp
ett världsrykte ftir svensk film.
Vad är det hos Ingmar Bergman som
väckte - och fortfarande väcker - ett
sådant oerhört intresse? Det går att
finna några karakteristika; det utstuderade hanwerket, den särpräglade stilen
och hans enastående handlag med filmare och skådespelare. Många av de
senare har blivit världsartister och bland
filmarna nådde Sven Nykvist absolut
världskla-ss.

f
I
v
ö

Ingmar Bergman, som idag är 86 år och
fortårande i hög grad vital - se bara

intervjuerna i teve de senaste åren övertalades till detta efler att docenten
och filmkritikern Maaret Koskinen
besökt honom i samband med hennes
doktorsavhandling om Bergman. I den
numera berömda privatbostaden på
Fårö guidades hon runt och förevisades
bland annat ett 5 x 5 meter stort rum
med massor med blandade arkivhandlingar som han samlat på sig från större
delen av sitt liv. Ett material som numera, elter lastbilstransporten till Stockholm, utgör kärnan i Ingmar Bergmans
arkiv på Filminstitutet.

t2

Rikt arkiv. Materialet motsvarar cirka

50 hyllmeter och består av manuskript,

regimanus, brev, film- och teaterbilder, samt porträtt.
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Foto: Änden Rorh, Ylle

Ingmar Bergmans livsverk represenrerar inte bara det svarrvira ljusets eller
filmens mä.sterskap, en position han
delar tillsammans med Kurosawa och
Fellini, utan också den sceniska relationens motsvarighet. Det senare visas i
mängder med intressanta relationsdramer inom filmen och teatern. Det
finns en närhet hos Bergman som ftire
honom sällan skådats.

Tre delorkiv
I

samband med Ingmar Bergmans
donation av arkivet till Filminstitutet,
en händelse som uppmärksammades

relariw mycket i media, horde kyrkoherden i Hedvig Eleonoras ftirsamling i
Stockholm av sig och berättade arr han
kåinde till ert annar Ingmar Bergmanmaterial som kanske kunde vara av
inffesse. Man hade nämligen påträffat
en låda på kyrkvinden med saker som
tillhc;rt familjen Bergman. Lådan härrörde från tiden då Ingmars far var
§rkoherde i samma församling. När
åmiljen sedermera fly'ttade, en händelse
som dgde rum {tir snarr err halvt sekel
sedan, blev lådan på vinden kvar. Ville
Filminstituret ha materialet? Givewis
ville man det. Materialet från Hedvig
Eleonora dr mycket litet till omänget,
kanske 7-8 volymer handlingar, men är
inte desto mindre högintressant då det
handlar om Ingmar Bergmans övre ronårstid och början av tjugoårsåldern, med
intressanra ftirstlingsverk, arbetsböcker
och fotografier.
Det finns också ett tredje Ingmar
Bergmanrelaterat arkivmaterial som
inkorporerats i Ingmar Bergmanarkivet,
ett material från Bergmans tid på
Dramaten. Denna gamla eminenta
institution har överlämnat original-
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handlingar till utländska teateruppsättningar, samt tryckta översättningar av

bär ansträngningen, när arbetet är fär-

digt, möjligheter till otaliga ingångar i

Ingmar Bergmans manuskript. Det

det fantastiska materialet. Berydligt fler
än en vanlig arkivförreckning som är
mer översiktlig till sin karaktär. Margareta Nordströms katalogiseringsinformation kommer således att föras över till

motsvarar sammanlagt omkritg 2.5
hyllmeter, varav en femtedel utgör
originalhandlingar och S.ra femtedelar
tryckta handlingar.
Det är bra att dyen en mindre del
tryckt material kommer med i Bergmanarkivet, något som annars - som bekant
- inte alls kännerecknar arkiv. Anledningen till att man gjort ett sådant
undantag i det här sammanhanget ar att
det handlar om svårårkomligt internationellt tryck.
De wå mindre delarkiven morsvarar
uppskattningsvis cirka 75-20 o/o av det
totala arkivmaterialet, resten utgörs av
Bergmans donation.
O rd n o n

det och förteckn o n d et

Det är Margareta Nordscröm som ensafir
gått igenom det rika Ingmar Bergmanarkivet - som består av manuskript,
regimanus, brev, film- och teaterbilder,
samt porträtt - och ordnat och ltirtecknat der.
Arkivmaterialet har strukturerats
udfrån en ämnesklassificering som är
vanlig inom biblioteksvärlden. En bakomliggande anledning till detta är det
parallella arbetet med att uweckla en
stor relationsdatabas. Margaretas detaljerade katalogiseringsuppgifter om
Bergmans brev, med mängder med
korshänvisningar, innebär ett kolossalt
arbete, det {tirstår alla. Samtidigt inne-

Ordnat och förteck[at.

databasen. Kanske hinner denna bli klar
redan till hösten, och lanseras i sam-

band med att Svenska Filminstitutets
nya bibliotek i entrdn öppnas. Men
enligt projektledare for databasprojektet
Andrd \Wachholz, ar det oklart i nuläget
om det verkligen hinns med.

Hemsidan kJar 2005
Filminstitutet har parallellt med ordnandet och ftirtecknandet av Bergmanarkivet och upprättandet av en databas,
Forts. ndsto sida
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Margareta

Nordströms detaljerade arbete med I
Bergmans arkin med omfattande information i anmärkningsfältet.
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30 ma1, går av stapeln på Dramaten,
andra dagen på Kungliga Operan, och
tredje dagen på Svenska Filminstitutet.
Inbjudna är alla möjliga kända personer,
exempelvis Liv Ullman, Pernilla August
och diverse kanda film- och dramaforskare runtom i världen, bland annat
från New York och Frankrike, men
också, sj:ilvållet. från Sverige.

Korrespondens.
Ett "lägg" med
lngmar Bergman
brev.

arbetat med att ta fram en påkostad
hemsida som kommer att heta lngmor
Bergmon foce to foce. Redaktör ftir
hemsidan är nyligen utsedd, filmvetaren
Jan Holmberg. Förhoppningen är att
den kan bli f;irdig under innevarande år.
Varje vecka, året runt, pågår det Bergmanaktiviteter någonstans i världen.
Detta fortlöpande varje år sedan mycket
lang tid. Förhoppningen är att hemsidan kan bli ett forum eller ett nav ftir
alla Ingmar Bergmanintresserade i
världen. Redan idag finns en lighwersion som kan beskådas på adress:
www.ingmarbergman.se. Den har for
närvarande ett ytterst tilltalade formoch Pirgspråk. Det senare i form av en
diskret sepiapräglat ton, men hela hemsidan kommer att uwecklas till en
mycket större produkt, också med den
databas som nu uwecklats.

Två

Filminstitutet kommer att

Bergmonsymposium
Under tre dagar arrangerar Stiftelsen
Ingmar Bergman ett ambitiöst internationellt symposium i Stockholm flor att
uppmärksamma sti{telsen, Ingmar
Bergmanarkivet och Ingmar Bergmans

Bergmans arkiv inta en av de mest inuessanta positionerna enär hans inflytande är så enormt, även i förhållande
till många politikers och statsmäns
privata arkiv.
Att snart kunna ta del av arkivmaterialet från en sådan synnerligen intressant
person, efter att det organiserats och
tillgängliggjorts färdigt om något åq är

naturligwis ovärderligt. Hela projektet
utgör som sådant en kulturgärning av
stora mått.

Drivande i hela det övergripande
arbetet med Ingmar Bergmanarkivet
och dess tillgängliggörande, arbetet
med stiftelsen med mera, har Filminstitutets vd Åse Kleveland varit, även
om det står klart av ovan att det är
många som arbetat hårt för att realisera
de ursprungliga intentionerna från
Ingmar Bergman.
Text: Ove Hal6n

livsgärning. Första dagens program, den

arkiv pa
o

Från den 1 januari 2006 kommer två
av Srockhol m: arkivinstirutioner att
finnas på samma adress. Nämligen
Stockholms Företagsminnen och TAM-

Arkiv.
- Vår flytt till Ulvsunda öppnar många
möjligheter fur samverkan, både i det
dagliga arbetet och i specifika projekt,
säger Annelie Johansson, chef lror

TAM-

Arkiv.

TAM-Arkiv är ett fureningsarkiv lor
fackliga akademiker- och tjänstemannaorganisationer. Medlemmar kommer
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Svenska

forvalta Ingmar Bergmans egen arkivdonation och de andra wå arkivdelarna
rent $.siskt. Men det blir den nybildade
stiftelsen Ingmar Bergman som kommer
att ha det formella ansvaret. I styrelsen
sitter representanter från Svensk Filmindustri, Sveriges television, Dramaten,
SFI och Bergmans döttrar Linn Ullmann och Eva Bergman. Ordförande
ftir stiftelsen är Åse Kleveland, tidigare
kultur- och idrottsminister i Norge, och
som tillika är vd {tir Filminstitutet.

Ov ö rde rli g ku ltu rgärni n g
Av personarkiven i Sverige torde Ingmar

från både TCO och SACO-området.
I arkivet finns sex kilometer originaldokument från 1840-talet fram ti1l
idag, en omåttande bildsamling,
intervjuer och självbiografiska berättelser från olika yrkesgrupper, tidskrifter, broschyrer och mycket mera.
Här finns material från över 600 olika
[öreningar och uerksamheren vdxer
ständigt.
Stockholms Företagsminnen är ett
centrum lor näringslivshistoria. De
hanterar en av världens största sam-

lingar av originaidokument, bilder,

film och reklam från cirka 4 000

lrore-

tag.

