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med ott diskutero och hållo kurser. De stor-

sen till genornbrott. Boken ör

öven mön medverka och komma till tols.

inte bora en introduktion till

Målsöttningen vor inte

ett göng kvinnor och diskuteror och håller
sommorkurser ftr kvinnor ur oliko som-
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Hesselgren och Honorine Hermelin. I utkon-

i

om

de sjölvo ftrstod det.
ligt illlvögo. För oss orkivnördor måste vi

tid hölls kurs-
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Wögner, Siri Derkert,Ado Nilsson, Kerstin

1 862

ott bli överens
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1936.
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rill
H
Å-

,rn- kvinnor. Om man granskar

krrrslitreraturen inom fukivvetenskapen närmare, som undertecknad gjort vad gäller wå olika lärosäten,
Stockholm och Härnösand, finner man
att nästan samtliga loråmare av denna
består av män. Och att den dldre litteraturen från 1950-talet beskriver arkivyrket som ett i stort sett enkönat yrke,
så till den grad att flera av dem betecknar det som Arkivmannens. Exempelvis
använder både Boethius och Nilsson
denna term i åtskilliga av sina uPPsatser.
Arkivarien är detsamma som arkivmannen i singularis. Nu ånns det förstås en del kvinnor som verkade som
arkivarier under deras tid, men uppenbarligen uppfattades deras ringa antal av
dessa skickliga arkil4orskare som så marginellt, att de egentligen inte räknades.

fran 1950-talet, med andelen kommande professionella inom arkivarieprofessionen som de indikeras av andelen

som studerar arkilrretenskap. Detta för
att vi genom ett sådant tillvägagångssätt
delvis går in på atr iamfora äpplen och
piiron. Nej, någon rak jämförelse går
inte att göra eftersom andelen arkivmän
inom arkivkåren också beror På den
faktiska, naturliga avgången inom yrket,

kcinsfördelning har hänt pä 45 är rdknat
från omkring 1960 till2005.
Men vad det är som ligger bakom
denna ftirändring som representerar en
närmast total flip-over process. Vad är
det som gjort att arkivarieyrket gått fran
att vara ett typiskt mansyrke, till ett
typiskt kvinnoyrke? Beror ftirhållandet
på att kvinnan under 195O-talet inte
deltog i ltjrvärvslivet, som impliceras i

Andelen män och kvinnor inom arkivyrket,
approximering 1 960-2005 ove Har6n
100

Andelen män iyrket
Andelen studerande kvinnor

80

1990
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Det är naturligwis svårt att beräkna
andelen män inom yrket i slutet på
1950-talet utan en mer djuplodande
forskning, men kanske låg andelen så
högt som 95 procent. Samtidigt vet alla
som gått arkivutbildningen de senaste
fem åren, att andelen arkivstuderande
beträffande kön motsvarar det omvända, cirka 75 procent kvinnor.
När undertecknad sj?ilv gick arkivutbildningen 2007 -2002, var andelen
kvinnor i min arkivklass hela 80 procent.
Den andelen kan nog variera något år
fiån år i Stockholm, varför siffranT5
procent tills vidare år antas vara någorIunda riktig. Vid en jiimforelse med Hdrnösand 2004-2005 var andelen kvinnor
där helt likartad, kringT5 procent.

Äppten och päron
Samtidigt kan man inte på ett direkt
sätt jämföra andelen professionella män
och kvinnor inom yrket, uppskattningen
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Yrkesverksamma arkivarior
Arkivstuderande

som är långsammare än den stigande
andelen kvinnor som de senaste åren
studerat till arkivarier. Kanske ligger
den kvinnliga andelen inom yrket därlor i storletraordningen 65 procent, på
grund av denna inbyggda eftersläpning.

bilden av hemmafruns 1950-tal, där all.:
kvinnor stod vid spisen, lagade n.rar.