Stockholms Företagsminnen vd
Alexander Husebve, har engagerar sig
Ilor att TAM-Arkiv ska flytta just ti1l
Grindstuvägen;
- Vi ser flera möjligheter till samarbeten, särskilt intressant är tanken
på en gemensam utställningslokal, men
kanske dven en studio för de många
inrervjuer som båda institutionerna

genomför varje

år.
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Pengar

till arkiupedagogik

Resu/totet ov Arkiv ftr ollo-utredningen sorn presenterodes 2002,

har nu utmynnat i en proposition
(2004105: I 24). Ett tidsbegrönsot
notionellt uppdrag ftr att utveckla
orkivpedagogiken sko// ges til/ ett
enski/t orkiv. Summan ör begrönsad till I miljon kronor årligen.
Motivet till satsningen motiveras främst
utifrån demokratisynpunkt och rätten
att ta del av ailmänna handlingar. Det
är därlor något intressant att man med
den motiveringen vill ge uppdraget till
ett enskilt arkiv. Möjligen har man här
sett önskemål om ökat samarbete me[1an arkivmyndigheterna och den enskilda sektorn som eft tungt vägande
skal. Samtidigt kan man förstås peka på
att arkivmyndigheterna rimligwis bör
avsätta pengar ltir detta ändamål i den
normala budgeten.

Riktlinjer
Resurser till arkivpedagogik ar alltså det
enda rydliga beslur som proposirionen
lägger fram. Den uttalar sig dock om
några riktlinjer, bland annat vikten av

Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@bredband.net
ABM-samarbete och att fuksarkivet och
Iandsarkiven fortsätter bevaka den
digitala uwecklingen. Däremot vänder
man sig mot inrättandet av ARKSAM
(den i utredningen föreslagna samordnade uwecklingsfunktionen ft;r digital
information). I stället vill man se att
detta behandlas i ett bredare perspektiv,
fram{tjr allt rycks man anse att kulturdepartementet inte bör stå för hela
kostnaden.

Oförändrod nämnd
Några av de andra bedömningar som
görs i propositionen är att arbetet mellan de statliga och kommunala arkiven
bör utvecklas. Man gör tummen ned ftir
lorslaget om att lora in en passus i arkivlagen om att enskilda arkiv är en del av
det nationella kulturarvet. Motivet till
detta är dock av principiell natur, då
arkivlagen enbart är applicerbar på den
offentliga förvaltningen.
Ett område som diskuterades i utredningen var att man ville ftjrändra den

nämnd ftir enskilda arkiv som Riksarkivet ansvarar ltor och vars uppgift är
att lordela bidrag till den enskilda arkivsektorn. Remissvaren ifrån de enskilda
arkivinsrirurionerna var här rätt entydiga i sitt missnöje över dagens konstruktion. Detta till trots väljer man i
propositionen att inte förändra nämndens konstruktion.

När det gäller minoritetsspråken skall
Riksarkivet ges i uppgift att uweckla
formerna ftir samarbete med andra
institutioner och minoritetsgrupperna,
lor att säkerstdlla ber.arande av dokument ifrån dessa språkgrupper. Dessutom vill regeringen arr minorirer.språkens representation också skall
beaktas i sammansättandet

al

den

enskilda nämnden.

Foststöllda dvgifter
När det gäller avgiftsfinansiering

skal1

Riksarkivet bemyndigas att åstställa
avgifter ftir leveranser till dem och
landsarkiven. Vidare ska1l avgifterna fbr
tjänster ses övet främst för art komma
bort ifrån dagens situation där priserna
mellan arkivmyndigheterna kan variera

kraftigt.

6emn9fu6aa
h{ffinsäny il(fn sayaa
(asnre oc6 frnnonsorer
evt §§öyr sommfr!,!
Ärkiv
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Vad väljer du - madrass eller bank?

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

Det som behövs - hårdvara, mjukvara och erfarenhet
För att digitalisera det analoga arkivet behövs en skanner och
system för att hantera de inskannade filerna. Oc6 kan erbjuda
fristående skanners för mikrofilm såväl som storformatsskannt
för original i svartvit och färg.

Hos oss hittar du även lösningar för att hantera statiska o
dynamiska arkiv. Sist men inte minst har vi erfarenhet från

ha hjälpt kommuner och företag med olika skanningsproje

arkivera dem digitalt?

erfarenheter som kommer dig till nytta.

Flera fördelar med digitala lösningar

Väljer du en liten okänd bank eller en stor och stabil?
Oce är ett stabilt företag, vi har funnits iöver 125 år och
representerade i cirka åttio länder. Om du väljer att sätta in c
förmögenhet på banken, väljer du då en liten okänd
bank eller en stor och stabil?

Det finns flera nackdelar förknippade med att ha ritningar och andra

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

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att förvalta din
förmögenhet, ring 08-703 40 00 eller besök oss på
www.oce.se

Printing
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Arkivlorteckning

Diplornerad registrator

Etiketthantering

kan du bli genom att gå de tre kurserna:
Diarieföring - grundkurs, Diarieföring - fördjupningskurs,
samt Offentlighet & sekretess för registratorer, och
därefter skriva SIPUs diplomtentamen.

Utskrifter
Export

Import
Leveransreversal

KLARA' " Dokumenthnntering

Välkomna på
användarträff
den 14 oktober

Var det länge sedan du gick kurserna?
För dig finns Diarieföring - repetitionskurs,

Dokumenthanteringsplan
Webbpublicering
Arkiv för elektroniska
handlingar

5-8september2005!

lnformation om samtliga kurser hittar du på vår
hemsida www,sipu.se. Där kan du också anmäla dig
och ta del av de detaljerade programmen fÖr höstens
utbildningar.

Kontakta oss för mer
information

Tel:

a5ffi-25§ ?s

MARIEBERGS

Box 70338
107 23 STOCKHOLM

E-pös{i
info@imagan.se

tfn: 08-698 06

03

fax: 08-698 06 02

www,sipu,se

eposti marleberq@siPu.se
orgnr: ss6111 9099

Arkiv- och dokumenthanteringsdagar
i Tallinn
Nya lagar; standardisering och långtidsarkivering med ny teknik samt studiebesök på Stadsarkivet

12-14 oktober 2005 på M/S Viktoria samt i Tallinn, Estland
Ombord på nya M/S Victoria genomlor Wimab-Utbildning

&

Consuiting AB Arkiv- och dokumenthanteringsdagar. Mälgruppen ftir dessa dagar är arkivarier och dokumentspecialister.
Den tekniska utvecklingen inom långtidsarkivering går oer-

hört snabbt. De nya metodema forbättras ständigt och därmed underlättas integreringen med äldre tradionellt material.
En de1 nya standarder inom arkivområdet forväntas komma
inom den närmsta tiden. Några frågor som belyses under dessa
dagar är: Vad blir standard i framtiden? Vilka nivåer och på

vilket sätt kommer det att påverka arkiv- och dokument-

Aktuetl lagstiftning inom arkivområdet

J ir i Ko I ar, av d e I nin gs di re kt ö r Rilc'\ ar kiv e t

Lars Hc)ger, konsult, WIMA-DOK
* Aktuella utredningar och lagar

*

Arkiwerkets synpunkter
På olika sätt

Långtidsarkivering

S-O Hjelm, Key Account Arkivspecialist,
Dokumenthuset Recall AB
Peter Lindgren, Sales, Dokumenthuset Recall AB
Lars Hr)ger, konsult, \'{IMA-DOK

specialistens arbete? Vilka nya lagar och regler är aktuella?

Delar ur programmet:
Beständighet och standarder i ett internationellt

perspektiv

Jiri Kolar

*

av delnings

direktör,

Vad är en standard?
*, Typer av standarder

1

.

Riks arkivet

Kurskostnad: 3 500 kr/person (exklusive moms)' Prisexempel
på del i B2-h1'tt: 1274L<rlperson (inklusive frukost och middag) samt i enkelhytt 1 978 kriperson (inklusive
frukost och middag).
För fullständiga priser samt mer information kontakta Wimab tel 013-3 5 57 51 , fax 0 13- 1 3 91 5 8,
e-post info@wimab.se eller se www.wimab.se

il
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under luppen
Text: Sara Naeslund

sara.naeslund@stockhol mshem.se

en l5 opril 2005 genomftrdes den tredje notionello ömneskonferensen i
orkiwetenskop. Denna gång vor
det Göteborgs tur ott stå vörd.
De flesta ämnen verkar återkomma på
ämneskonferensernas dagordning. Precis
som i Härnösand diskuterades Högskoleverkets uwärdering av bland annat
den arkir.vetenskapliga utbildningen

Tema Arkiv 2004:4). Anna-Christina
Ulfsparre, som deltagit i Högskoleverkets uwärdering, presenterade $upppens arbete och resultat.
Utbildningen på A- och B-nivå fungerar på det hela taget väI, däremot finns
klara problem med rekry,tering och
genomströmning på C-nivå och däröver. Eftersom många arkivstudenter
redan har en gedigen utbildning är de
mindre motiverade att skriva ytterligare
en C-uppsats, särskilt som dagens
(se

.t.

studiestödssystem inte är anpassat for
långa studier. I stdllet är många studenter fokuserade på att komma ut i yrkeslivet. Så lange 40 poäng arkir'wetenskap
är ett de facto-krav för att arbeta som
arkivarie så är det knappast förvånande
att studenterna inte går vidare till högre
nivåer.