Uppblåst myt

17 procent ar. k'innorna .:: I'1.;-i-rmatruar
och dessa kom fiån ör crlJassrn och den
översta delen at ,r-r..lglklx:-sen. 83 procent av aIla kvinnor iörr'ärr-sarbetade'

Äv.n o- samtliga andelar angivna här är
lite osäkra, går det att dra slutsatsen att
någonting storskaligt inom arkiryrkets

städade och wättade, skötte barne rr
etcetera, åt maken som droq in .t: -'-::--..i
Många skulle .äkerr köp.r 'r ' -, :
forklaring, problemet är art :];r-l-r :r:::utts
1950-ta1 ät en stor uppbll-': i-,',r. Endast
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Samtidigt vet vi att den offentliga
sektorn expanderade kolossalt under
1960-talet och 7970-tilet. Det var idel
nya reformer
år, nya offentliga
"*;.
verksamheter och nya myndigheter. Där
kunde ltjrvisso en del av de tidigare
hemmafruarna möjligen hitta en egen
försörjning, också måhända inom arkivsektorn, men detta synes ej ha varit älet i någon nämnvärd omfattning.
Varifrån kom då alla kvinnor som
ville in i den underbara arkir.världen, till
alla gulgråbruna arkivkartonger, till alla
pappershandlingar, till allt damm, till
alla k?illarlokaler?
De kom av allt att doma till en början dels direkt från skolan in i den
offendiga sektorn, dels från industrin.
Industrisamh:illet nådde sitt maximum
1964, dä 45 procent av befolkningen
hade sin försörjning från den sektorn.

Hundratusentals kvinnor jobbade inom

industrin vid denna tid.

Offentlig sektor
Den makalösa produktiviteren i industrin gjorde atr den inte behövde ha lika
många anstdllda som tidigare, allt bättre
maskiner gjorde i stdllet flera människors
jobb. Samtidigt expanderade den offentliga sektorn just som ett resultat av denna ständiga produktivitetsökning inom
industrin, genom arr utrymmet rogs ur i

handa samhdlls- och humanioraämnen,
blev det också en stor rekq.teringsbas
ftir arkiven, ftir humanioraämnena hade
inte och har fortfarande inte, någon
egentlig egen arbetsmarknad.

1970-talet framstår som det årtionde
där förvandlingen av arkiryrket tog sin
början mer påtagligt. Genom naturlig
avgång av arkivmännen inom yrket och
genom att allt fler kvinnor studerade
arkirwetenskap, steg deras andel sakta
men sdkert inom kåren. Under hela
1980-talet och 1990-talet fortsatte den
här bestr<rivningen dlls vi nådde 75 procent kvinnor bland de arkivstuderande

och omkring 65 procent kvinnor inom
yrkeskåren.

Forskning!
Innan denna artikel avslutas vill ftiråttaren återgå

därftir ha varit denna omvandling, den
offentliga sektorns ofantliga uwidgning,
som primärt innebar att kvinnorna
hittade till arkiven. Inte från hemmafrutillvaron som man ftirst kanske skulle
kunna tro, utan från gymnasieskolan
direkt och från industrin dar jobben
gradvis blev Pirre till dagens rekordlåga
nivå på 16 procent.
Med tiden, då allt fler kvinnor började läsa på universiteret, det sena 1970talet och 1980-taler, huvudsakligen alle-
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på artikeln.

arkivkvinnor skriver om arkiv, nu när de är så
så få

många?