Bolognaprocessen
Alla svenska hogskoleutbildningar
påverkas på något sätt av den så kallade
Bolognaprocessen. Om denna uweckling berättade Anna Nordling från Gc;teborgs humanistiska fakulret inirierat.
Syftet med processen är att öka studenters och lärares rörlighet, öka anställningsbarheten och stärka de europeiska
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utbildningarnas konkurrenskraft. Fc;r
att uppnå detta krdvs bland annat jämftirbara examensstrukturer och berygssystem. I vänran på en proposirion är
det ännu osäkert hur det svenska utbildningsvdsendet i praktiken kommer att

utbyggd "Vem är det?", med andra ord.
Det andra bokprojektet ska resultera i
en översiktlig handbok i internationell
arkivhistoria. Utifrån ett kultur- och
samhällsperspektiv skall den historiska
uwecklingen av arkiv och arkiwerksamhet i ett antal länder beskrivas och jiim{tiras. Boken kommer att skrivas av ett

flertal personer med Alain Droguet
(Värmlandsarkiv), Lars J<irwall (LLA),
Gunilla Nordström (GlA) och Louise
Lönnroth (GLA) i redaktionskommittdn.
Aven Mittuniversitetet har tagit initia-

tiv till en lärobok som ska handla om
dokumentsryrn i ng. Förhoppn i ngsvis
kommer åtminstone någon av dessa
böcker se dagens ljus inom det närmaste
året.

ändras.

Ett steg pä vägen

Föredragningen utmynnade i en diskussion om hur ämnet arkiwetenskap
kan påverkas av de kommande reglerna.
Ska ämnet ingå i en treårig grundnivå

Ämneskonferenser är ett steg på vägen
arr urveck]a arkjwerenskap .onr unir ersitetsämne. Bolognaprocesser-r och Högskoleverkets utvärderins bör rinrligen
påverka den uwecklingen - n'ren der ;ir
inte självklart åt vilket 1-rå11. Hoeskoleverket efterlyser fler sruder-Lrer p:i hösrc
nivåer och en tydlieare r-etenskaplis lirrankring. Bolognaprocesser-r svfiar diremot till att stärka studenternas ansrälLningsbarhet, och då borde der ses som
positivt att arkivstudenter vanliger.r får
arbete efter två terminers studier.

(motsvarande del av en kandidatexamen)
eller ligga på en avancerad ett- eller
wäärig mastersnivå som påbyggnad på

grundnivån?

I dagslaget är utbildningarna lilorärdiga, men kanske kommer man framöver att välja olika vägar vid lärosätena.
Valet av examensnivå kommer rimiigen
att påverka utbildningens inriktning
och innehåll.
Två bokinitiotiv

Viktigt vägval
Ett viktigt vägval är om vetenskaplig-

Bristen på aktuell och relevant kurslitteratur är ännu ett tema som diskuterats
på tidigare konferenser. Länge har man
efterlyst en övergripande kursbok som
kan ersätta de kompendier som dominerar dagens undervisning. Därftir var
det gladjande att höra Louise Lönnroth

heten ska ses som sjdlvändamåI eller
som ett medel för att stärka yrkeskårens
kompetens och ställning. Eller annorlunda uttryckt - ska man studera arkivvetenskap eller ska man utbilda sig dll

berätta om wå bokinitiativ som fått

smått absurt att det framstdlls som ett

medel från Ingvar Anderssons fond.
Båda syftar till att avhjiilpa den historielöshet som arkivariekåren lite märkligt
nog rycks lida av. Den fljrsta boken,
som skrivs av Ulf Andersson (GlA), är
en biografisk matrikel över den svenska
arkivariekåren från mitten av 1800-talet
till nutid. Syftet med boken är att beskriva personernas biografiska data,
utbildningsbakgrund, bedriven forskning, publicerade artiklar etcetera. En

problem att många ld:rare d:r yrkesverksamma arkivarier och inte minst att de

arkivarie?
Personligen kan jagrycka att det blir

flesta arkivstudenter år arbete som
arkivarier efter 40 poäng. Jämftir med
exemplet Handelshögskolan. Vem skulle
anse att det dr ett problem att eleverna
redan under studietiden {är nära kon-

takter med näringslivet? Hur ofta hör
man någon beklaga att ekonomistudenter år arbete efter examen i stdllet fi;r

att doktorera?
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lnrätta en ny myndighet för diarieföring och ersätt Lagen om hantering av allmänna handlingar
med en förbättrad Arkiv- och diariumlag. Det förestår Ove Halen, bland annat utifrån sina
erfarenheter av utredningsarbete om diarieföringsverksamheten på statliga myndigheter'

Förhättta nya lagen
med

I

och

0

Text: Ove Hal6n

ohk@swipnet.se
Förslaget om en ny lag - Lagen
om hantering av allmänna hand'
lingar - som presenterades i
utredningen Ordning och reda
bland allmänna handlingar, SOU
2002297, innebär kortfattat att
Arkivlagen upphör och dess
bestämmelser överförs med
vissa ändringar till den nYa lagen
Li kaså överförs Sekretesslagens
bestämmelser om diarieföring

till den

varierna. Likaså finner många arkivarier
det obegripligt att man frångår en inarbetad och klassisk terminologi vad
gäller sådana fundamentala begrepp
som arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Litet om diarieföring
Ser man sedan

nya lagen.

till området diarieforing,

går der att konstarera att man inte pasan samlar således dessa olika

arkiv- och diariumdelar i en

sar på att förbättra lagbestämmelserna
om denna verksamhet i nuvarande sek-

lag och detta måste anses som

positivt. Likaså måste man betrakta forhållandet att man bryter det nu hundraåriga tankemonopolet gällande bruket
av det allmänna arkivschemat för arkivredovisningen som bra. Man öppnar till
exempel upp för processbaserade arkivredovisningssätt. Men dar upphör det
positiva. Många anser nämligen att det
inte är bra att arkivprofessionen i samband med förslaget mister en egen

1ag.

Denna har genom sitt namn stärkt
arkiwerksamheten i samhdllet på ett
påtagligt sätt, och varit ett stöd för arki-
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sm'iter i många fall
förbi diarieförinsens

Dst

retesslagen, utan lyfter över dem rakt av
Detta trots att {tirändringar av bestämmelserna är nödvändiga av fler skäl,

bland annat samhälls- och teknikutvecklingsmässiga. Exempelvis innebär

digitala diarier möjligheter på ett helt
annat sätt än tidigare att sätta samband
mellan handlingar/ärenden, vilket borde
vara en ny 5:e obligatorisk uPPgift i
Iagen, eftersom sambandet underlättar
återsökningen av information så påtagligt.

Y ika-så fattas fundamentala delar
| ,o- att myndigheterna skall ha
!en diarieplan, och likaså en Portalparagraf för diarieföring av tyPen:

Alla myndigheter skall registrera sina
inkommande och upprättade allmänna
handlingar i ett dagligt fört myndighetsdiarium. Man tar heller inte upP Problemet med den direktadresserade eposten som i många åll smiter forbi
diarieföringens kontrollstation. Denna
år nämligen till ft;ljd att myndigheternas underregistrering av allmänna handlingar ökar. Tidigare har det problemet
främst gällt myndigheternas egna upprärtadeälmänna handlingar. Över
huvud taget dr det mycket litet om diarieftiring i det nya lagftirslaget, vilket är
märkligt med tanke på dess oerhörda
berydelse för det efterkommande handläggningsledet och arkivledet.
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Arkiv- och diariumlagen
Innan lagen inltjrs behöver den såIedes
ftirbättras i ovannämnda delar. Tid ftir
detta finns om alla sätter till klutarna.
Viktigt är också attldgga all prestige åt
sidan. Undertecknad kritiserar således
inte utredarna, statskontoret eller regeringen, bara delar av lagförslaget i sak.
Detta bland annat utifrån min erfarenhet av utredningsarbete om diarieItiringsverksamheten på 22 statliga
myndigheter (Almautredningen åt Riksftirsäkringsverk et 200 3,
samt en CEORG-

utredning år

om ofta tiotals uppgifier tler är.r de "h-ra
grunduppgifterna", om ir.rtbrn'rationsåtersökning och om dokumer.rthante-

variation giillande diarieftiringen hos
22 myrdigheter, 21 självständiga myndigheter i form av länsvisa Försäkrings-

ring.

kassor, och därutöver Riksftirsäkringsverket. I Almautredningen hade flera
andra stora statliga myndigheters diariefiiringsverksamhet tagits upp som referensmyndigheter, bland annat SIDA
och Vägverket, och en länsstyrelse.
Underrecknad kände därutöver till
diarieföringen i wå kommuner. Sammantaget redovisade dessa 27-28
myndigheter mycket stora olikheter.

iariefuring är fullkomligt oundgängligt lror att våra m),ndigheter och samhälle ska fungera,
något man poängterat i utredningen
Offentlighetsprincipen och den nya
tekniken, SOU 2001:3, som föregick
Ordning och reda utredningen. Dä*-ör
är det tråkigt att notera att utredningen
om lagen om hanteringen av allmänna
handlingar inte på

Arkiv- och dioriumlogen
sätter

Statskontoret
2oo4).

samma sätt lyfter

"Registrering" ndmns
exempel blott några gånger i lag{iirslaget. Ordet diarium och diarieftiring
inre alls.

lagar.

fram diarieftiringens centrala bery-

lingar i srörsra alln'ränhet,

delse.

ti11

exempel

under handläggningsfäsen. Ett namn
som Arkir- och diariumlagen har också
den stora fördelen arr inte bara en profession, arkir.arieyrket, utan wå, arkivarievrket och registratorsyrket, får en
lag som sätter bådas verksamhet och
yrken i fokus.

Okunskop
Registratorerna behandlas idag stiwmoderligt på våra myndigheter, främst
av avdelnings- och enhetschefer - vilket
måste anses bero på chefernas utbredda
okunskap. I vissa äl - och delvis allvarligare - också av arkivarier, som tycks
tro att diarieföring och registrering
endast handlar om att plita ned de fyra

grunduppgifterna i sekretesslagen. Från
till vem, datum, unikt nummer
och. kortfattat vad handlingen handlar

vem -

egistrering i form av en dagligt
ford lorteckning över inkommande och upprättade alimänna
handlingar, ett diarium, handlar om
många andra delar än så. Om en klassi-

punkt i diarie{tiringen (GEORG-utredningen utredde ett 40-tal punkter). Det
var olika rutiner, olika sätt att skicka
handlingar, olika tolkningar, olika
system och program, olika regelverk,
etcetera. Detta trots att man ägnade sig
åt samma verksamhet - forsdkringarna,
och trots att alla utgick från samma

iTil,ll".n
diariuml:rgen
är också mycket bättre än det långa
namn som nu fureslås. Lagfbrslaget
handlar r.rämligen or.n dessa wå områden, inte om hur man hanteral hand-

I Fr;rsakringskassans fall förekom en
kolossalt stor variationsbredd på varje

till

Oumbärlig princip
I viss litteratur hävdas att diarier går
tillbaka som längst dll 1300- och 1400talets Europa. Men diarieltiringen har
en berydligt längre historia än så som
forskningen om de sumeriska- akkadiska- hitdtitiska- assyriska- babylonskaoch persiska arkiven visar. Exempelvis
redovisar det intressanta Eblaarkivet i

nuvarande Syrien från perioden 24002300 f. Kr evidens ftir diarieftiring.
Vissa tidigare sureiska arkiv anryder
samma sak.

ycket talat således för att
diariefbringen är lika gammal
som arkiven. Den är därmed
så gammal som principiell verksamhet,
att alla inser att diariefuringsledet inte
går att förbigå. I varje fall inte om man
viil ha god kontroll på sina handlingar
och den information de representerar.
Samtidigt med en sådan slutsats är det
viktigt att poängtera att lagförslaget inte
glömt bort diarief<iringsdelen. De gamla
bestämmelserna finns med, men det
innehåller som sagt inga ltirbättringar.

fikationsproblematik av samma svåra

Alla gör olika

slag som vidlåter alla vetenskap€r som
klassifi cerar multivariant information,

I

samband med de utredningarna
nämnda ovan noterades en oerhörd

Sverige finns dr,vgt 600 n.rvr.rdisheter, 226 statliga nred årsredovis-

ning, ett antal statliga mlndigherer
utan sådana, 290 kor-r-rr-r-rur-rer. ert tl.l-ral
landstingskommuner och l. 1 länssn-relser. Eftersom skillnaderna var stora hos
alla de myndigheter vi undersökte.
oavsett om det var på statlig central
nivå, på regional nivå elier på lokal
kommunal nivå, är det sannolikt att
samtliga myndigheter i Sverige gör olika
vad beträffal diarieföringen. Så kan vi
inte forrsätta am ha det-

Obefintlig tillsyn
Ett huvudskdl till denna stora variationsbredd ar att tillsynen över diariefliringsverksamheten vid myndigheterna inte
fungerar. Vissa centrala myndigheter
som riksdagens myndigheter, regerings-

kansliet och utrikesfijrvaltningen har
varken tillsyn på diarieloringsområdet
eller arkivområdet. De står över den
verksamheten, varför den oclaå är som
den är.

i har också förhållandet att

vissa

myndigheter ska utöva tillsyn
över andra myndigheter, exempelvis tidigare Riksskatteverket gentemot regionala skattemyndigheter och
Forts. nösto sido
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Forts. från sidon 2 I

Högskoleverket över högskolor och
universitetet. Problemet är bara att dllsynen utöver tillsyn över kärnverksamheten ofta inskränker sig till arkiv om
den alls förekommer. Exempelvis konstaterade Högskoleverket för något år
sedan att vissa högskolor aldrig diarieItirt några handlingar över huvud taget.
Chalmers tekniska hr;gskola diarieforde
till exempel inga allmänna handlingar
alls fram till 1998. Tiots att högskolorna
utgör myndigheter och handhar hundratusentals allmänna handlingar va\e är.
Det visar hur illa det är stdllt, trots alla
högtravande paragrafer om offentlighetsprincipen, snabbhet, medborgares
likst?illighet med myndighet och
liknande.
iksarkivet utövar god tillsYn
gentemot de statliga myndigheternas arkivverksamhet, vilket
också skulle ir-rnefatta diarieverksamheter.r. Men i sin praktiska tiilämpning
har denna alltid inriktat sig mot arkivverksamheten. Landsar-kiven har riksarkiverr arbersuppgilrter i regionerna
gentemot myndigheterna där, men

enda sedan nägra är

också i det fallet riktas fokus mot arkivverksamheten. Ganska naturligt eftersom Riksarkivet och landsarkivens

-

men också hur

viktigr der är med utformningen

av

lagar och förordningar, samt med
tillsynen. Hur det förhåller sig med

huvudsakliga uppgift har med arkiv att
göra, inte diarier.

Groteskt o,ntol

Eftersom kommunerna i Sverige har
sjdlvsryre, är det kommunsryrelsen och
landstingssryrelsen som ska utöva tillsyn
gentemot arkiv och diarieverksamheten.
I båda fallen fungerar detta mycket
dåligt. Många kommuner förstår
ingenting alls om diarieft;ring. I slutet
på mars månad fick undertecknad höra
om en medelstor kommun i landet
som har 70 anställda registrarorer. ert
groteskt stort antal. Nu är det säkert
inte så illa stallt i alla kommuner, de
flesta skulle klara sig med 2-3 registratorer i ett centralt registratorskontor
med tanke på de ftirhållandevis ringa
ärendemängderna. Det är trots allt inte
ovanligt med 75-20 srycken, vilket
ocl<så det är alldeles för många. Uppgifterna visar vikten av kunskap om

diarieföring och utbildning av registratorer - Mittuniversitetet har landets

landstingsdiarierna kdnner undertecknad inte särskilt v?il till, bara att det
synes vara ganska illa ställt på många
håll.

-l f en finns det då inte någon
l\ /l mvndishet i lander som har
lY Ir..f r på'diarierna? Jodå.

Justitiekanslern JK. Men denna tillsyn
gdller endast en bevakning av att de
stadiga myndigheterna avslutar sina
öppna ärenden i tid. Varje år sammanstdller de statliga myndigheterna den så
kallade JKJistan, så att medborgaren
ska å en rättssäker behandling g:illande
sina ärenden i meningen att de också
avslutas i rimlig tid. Undertecknad
anser den tillsyn som JK gör är {tirstklassig, detta efter att ha tagit del av
deras tillsyn som den framgår På
Internet. Men den utgör blott en liten
del av alla frågor som rör registreringsoch diarieft ringsverksamhet.

Yerkligh etens sn obbh et
I utredningen om laglorslaget betonas
vikten av snabbhet gällande återsökning av allmänna handlingar, exempelvis i samband med att någon begär
sådana hos en myndighet. Det är
naturligwis utmärkt och framgår också

Lägg all prestige åt

sidan. En förbättrad Arkivoch diariumlag bör ersätta
Lagen om hantering av

männa handlingar.
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all'

i Tryckfrihetsforordningens 12 §:
"genast ... på stdllet". Samtidigt ser man
,rå. -"n läser forslaget på lagtext att det
gamla undantaget från diariefc;ring
giillande handlingar som saknar sekretess fortårande hänger med. Dessa
behöver enligt lagfcirslaget inte diarieforas om de kan hållas ordnade På
annat sätt. Det är obegripligt att ett
sådant undantag fortfarande finns med
i den nya lagen. En stor myndighet kan
nämligen omöjligen känna till att
sådana icke-diarieftirda handlingar
eisterar. Det gör bara den person som
håller dem ordnade på det sättet, var
han eller hon nu befinner sig någonstans. Registreras inte handlingarna går
de heller inte att hitta igen, så enkelt är
det. Betonandet av snabbhet i utredningen krockar således med Tf och en
lagparagraf i det egna lagforslaget.

Nr2.2oos
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I

E-=

ö, något år

sedan gjorde studenter

pa _lournalisr-högskolan etr undersökande rrportage om besräJIning

av allmdnaa handlingar. Journalistsrudenrerna som hade undersökt flera
tiorals starliga myndigheter, noterade att
der tog i genomsnitt cirka 3 veckor

innan man fick den allmänna hand-

if€fäS,ti-flte,-.,,;,,.

lrngarna,
l.

heller

itta

ihte

,,',i"

i§en

lingen man begärt fram. Det är så dåligt
att det är direkt rättsstridigt mot grundlagen. Exempelvis skulle en person i ett
rättsärende som bestdller fram en sådan
handling inte hinna fä den innan en
stipulerad överklagandetid gått till ända.
Den ena parten i rättsärendet - medborgaren - blir darmed av med sin
Iikstdllighetsstatus på grund av att myndigheterna har en sådan dålig kontroll
på sina handlingar.

finns goda och dåliga arkivrutiner. En
effektivare diarieföring skapar effektivare handläggning. Och om handläggningen går snabbare i hela förvaltningen sparas kolossala statsmedei.

på ett full!ädrat sätt. Vore det därfor
inte bättre att inrätta en sjdlvständig

mindre Diariummyndighet? Där
representanter från riksdagens myndigheter, regeringskansliet och utrikesltjrvaltningen, kommunerna och landstingskommunerna tillsammans med en
grupp experter på diarieftiring i den
statliga sektorn, utövade gemensam
tillsyn gentemot alia myndigheter i
landet. Då kan de "undantagnd' och
"sjdlvsryrande" myndigheterna behålla
sin självständighet parallellt med att de
medverkar till ftirbättringar på det hdr
området på ett professionellt sätt.
Genom styrning och normering under
besök, genom upprättande av förordningar och genom en förbättrad Arkivoch diariumlag.

innan den
fram till antagande, till exempel beträfände arkivbegreppen,
åledes, forbattra lagen

S

Iaggs

byt namn på den till Arkiv och
diariumlagen, och inrdtta en ny myndighet ftir diarieföringen i landet.