Undertecknad tror att det delvis beror
på att många centrala arbeten fiir arkivprofessionen redan har skrivits, det vill

Form av en ökande beskatrning.
Den offentliga sektorns expansion,
som startade redan i början av 1900-

talet, eskalerade nu kolossalt, och det
innebar också att det producerades nya
arkivhandlingar i en skala som aldrig
tidigare i Sveriges historia. Parallellt
fanns också en stor eftersläpning i ordnandet och {iirtecknandet av det gamla
arkivmaterialet, det som i stor utsträckning vårdats av arkivmännen. Stora
mängder handlingar behövde därftir tas
om hand och ordnas upp. Det synes

till inledningen

Hur kommer det sig att

töruarlng au:

IiqARI § g

lotografier
llegatiu
GlasRlåtar
U

[al alll du [ohöuc].

siiga gällande arkivhandlingar av papper,

allmänna arkivschemat från 1903 och
dylika delar. Eftersom de digitala arkiven låter vänta på sig inom den offentliga sektorn, är pappershanteringen och
den dldre litteraturen fortårande aktuell
och därmed användbar också som kurslitteratur. Med fler kvinnor inom arkivyrket och mer digitalt, kommer det att
behövas en ny typ av arkivlitteratur.
Denna står naturligwis öppen ftir alla
arkivkvinnor att sl«iva som {tir de kvarvarande arkivmännen, var de nu tar
vägen.

Till sist presenteras ett diagram d;ir den
här skisserade storskaliga fbrändringen
beskrivs grafiskt. Ett stort problem har
varit att komma fram till när 50 procent av arkivkåren utgjordes av kvianor
och den andra kurvan när 50 proceh,t av
de arkivstuderande utgjordes av kvinnor. Den senare måste dock rent logiskt
vara tidigare. Båda kurvorna är ses som
kvalificerade gissningar, lämpliga ftr
forskningen att korrigera.
Text: Ove Hal6n
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Text: Lena Bohlander

forenin gsarkivet.sormland@telia.com

D"ii{:!i!,:[:i;:r.
i
hör arkivsektorn dogens

Sverige.

Endost ett fåtol ov fockftrbunden
sörredovisor arkivonstölldo och mon

får heller inte glömmo ott bokom de
sffior som onges, gömmer sig ocksä
ett okönt ontol orbetslöso arfuvorierl

Inom SIF (TCO) finns idag cirka
700 medlemmar inom "Biblioteks-,
arkiv- och dokumentationsområdet",
varav 77 procent är kvinnor och

29 procent m:in. fu 2003 hade SKTF
(TCO) 245 arhvarier anslutna - andelarna kvinnor och män är här okända.
DIK (SACO) var en av de fä som kunde

hur många arkivanstdllda kvinnor
respekdve män medlemmar man har.
Slutligen har vi som jämförelse tagit
fram uppgifter som visar hur det faktiskt
ser ut på arbetsplatserna i landet vad
ange

giiller ftirdelningen mellan kvinnor och
män. Sörmlands läns arkivanstdllda har
fätt tjäna som exempel.

Sörmland: andelen arkivanställda kvinnor och män 2005
oavsett facklig anslutning

arkivorbetore.

Totalt 34 Personer

Dll(Arkivariefacket: andelen anslutna män och kvinnor 2005
Totalt 728 personer
(Notera att samtliga DIK-anslutna medlemmar
har minst en påbörjad akademisk examen)

EArk vare
t0

IArkivasslstent

!

Ark vfö reståndare/-c hef

l-Kans st/adm

n

statöI

Fördelningen mellan män och kvinnor, anställda vid arkiv i
Sörmland, augusti 2005 fördelade på yrkeskategori samt
akademisk utbildning/ei akademisk utbildning
Totalt 34 personer varav 21 kvinnor och 13 män
(15 av 16 arkiv i länet är representerade)
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Text: lngrid Söderlund

ingrid.soederlund@swipnet.se

Det finns mångo arkiv uppkomno
genom kvinnors verksomhet. Det
hor inte boro kömpots ftr
kvinnorno sjölvo, uton öven for
ondro svogo grupper och varit
egno grupPer till ollmönno ftreningor, flickskolor fonns etcetero.
Inte bara Grupp 8, utan dven föreningar
for kvinnlig rösträtt (som vi fick L921),
politiska kvinnoftjrbund, Sveriges lottakårer, kvinnliga fredsfbreningar, damidrottsftireningar, flickscouter, husmodersftireningar och djurs§dds-/djurrättsltireningar med många kvinnor som
medlemmar och aktiva.
Det parlamentariskt arbetande
Förbundet djurens rätt till exempel,
bildades av prinsessan Eugenie på

Stockholms slott 1882, har alltid varit
och är en 'vanlig" organisation med
både kvinnor och män, men åtminstone
idag med flest kvinnor.