Sluta aldrig
berätta att
du filrlrs.
Annonsera i

Stotsmedel sparas
Diariummyndigheten skulle med administrativ personal bestå av ett 35-tal
personer. En sådan diariummyndighet
skulle trimma diarieföringen i hela

Tema Arl«iv!

forvaltningen på ett sdllan skådat sätt.
För det finns både god diarieftiringssed
och dåiig sådan. På samma sätt som det

Diariummyndighet
Eftersom det står illa till med diarieItiringen i vårt land, variationen är
extrem, samtidigt som kvaliteten skiftar
högst betänldigt, går det att konstatera
att tillsynen inte fungerar utöver Justitiekanslerns tillsyn gällande avslutningen
av ärenden. Frågan är då om JK skulle
kunna ta på sig att utöva tillsyn gentemot hela diarieverksamheten därutöver, och gällande alla myndigheter i
landet. Undertecknad tror inte att JK
har diarieftiringsverksamhetskunskaper
tillräckliga för det. Inte heller vore
denna fråga något Itir Riksrevisionsverket. Ett alternativ vore att inrätta en
Diariumbyrå ftir tillsyn på Riksarkivet
och landsarkiven, men dessa institutioner har ju ovedersägligen mer med arkiv
att göra. Visserligen skulle man kunna
tänka sig att fuksarkivet trots allt tog på
sig denna uppgift, men hur förhåller det
sig i sådant fall med tillsynskompetensen. Undertecknad kinner bara till 4-5
personer i landet som kan detta område

Ärkiv
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Arkivetikett 45 mm x 90 mm

Sj iilv h tift an d e etik ett

ftr arkivboxar
Anpassade för utskrift

i

Artikelnummer: 555 50
t2 etketter per ark
100 eller 250 arkper förp.

Visual Arkiv

För laser-o ch bläckstråleskrivare

Arkion
Klara
Word

ABM Produkter

B ästa

hiiftningsförmåga

på arkivboxar av
bestruket papper med

jämn yta

Malma Ringväg 64 B
756 45 Uppsala
TeL070-5816626
070-585 1063
e-

mail : info@abmprodukter. se

hemsida: www. abmprodukter. se
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Handikapphistoria
Text: Louise Högberg
o

rkivorie Hondikopphistorisko foreningen

louise.hhf@telia.com
rojektet H o n diko PPhisto riskt
Center drivs ov HondikoPPhistorisko ftreningen, HHF. Proiektet ör

P

treårigt och drivs med medelfrån
Allmönno orvsfonden och Stifte/sen
Fromtidens Kultur. Nu ör vi inne
på tredje och sisto proiektåretVi

ör tre personer som iobbor På
h eltid. P rojektet n n eh åller m å n go
oliko verksomheter och iog vill
berötto lite om de som ör reloterode tilldet som vi lösore ovTEMA
Arkiv frömst ör intresse rode ov.
i

Den som letar efter materiai om funktionshindrades liv och livsvillkor i ett
historiskt perspektiv kan söka i databasen FunkHis (Funktionshindrades
Historia). Databasen FunkHis består av
en referensdatabas och en bilddatabas.
Referensdatabasen innehålier information om bland annat artiklar, avhand-

lingar, åcklitteratur, skönlitteratur,
museer och arkiv.
Att hitta och samla in information
om arkiv med handikapPanknYtning
har inte varit heit lätt. Eftersom NAD
inte är komplerr har vi varit rvungna arr
kontakta arkiven själva och ä information om deras handikapprelaterade
arkivbestånd. Vi har lagt in material
fr'ån alla landsarkiv och de flesta
landstingsarkiv.
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Urval som speglor

Just nu arbetar vi med atr.ld,gga in referenser till arkiv förvarade i kommun-,

folkrorelse- och föreningsarkiv. En förfrågan har gått ut till dessa arkiv och vi
har hittills fått svar från hiilften. Vi
hoppas att fler ska hinna lämna in uppgifter, så att vi får en något så när
komplett databas över handikapprelaterade arkiv innan projekttidens slut.
Databasen FunkHis innehåller även
bilder. Bilderna är urval ur bildsamlingar som speglar olika aktiviteter,
händelser och epoker i handikaPPhistorien. Vi har fått lägga in bilder från
både museer arkiv och privata bildsamlingar.
Databaserna vänder sig till alla med
intresse av handikapphistoria, till exempel forskare, Iärare, studenter, författare
och journalister samt alla med ett
intresse av funktionshindrades historia.
Syftet med databaserna är att ltirmedla
information om handikapphistoriska
kdllor och på så sätt inspirera till forskning på skilda nivåer.

Försöker insPirero
Inom projektet försöker vi också inspirera handikappforbunden att ta hand
om sina arkiv. Vid projektets början
gjordes en inventering av de centrala
lorbundens arkiv. I samband med

inventeringen erbjöd vi förbunden att
fr hjalp med arbetet med arkivet. Några
Iämnar redan sina arkiv till en arkivinstitution, andra var, ofta på grund av
bristande personalresurser, inte intresserade av an ä hi:ilp. Men ungePår hiilften
av de drygt 50 förbunden var incresserade att få hj:ilp på ett eller annat sätt.
Vanligwis har mitt arbete bestått i att
göra en dokumenthanteringsplan för
förbundets, eller riksföreningens, kansli.
Sedan har iag med hjalp från en eller
flera ur kanslipersonalen rensat, gallrat

och sludigen ordnat arkivet. Arkivet har
ordnats efter Allmänna arkivschemat
och på ett sätt så att det ska vara relativt
lätt att lorteckna arkivet då det lämnas
till en arkivinstitution. I tre av ållen har
ordnandet resulterat i deposition tiil
Riksarkivet, varav ett av arkiven också
blev förtecknat. Anledningarna till att
arkiven bara har ordnats och inte förtecknats är wå. Dels beror det på att
tiden inte räcker till lor att förteckna,
dels att det inte gär attlågga nivån ftir

högt om kansliets personal sedan på
egen hand ska fortsätta att arkivera
löpande.

lobbigt och roligt

arbete har varit
både jobbigt och mycket roligt. Samtidigt som det hela tiden är ett kompromissande för att få kansliets personal att
avsätta tid till arbete med arkivering, dr
min hj:ilp mycket uppskatad. De flesta

Att hålla på med detta
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Ärkiv

Fotogral K &AY/iLner

Thomis olssons t,itdarl(iy.

ur Iuni(LIis bilddrrrbas.

Muntligo beröttelser
Inom projektet är vi också angelägna
om att inspirera ti11 att historien inte
bara sparas i form av papper utan dven i
form av til1 exempel fotografier och
muntliga berättelser. När det gäller
bilder har vi haft kurser for handikappforbunden i arkivering av fotografier.
Några furbund har också fått hjalp att
ordna sina bildarkiv. I dessa å11 har
bilderna även registrerats lor att arkivet

...

ska

bli sökbart.

Vi gör intervjuer med personer

som
själva har ett handikapp och/eller varit
engagerade

i handikapprörelsen.

Dessa

intervjuer är cirka 2,5 timmar långa
och loljer en viss struktur. Intervjuerna
rrlnskriherrr. sklivs ur på arkivbertindigt papper och arkiveras sedan i

Asylen Vänersborg. Svårt handikappade barn

handikappft;rbund ftjr idag en hård
kamp mot nerdragningar i budgeten
och ar då prioritera denna typ av arbete
dr svårt. Men många har under dessa tre
år tagit chansen till att ä kostnadsfri

hjiilp med dokumenthanteringsplaner
och arkivering. Efter det arbete som
lagts ner märks rydligt att personal och
Itirtroendevalda fått en mycket mer

positiv instdllning till arkiv och vikten
av att bevara förbundets eget arkiv.
I mitt arbete har jag också ftirsökt att
utbilda personalen så mycket som

möjligt i dokumenthantering och
arkivering. Förutom dokumenthanteringsplanen har jag också gjort en arkivpolicy och en handledning flir arkive-

ring till varje ftirbund. Jag hoppas att
dessa dokument tillsammans med den
utbildning som personalen Iått ska göra
det lättare fl;r kanslipersonal att i fortsdttningen sköta sitt arkiv.

på asyten i Vänersborg,

I 907_ I

90g.

handikappftireningar. Vi fick kontakt
med Bilda Förlag och i samarbete med
dem har vi nu givit ut en bok i ftrlagets
{tireningsserie. Boken riktar sig inte bara
till handikappfureningar, utan till alla
typer av {tireningar. Boken är även tänkt
att kunna användas som en studiehandledning ftjr de {tireningar som vill jobba
med sitt arkiv i en studiecirkelEftersom projektet har sitt kansli i Stockholm har vi haft en del
samarbete med Föreningsarkiven
i Stockholms lan. Vi har haft en
informationsträff {tir handikappföreningarna i länet och tre
grundkurser i arkiwård. Till
hösten hoppas vi kunna håIla en
fortsättningskurs. Intresset från
handikappftireningarnas sida har

Handi kapphistoriska lroren ingens arkiv.
Tänken är att dessa intervjuer ska
användas som underlag fur forskning.
I skrivar-rde stund är det ännu inte
klart vad som kommer atr hända med
Handikapphistoriskt Center efrer projekttidens slut. Vi hoppas arr verksamheten ska kr-rnna bli permanenr och
arbetar på att furverklisa deria.

tsurse 8öo§€ec

ARKIY§.RÅ

varit ganska stort och vi hoppas
att deffa är något som ska kunna
genom{tiras på fler platser i landet.

Arhvhandledning
Det är inte bara handikappltireningarna
på rilsnivå som behöver hjiilp med att
ta hand om sina arkiv. Intresset har även
varit storr från läns- och lokalfiireningar.
Dessvärre har vi inre resurser inom projektet att hj:ilpa alla dessa fiireningar
runt om i landet. Därftir fliddes tanken
på att skriva en arkivhandledning för

Arkiv
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Arkivera bevara fören ingens historia.
En arkivhandledning för föreningslivet, utgiven av Bilda Förlag i samarbete med Handikapphistoriska
föreningen.

BILDÅ FÖ§IA§
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generell lösning som kan tillämpas av
JL for alla ryper av dokument och att
standardiseringsarbetet måste fortsdtta.
Frågor som inte löses Senom PDF/A
är tillixempel hantering av elektroniska

ISO-standard

ritningar och elektroniska underskrifter.
Vad gäller frågan om elektroniska ritningar kan dessa komma att hanteras
genom ett standardiserat format som i
sin Itirsta version kommit till N\X/Istadiet och som kan komma att bli en
ISO-standard under slutet av 2006 ellet
början av 2007 om allt går väI. Detta
ftirslag kallas vanligen för

Text:Torbjörn Hörnfeldt

Finns det några lömPliga format
ftr elektroniska dokument som
skall bevoros i ursprunglrgt skicki
Frågan har ställts lika lange som den
lorblivit obesvarad. Från ett arkivinsti-

tutionsperspektiv har det ofta framhållits att SGML, och sedermera även
XML, är lampliga format. T1wärr har de
program som används för att skaPa

dokument i sådana format varit svåra
att använda och är dessutom mYcket
dyrare än de ordbehandlingsprogram
som vi använder dagligdags. Resultatet
har i praktiken blivit att användarna
under årens lopp har skapat en mycket

stor mängd dokument i format som i
mycket liten utsträckning kan användas
for långsiktigt bevarande.
Ett anal olika strategier har därftir

- allt
från utskrift på papper till konvertering

vuxit fram for långtidsbevarande

av dokumenten till rastergrafik, till

exempel TIFF-IT. En gemensam brist
hos dessa strategier är att de inte möjliggör bevarande i ursprungligt skick.

Sto n d o rdi serin gspro cess
Ett första steg i uwecklingen mot ett
format som är lampligt for långtidsbevarande av kontorsdokument, är det
forslag till internationell standard som
lite slarvigt brukar kallas PDF/A-1 och
som för närvarande nått DlS-stadiet i
standardiseringsprocessen.

Det innebär att det för närvarande
forsiggår en omröstning bland medlemmarna i ISO som kan sluta med att det
förslaget omvandlas till standard med
gällande lydelse, att forslaget behöver,
geno-gå ltterligare en omröstning efter

mindre ändringar som FDIS eller att
ftirslaget förkastas. Omröstningen avslutas den 23 maj i år och om inget
oväntat sker kan standarden träda ikraft

Arbetet mäste fortsätto

Vad innebär det for möjligheterna

till

långtidsbevarande? Å ena sidan att det
kommer att finnas ett standardiserat,
och därigenom leverantörsoberoende,
format som möjliggör bevarande av
vissa ryper av elektroniska dokument.
Men å andra sidan att det inte är en

PDF/E.
PDF för arkivändamål
ingår i det pågående
arbetet med förändringar
av Riksarkivets föreskrifter.

Förkortningar:
i omröstDIS - Drai lnternational Standard. Standardförslag som nått [näst) sista stadiet
ningsförfarandet inom ISO. Följs ibland av en ytterligare omröstning som FDIS
fOiS - finat Draft lnternational Standard. Förslag vid sista stadiet i omrÖstning om en

standard inom lS0.

de
ISO - lnternational Organization for Standardisation eller Organisation inter"nationale
jämlik'
grekiska
isos,
frän
utgår
utan
förkortning
en
är
inte
ISO
normalisation.
språk' för elekPDF - Portable Document Format. Adobes öppet specificerade format, eller
generera
att
kunna
för
togsfram
som
på
PostScript
språket
Baserat
troniska dokument.
högkvalitativa utskrifter på (laser-)skrivare i början av 1980-talet'
PD}/A - Porlable Document Format Archive. Den egentliga titeln på standardförslaget är
Electronic document file format for long-term
ISO DIS 19005-l Document management

-

-

Pat 1: Use of PDF 1.4 [PDF/A-]l
preservation
Use of PDF
Engineering document format using PDF
PDF/E - Document management
1.6 IPDF/E-1].
"märka upp" information
SGN'!L - Standard Generalized N/larkup Language. Ett språk för att

-

-

somharsinbakgrundiarbetesomutfördesunder,1960-och70-talen

Grundid6ernavar:

av en text
1) att skilja på innehåll och form 2J att använda beskrivande namn för olika delar

strukturella
eiler ett informationsinnehåll 3) att använda en formell grammatik for att definiera
fullständen
och
I9B6
ISO-standard
en
blev
samband mellan olika delar i en text. SGIVIL
Standard
Text and office systems
diga titeln är ISO BB79:1986 lnformation processing
Generalized lVarkup Language tSG I\1 L)
SIS - Swedish StandardJlnstitute. SIS är inte längre en akronym för Standardiseringen

-

-

i

Sverige.

visst
tt< -"tet<nist< kommitt6. Enhet inom SIS som arbetar med standardisering inom ett

avgransat område, t.ex. dokumentation eller landskapsinformation'
på olika
TIFF-IT - Tag lmage Format File - lmage Technology' Standarden TIFF-IT fortydligar
N4icrosoft i slutet av
och
Aldus
av
fram
togs
som
rastergrafik
för
forÄatspäcifikation
den
sätt
is8o-tuf.t. Ags nu av Adobe. Den fuliständiga titeln är lS0 12639 Graphic technology
Tag image frle format for image technology [llFF/II'
Prepress Oigiät Oata exchange
dokumentNäi man anuänder. skannade dokument för ärendehandläggning och elektronisk
i
TIFF-format.
ofta
hantering lagras de
WsC - \I/orä Wide Web Consortium. Den mest Gnda, och kanske viktigaste' organisationen som utvecklar rekommendationer för lnternet-tillämpningar'
XNIL - eXtensible lVlarkup Language' En minimerad version av SGIVIL som är särskilt
t ex finananpassad för lnternet och som utgör grunden för en mängd olika tillämpningar'
personer som
samma
sett
i
stort
av
utvecklades
XIVIL
arkivredovisning.
och
siell redovisning
SGIVIL och fastställdes 1998 som en rekommendation av W3C'

-

-

senare under detta år.
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SPAIUI-hantering
Tbx* Peter Sivervall

D[{ää*##ifi#,

Gallring

petensiverval l@riksarkivet. ra.se

fråga som diskuteras i rapporten
är hur man ska hantera d.n iio.a
En_

..1lg.n person arr gå i spinn. Från flera
håll har man under en Iängre period
fiirsökt arr komma år problemariken,

både med stöd i anpassat regelverk och
genom att ftirbättra de tekniska attiral_
jerna. Hdromåret kom lagstöd, men
det
gdllde enbart SPAM skickad från Sverige.
Flera myndigherer, däribland Ril§_
arkivet, har infttrskaffa. programvara,
som mer eller mindre automatiskt ska
kunna avgöra.vilken post som är rikrig
och kanske vikrig octi vilken som intår
det och i stdllet fa.ller under SPAM_
grePpet.

SPAM-hontering
Som-en y'rterligare hj;ilp på vägen har
Sratskonrorer (STK) för en rid sedan

utkommit-med en rapporr

-

(rappoir
2005:5). I arberer m.d fra.nrigrnder av
rapporren har Riksarkivet ingått i
iurisrgruppen. Förurom en jurisrgrupp har
dven en teknikergrupp medverkat i
rapporrarbeter. I rapporren kan man
förutom om SPAM Iäsa om virus, DoS_
rärcsliga frågor

attack (denial ofservices) och private

data fishing (pishing).

Övercist brevlådo
Även om inte alla e-posranvändare har
drabbats dr der ändå allr{tir många som
de senaste åren ffu sina brevlådo"r bom_
barderade med både den ena och den

andra mer eller mindre skumma avsdn_

darens flirsändelser. Sammanraget urgör

mängden SPAM 70 procenr r, *ynä;g_
heters torala mängd fiirsdndelser.

Ärkiv

På myndighetssidan gdller dessurom
särskild lagsriftning som gör am all in_
kommen e-posr äler under rryckfrihets_
Itirordningen och därmed utgår allman
handling - och en allmän haidfing är

då per automatik
slanga all SPAM som med hjiilp av
särskild programyara sorterats ut som

SPAM och placerats i särskilda map_
par?

man ju inte bara kasta efter allmäni godrycke. Någon form av kontroll måstä
göras om e-posren är riktig eller SpAM.

Rapporren anger arr det är myndig_
,heternas
ansvar arr

göra de bedöm_
ningar som krävs, till exempel om vilka
risker som finns med att evintuellt _
gallra riktig posr som av misstag ham_
nat i^SPAM-mappen. I rapporren anges
också mycket klokt, att "aulomatiska"
ruriner i form av filrreringsprogram
saknar det omdöme ." hr.rdftiggr.
ftirutsätts besitta'. For en mynäIghet
som inftrskaffar programvara som

Dessutom finns regler i rill exempel
^
Itirvalrningslagen
(iA6:22.1. 5 s) som
anger arr myndigheter ska kunna kon_
taktas via e-post, så balansgången mel_
lan den stora öppenheten ä.hLotand.t
av SPAM i grind är inte helt lätt att
klara av.