Ärkiv
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Många arkiv är uppkomna genom kvinnors verksamhet.
Det är oerhört viktigt att de uppmärksammas och får sin vård.

Sökning på NAD

Styvmoderligt beh andlade

Hur många av alla dessa kvinnoarkiv

Uwecldingen till ett mer jämstdllt samhdlle och kvinnors insatser generellt sett
i samhdllet genom sina olika slags föreningar med mera, avspeglar sig i mångt
och mycket i kvinnoarkiven, vilka därmed är oerhört viktiga att de uppmärksåmmas och får sin vård.
Men avspeglar sig jämstilldheten eller
bristen på densamma dven i graden av
arkir,.vård av kvinnoarkiven? BIir de
srywmoderligt behandlade bara fiir att
de är kvinnoarkiv?
Att döma av resultatet i NAD borde i
alla fall - oavsett orsak dll att det inte
gör det - många fler kvinnoarkiv finnas

finns vdl omhändertagna och registrerade i Nationella arkivdatabasen NAD
idag?

Vid en sökning på sökord gav det ftiljande resultat: J:imst:illdhet 13 truffat
Kvinno- 8 träffar. Djurs§dd eller dylikt
8 träffar. Husmoder 0 träffar.
Grupp 8 arkiv finns på Rilsarkivet
(riksorganisationen), Stockholms stadsarkiv, i Östersund och Föreningsarkiven
i Jämtlands län.
Sveriges lottakårer har sitt arkiv på
Krigsarkivet (förstås).
Gymnastikforeningen Malmöfl ickornas arkiv finns på Malmö stadsarkiv.
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pekar inte på mångfalden
i samhället
Text: Lars Lundqvist

lars.lundqvist@bredband.net
Ett problem med orkiv ör ott de
sp egl o r o rkivbil d o r ens verksomh et.

Vön ov ordningen frågor sig ftrstds hur detto kan uPPfottos som
ett problem, detto som ör siölvo
grunden i orkivteorin. Men dilemmot ör ott de frågor som mångfalds- och genusflorskningen stöller, söllon blir nöjdoktigt besYorode. Hondlingor skaPas Primört
ftr ott de behövs i verksomheten,

inte

ftr

ott forskas på.

När det gäller arkiv som upprättats av
etniska minoriteter är det också sdllsynt
att de finns bevarade på våra arkivinstitutioner. Risken finns att framft;r allt
mangfaldsperspektivet kommer att vara
ett svårforskat område i framtiden, i alla
fall om arkivkdllor skall ligga till grund.

Lysande undantag
Nu skall kanske noteras atr derta ingalunda är något nytt fenomen. Tvärtom
har arkiv alltid speglat samhdllets maktelit. I den mån den vanliga människan
synliggjorts i arkiven, har det inte sällan
varit när trubbel med rätwisan gjort

dels sryrt landet under 1900-talet som
också täst bevarat sin historia. Även
åckföreningsrörelsens material är ofta
bättre bevarat än de {tiretagsarkiv där

fackklubben varit verksam.
Aven inom {tiretagssektorn finns det
problem med representativiteten. De
arkiv som bevarats har till en stor del,
i den mån slumpen inte spelat in eller
aktiva insatser gjorts, varit från de
Iedande organisationerna som innehaft
en maktbas i landet. Medvetenheten om
den egna berydelsen har alltid varit en
stark motivation till att bevara information. De familjeägda storftiretagen är
bra exempel på företag som ofta varit
måna om att vårda sin historia' Att ä in
arkiv från små- och ensamloretagare till
arkivinstitutionerna har däremot alltid
varit svårt. Inte minst gdller detm småforetagare med annan etnisk bakgrund.
Samtidigt bör har noteras att den information som finns i små{tiretagarnas
arkiv inte sällan är av kameral natur och
inte alla gånger så upplysande som
forskningen skulle önska.