Myndig_

herernas SPAM-hanteri ng, en vägled--

ling kring

mängden SPAM i samband med gall_

ring. När myndigheten med stridåv
RA-FS 1991:6 beslutar au galhaspAM,
-kontinuerligt
kan man

Korrel<t hontering

filtrerar e-posren är der viktigr atr ur_
arbeta rutiner så att hanreringen regel-

Särskilda avsnirt i rapporren ägnas år begrepper inkommen med utgångspunkt i

bundet ses över och

både ltirvaltningslagen

o.h try.ffrih.tr_
{tirordningen. Här kommenreras dven

faller då en ftirsändelse inre är arr anse
som om den alls kommit fram till myn_
digheten och således äler varken unäer
den fiirra eller senare nämnda lagen.
För en korrekt hantering
dä e_
"l,
post som kommit in till en myndighet
finns i rapporten särskilda ,vsnitt äm
redogör fiir lagsriftningen på områder
och rutinerna kring bevarande och

gallring. Den ftireskrift som närmasr
kan användas För gallring av SpAM är

fuksarkivets ftireskrifter åch allmänna
råd (RA-FS 799t:6, ändrad t997:6) om
gallring avåandlingar av tillälig eller
ringa betydelse.

uwärderis. "

Undvik SPAM
Avslutningsvis kan nämnas något om
Ibreslagna åtgärder fl;r att undiika
SPAM och annan "dåJig'' e-posr. Err
enkelr knep är att i sräilet ftir direkrangivna e-postadresser använda funk_
tionsadresser, till exempel registrator@

myndighet.se vilket leder tilf att
ett äral e-postlådor angrips.

end.ast

Lrr annar sätt är arr i samband med

informarion om hur myndigheren ska
kon takras ange Fornamn.efrirna- n
@myndighet.se. På så sätt Iärsvåras eller

till och med omöjliggörs ftir program

att automatiskt söka efter e-postadresser

i

så kallade

skumma avsikter.

Nr2.2oos

27

lnspektioner
vid samtliga
myndigheter
Rfr#lkri::x#*§r

myndigheter med flera liknande inrättningar (organ med flera som förvarar
allmänna handlingar) med koncentration på deras arkivredovisning, det vill
säga arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Arbetet inleddes då det som mest
flaggades for ny arkivlagstiftning och
det därmed sammanhängande nya sättet

att arkivredovisa. Den framtida arkivredovisningen ska mer direkt än vad
fallet är idag utgå från myndigheternas
verksamhet och de verkryg de använder
och inte konstrueras via en arkivforteckning, som många uppfattar vara enbart
till nytta för arkivmyndigheterna. Inspekterandet ska resultera i att samtliga
myndigheters (motsv.) arkivredovisningar är uppdaterade 2007. Någon ny
lagstiftning i stället för dagens arkivlag
är enligt senaste bud från departementshåll inte i sikte de närmaste åren. Däremot arbetas det febrilt med en anpassning av Rilaarkivets regelverk till ett

nltt

arkivredovisningssätt.

Oliko inspektionssätt

Inspekterandet görs på wå, eller till och
med tre sätt och med utgångsPunkt i
ett för alla gemensamt frågeformulär.
De olika inspektionssätten är dels det
traditionella med besök på myndigheten, dels brevledes inspektion där
myndigheten sj:ilv frller i nämnda frågeformulär. Det tredje inspektionssättet
sker oanmdlt till skillnad fiån övriga
som aviseras i ltirväg.
Riksarkivets inspekterande har hittills
skett enligt planeringen och ser i dagsläget ut att kunna lolja den till avslut. I
höst ska sedan arbetet uwärderas, inte
minst när det gäller att uuöna eventuella skillnader mellan besöks- och
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för ett nätverk
Y

mars samlades

i

Uppsala arkivarier'

I tr-fott o.h ,ndm fi* landsringen i
IVarrnlrnd, Uppsala lan' Örebro Iän.

Västmanland, Sörmland, Dalarna och
Gävleborg till ett seminarium för att
diskutera förutsättningarna ftir en samverkan i frågor kring digital långtidslagring. Vad det rent konkret gdller äroÅ -å|[gh.terna och problemen med
att bevara handlingar elektroniskt och
göra dem åtkomliga även när systemen
äär informationen ursprungligen hanterades sedan länge är skrotade.
Seminariet arrangerades på initiativ av

landstinget Gävleborg och landstinget i
Uppsala lan. Inbjudan hade inte bara
gått ut till arkivarier och IT:folk utan
även högre tjänstemän och politiker i
landstingen. Den senare kategorin lyste
dock med sin frånvaro.

Frågestdllningarna infor seminariet var:

-

Är det möjligt att för framtiden
bevara elektroniska handlingar?

- Är det meningsfullt?
- Vilka risker finns?
- Vem 'ager frägan?
- Kompetens och kostnader?
- Kan vi vänta på nationella standarder?
Oliko föredrag

Större delen av seminariet bestod av

olika ftiredrag. Patric Samin, projektkoordinator vid LDB-projektet (långsiktigt digitalt bevarande) vid Luleå
Tekniska Universitet, berättade om
projektet där flera olika intressenrer är
inblandade, bland annat fuksarkivet.
Fredrik Ulfhielm, som är universitetsadjunkt vid Kungliga Gkniska
Högskolan i Stockholm, beskrev med
intensitet fenomenet XML.

brevledes inspektioner. Till höstens
arbete hör dven att planera lor de
upploljningar som ska göras 2006. Här
följer att de eventuella brister som påpekats i de inspektionsprotokoll som blir

resultatet av respektive ftirrättning ska
ha åtgärdats. Som stöd i inspektionsarbetet, inte minst när det galler bevakning och framtagande av statistik

För en beskrivning av hanteringen av
digitalt lagrade röntgenbilder vid Sahlgrenska sjukhuset svarade Ragnar

Norberg.
Jacob Saternus vid Regionarkivet
i Göteborg presente-

Västra Götaland

rade Regionarkivets koncept f<ir digital

Iångtidslagring.

Gav en del svar
Seminariet gav givewis inga svar på frågorna om möjligheterna och problemen
med att långsiktigt bevara handlingar
elektroniskt och göra dem åtkomliga.
Däremot kunde vi efter seminariet
besvara de inför dagens möte stdllda
frågorna.

-

Ja, det är möjligt att för framtiden
bevara elektroniska handlingar.
Ja, det är i högsta grad meningsfullt
att göra det.
Visst finns det risker, men riskerna är

-

-

större om vi inte gör något alls.
Frågan eller frågorna om ägandet av
fiågorna är att de ska delas mellan alla
berörda, arkivarier, IT-folk och inte

minst leverantörer.

Visst finns det komPetens, men kanske inte samlat. Vi har kommit olika
långt.
- Nej, vi kan inte vänta på långsiktiga
nationella lösningar. Vi måste göra
det vi kan nu.
Seminariet avslutades på eftermiddagen med en allmän diskussion. De
deliagande landstingsarkivarierna kom
överens, på ett forslag från Hans Ramstedt, om att träfås en ftirsta gång i
Karlstad.
Text: Hans Ramstedt

finns en databas i vilken inspektörerna
(arkivarierna) flitigt fyller i sina uppgifter.
Sedan en tid tillbaka finns samrliga
fardiga inspektionsprotokoll dven för
beskådande på RA:s webb
[www. ra.se/ ralarkivstorm/index.

html]'

Text: Peter Sivervall
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höll föredrag på iltA möre

I riksdagen delar partierna på platserna
som ordltirande i de olika utskotten,
vilket i detta åll innebar att ord{tirandeposten innehades av en representant Itir
folkpartiet liberalerna.
Rubriken ftir an{tirandet var "Kulturens berydelse i samhdllet", i detta

ingick fiirstås dven atr presentera några
av punkterna i den kulturpolitik som
bedrivs. Poängen med föredrager var arr

kulturen har ett vdrde utöver sjdlva upplevelsen. Den har en vikdg roll i demokratin och ftir yttrandefriheten. Denna
funktion har inte minst kommit till
på senare tid när känsliga frågor
behandlats i konsten, såsom "Snövitsepisoden" på Historiska museet.

ytlVck

Hälsoeffel«
Föredragshållaren pekade också på atr
kultur minsann har en h:ilsoeffekt och

rf.
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Nla

Njkolaigatan 3,702 l0 OREBRO
Tfn:019-1201 95 .Fax0l9-6il 8t 20
Hemsida:

ww.nla.nu .

E-post:nla@nla.nu

Ordförande:
Siyert Gustafsson
Saab Bofors SupportAB
Tfn:0586-815 5l

Text: Lars Lundqvist

Den 9 mars ägde NLA:s årsmöte
rum, denna gång på Restaurang
Flemming på Kungsholmen.
Enligt traditionen, inleddes evenemanget med sedvanlig lunch,
varvid följde ett föredrag av riksdagsledamoten och tillika
kulturutskottets ordfcirande
Lennart Kollmats.

la

f,

E-post: siyert.gustafsson@boforssupport.saab.sr

pekade på en studie som visar att medi-

cineringen bland ziidre kraftigt minskade ndr det fick ta del av kulturl
Att arkivfrågor inte betraktades som
någon huvudfråga i kulturutskotter, var
knappast någon överraskning ftir åhörarna. För att ändå återknyta till NLA:s
verksamher, pekade han dock på

exemplet med Berte Qvarn AB och
Bertegruppen AB, kanske mera kdnt
under varumärket SIA glass. Ert intressant företag då det grundades redan
1569 och fortfarande är i grundarfamiljernas ägo.
Detta tog han som err exempel på
företag som tagit itu med arkivfragan
även fiir framtiden genom att upprätta
en dokumenthanteringsplan. AuJitoriet
kunde därefter glädjas åt talarens deklaration om vikten av det arbete som

utfiirs inom NLA:s ramar.

anrrvnÅoeteas
Box 390, l0l 27 STOCKHOLM
Kansli:Annika Pertersson
Tfnlfax:08-4ll 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen
Riksförsäkri ngsverket
Tfn:08-786 90 00

Årkivfirbund
rolrnöRelsenNAs ARKtyFöRBUND

Årsmöte
Efter ftiredraget ftlljde årsmötet. Till ny
styrelseledamot valdes Britt Marie

Larsson-Venditto (Riksgäldskontoret
och tidigare suppleant i styrelsen). Som
ny suppleant utsågs Sara Blomqvist
(SEB Group Real Estate and premises).
Dagens program avslutades därefter
med eftermiddagskaffe.

Arkivcenrrum i Orebro län
Nikotai 3,702 l0 öREBRO
Kansli:Yvonne Bergman
Tfn:019-61 I 29 00. Fax:0t9-61 I 8t 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
lngvar Söderström

380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23
E-post: ingyaf, soderstrom@mailbox.swipnet.se
PI

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
FALK:

:

.

lert. Ystad
' - :: -: Birgersson, Motala
' - .:-- S ermert, Sundsvall
r.,-. l-::6n, Eskilstuna
.-_--ell, Göteborg
,

:--,
-a::

Ah

.: :- -rC. HägerSten

1'.=-,. :-:,.',all

Göteborg

lVlaria Frick, Trollhättan

Annelie Jansson, Kil
lnger Ligmajer, Göteborg
Sven lVlunck, Alvesta
lVonica Nilsson, Sibbhult
IVlaria Södergård, Broby
Rolf Tegstam, Lund
lVlarie Westerlind, Karlstad

AAS:
Dan Holfve, Göteborg
lVlarita Hjelm, Stockholm
Annelie Sandgren, Stockholm
Fredrik Sundström,
Stockholm

FALK
c/o Erik Lindblad
Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UppSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se

ffn:018-727 I I 75.

Fax 0tg-727

|

Ordförande:
Jan östergren
l'4almö stadsarkiv

Tfn:040-1053

12

E-post: jan.ostergren@malmo.se

Arkiv

lir 2.2005
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Handelskammaren
har
Mikael Karlsson, arkivansvarig hos Billerud i Grums, tipsade om att handelskammaren i Karlstad har ett intressant
upplagg for att bygga och underhålia
ndwerk mellan medlemsforetagen.
Mikael föreslog att jag som ordforande
for NIA skulle besöka handelskammaren och informera om NLA:s uPPgift
och tjänster, och så blev det.
Så här gick det till hos handelskammaren.

Det var öppet hus mellan klockan 15
och 19 en vanlig arbetsdag och handelskammaren bj<id på kaffe, korv och ytterIigare tilltugg. Människor kom och gick.
En gång i timmen ljtrd den lilla
skeppsklockan, Karlstad har lorutom
mycket annat också en lång skeppstra-

dition. Handelskammarens VD

h?ilsade

nyanlända välkomna och påminde om
möjligheten ftir de närvarande att under
högst wå minuter och med hogst wå
bilder informera om sina företag och
produkter. En person hos handelskam-rr..r ..rt coach och höIl stenhård kontroll på klockan och allt fungerade utmärkt. Alla var väl förberedda och det
var nödvändigt, wå minuter går rasande

av Arkivcentrum
Genom ombyggnaden kan det stora
behovet av leveranser av handlingar från

Landstingsstyrelsen som är fastighetsd'gare för Arkivcentrum i Karlstad har

Iandstingets verksamheter tillgodoses.

beslutat att bevilja 2'5 m7\oner kronor
lor en ombyggnad av Arkivcentrum. I
Arkivcentrum finns arkivdepåer och
kontor ftir Landstingsarkivet, Värmlandsarkiv, Folkrörelsearkivet och
Emigrantregister.
Ombyggnaden sker i Arkivcentrums
kiillarplan. Genom en förstärkning av
kdllarplanets tak möjliggörs att tätpackningshyllor kan installeras våningen
ovan{tir. För Landstingsarkivet kommer
ombyggnaden att öka antalet disponibla
hyllmetrar med cirka 5000.

Landstingsarkivet räknar genom
ombyggnaden också med att kunna ä
en bättre ordning i hela arkivet.
I de ombyggda lokalerna kommer
också Arkivcentrums nya gemensamma

klimatarkiv att finnas.
Arbetet kommer att påbörjas under
våren och avslutas under hösten 2005.

Text: Hans Ramstedt

Marlon Brandos arkiv sälis
I slutet

av

juni auktioneras övet 250

Brandos Gudädermanvs frär- 1972'

av

Marlon Brandos tillhörigheter ut i New
York. Försiiljningen väntas inbringa över
en miljon dollar.
Bland sakerna finns bland annat ett
brev från Martin Luther Kind där han

uppmanar Marlon Brando att delta i en
medborgarrättsmarsch. Där finns också

På

såns 200s.,.

fort.
Mellan talen var det utrYmme ftir
mingel. Många tog också den chansen.
Omkring 150 personer kom och ett
fi,rtiotal passade på att informera om

31

hans svarta sammetstunika fran Stålmannen 1978 samt Oscarsnominering
lor Storstadshamn.
Sakerna kommer från skådespelarens
hem i Los Angeles där han bodde i över
40 år. Marlon Brando avled i juli 2004,

80 år gammal.

tB'219

Affinities, Amsterdam
NLA seminarium om dokumenthantering i Processer,
del t
Tema Arkiv nummer 3.
ManusstoPp 18 augusti

Sep
27lg

sina företag och produkter.

Som sammanfattning vill jag säga att
denna mötesform var mycket effektiv
och främjade näwerksbyggandet mellan

2919-21 10 Bok- och biblioteksmässa,
Göteborg

de olika fiiretagen.
1

Text: Sivert Gustafsson

2-1 3 I

10

1-2t11

Redaktionellt material till
TemaArkiv ska skickas till:
Åsa Olsson c/o Tema Arkiv, Eriksberg
374 96 Tiensum,

redigering av insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

30

Registratorskonferens,
Uppsala

AASarkivkonferens.Digital
dokumenthantering och
arkivering.'§?'estmanska
Palatset, Stockholm

eller e-post: aspa@swiPnet.se.

Honorar lör publicerat material utgår
normalt i lorm av lem ex av det nummer
som bidrager publicerat i.
Redaktionen förbehåller sig rätten ti1l

Conference Archival

Nov

NLA workshoP På temat
dokumenthantering i
processeq del 2

... i arkiven

12111

Arkivens dag
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- lika enkelt som professionellt
i

V i'*,t: ;..:,-- j:- -:
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. skriva ut etiketter
. få ut förleckningsblad

. söka på olika sätt i systemet

. få överblick

.

hålla reda på inleveranser

. få kvittens direkt efter grov

!

Visu*l Ånk§v kaffi du göra aålå det du

Eqräver av ett var.:ligå

mi*r därtiå1. §eå är stt erlk*Et systeffi

feår desr

Suldsrliv* för den §oyft kräv*r lite

cmer"

arkivsysäer* e*å: mye ket

*väå:s arlviindäreru *.*efi säffitidiSå

registrering

. se hur mycket som kommit in
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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om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivförtecknat material.
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Du väljer om du vill köra med en SeL_
server-databas el ler Oracle_databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
väljer.
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VISUAL !I{TERNET
är en tilläggsmodul som du kan använda

aslEirf,aFtjiEs(ilÅx

semsbrc.

iiii;är;;;l:-

t.':rrr.
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VISUÅL DOKPLÅN
För att kunna leva upp till arkivlagens
intentioner om bevarande och gallring
behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteringsplan.
VISUAL DOKPLAN gör det mojtigt för dig
att arbeta rationellt med upprättande,
implementering och löpande uppdateringar
av dokumenthanteringsplaner.

Om du är intresserad av VISUAl-serien kontakta:
Bertil Axelsson, produktansvarig
bertil.axelsson@adb-kontoret.goteborg.se tel 031 _
61 g2 25

År.vdj:

UTBILDNING
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.

Kommuner, landsting och 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 01g - gO 41 72

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

eå.:

Visi*al.s*r§*n består äv oååke modu§*r
ssffi: kärl k*fitbirecras *lier fungerä vär för sl§.

.

Göteborgs Stad ADB-kontoret, 403 31 Göteborg besöksadress:
Rosenlundsgatan 4
telefon: 031 - 6i 30 00 . telefax: 031 - lS Sb Zl ,
www.adb_kontoret.gote6org.se
f örvaltningsbrevlåda: adb_kontoret@adb_kontoret.!otebor!.se

POSTTIDNING B
Returer

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

ALP IM

Stöd för en komplett ärendeprocess
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ARKIVERING

har utformats för att kunna hantera information enligt Statskontorets
o n sf ö r s ö ri n i n Es m o d e I l.
Det innebär att indata titl systernet förutom traditionetl instansninE kan bestå

ALP tM
I

nf

orm

ati

av

E-post som anländer eller skickas
I nsca n n i n E och te cke ntol kni n E
E-blanketter
Webformulär som fylls i via lnternet av utomstående aktör
lmportfunktionalitet från andra system via XML och Web-Services

för handtäg!,nin{en finns i ALP lM bland annat moduler för workflow,
dokumenthantering och ett standardiserat Eränssnitt för integration med olika
former av verksamhetssystem och MS Office.

Som stöd

Externa användare kan kontinuerli§t fötia sina ärenden Eenom att systemet kan
pubticera information ur systemet både §enom Diariet på lnternet och ALP Portal'
t Diariet på lnternet publiceras den information som är publik medan ALP Portal
genom validerin§ av användaren Eer möiliEhet att publicera mer detalierad
information om användarens egna ärenden.
Kundspecifik utdata i form av olika typer av rapporter och exportmöiliEheter finns
i n by ggt i gru nd P rogra mva ra n.
Systen0et kan också komptetteras med arkiveringsmöilis,heter som även kan anpassas
till respektive kunds specifika behov.

Kontakta oss redan i da§ för att boka upp en EenomEång av ALP lM!

ALP Data i Linköping

AB lndustri§atan 5

582

77 Linköping

www.alp.se O73's5 8s 0O info@alp'se