Orol history
Bristen på arkivalier har egentligen

inom dessa rörelser i många fall gjorde
var att kopiera maktens vdgar med
målet att inta den. Det fanns också i
många fall en stark medvetenhet om

i wå olika strategier. Den ena
att genom aktiva insatser försöka få in
arkiv (exempelvis från invandrarorganisationer) lor att öka mångålden, den
andra genom att intervjua grupPer som
inte syns i arkiven (oral history). Ofta
kan en kombination av dessa vagar vata
ett nödvändigt komplement. Utifrån

den egna berydelsen. Samtidigt kan det
noteras att det är det parti som mesta-

professionen är det förstås problematiskt med orol history. Att det inte ligger

sina avtryck.
Ett lysande undantag från detta är
I

8

900-talets folkrörelser. Vad pionjärerna

resulterat

i arkivariens ursprungliga arbetsuppgifter är vdl snarast en kompetensfråga.
Däremot är det mer wivelaktigt om
man ser det utifrån en arkiweoretisk
synvinkel. Risken finns att orol history
material på en arkivinstitution ges en
närmare koppling till arkivet än vad
som varit ället om undersökningen
gjorts på annat håll, att det blir en del
av den aktuella organisationens arkiv.
Risken med detta är att den vinkling
som ges där tas ftir sann.

Arkiv efter ämne
En tanke som framfördes i Arkiv ftr ollo
utredningen var att samla arkiv från en
etnisk grupp till ett bestämt stdlle. Att
exempelvis ge ansvaret åt en arkivinstitution flir samernas arkiv. Detta kan
man förstås göra när det gäller vissa av
de samlingar som finns på olika museer
idag. Men flertalet arkiv har dven andra
funktioner och att ordna arkiv efter
ämne är knappast någon framkomlig
väg. Med modern teknik går det förstås
ändå att ge access till materialet på ett
och samma stdlle, utan att handlingarna
därmed §.siskt behöver forflyttas.
Att se det som ett problem att arkivet
speglar verksamheten är furstås att
spetsa till det. Problemet är snarare att
främst speglar just myndighets"ikirr.t
utövningen. I en dd när forskningen
intresserar sig alltmer for forskning i

mangfald, visar arkiven allt större faktaluckor. Detta oavsett om der rör klass'
genus, etniciter' eller de andra områden
iom forskningen med sdkerhei kommer
att visa intresse lor i framtideni::
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Svenska samlingar på

Postverket blev med tiden bra på

o

att hitta fram till rätt mot-

3

tagare.

-o
J

m

M
j

,l

LenaTörnqvist svarar för
uppordnandet av arkivet.
Här med några av de
många affischer som ingår.

Första manussidan till
den omskrivna version
av Pippi Långstrump
som gavs ut på Rab6n
och Sjögrens förlag 1945.

äo

AstridLindgrenstenogra- Filmmanusen
ferade sina böcker. Först

ä".lätt"

efter flera omskrivningar i . .
1t'
stenogramform skrevlon identifiera' De
är alltid upput ma--nus på maskin.
ställda i två

o
o

spalter.

t!

T1
fi
t-

ö, första gången har Sverige skriin på Unescos prestige$,llda
"is
-World,
som
lista Memory of the

dr arkivens motsvarighet till Unescos
lista över världens kultur- och naturarv.
Det är Astrid Lindgrens och Emanuel
Swedenborgs samlingar som har skrivits
in i Memory of the \forld, vilket innebdr att objekten bedöms vara av internationellt intresse att bevara för eftervärlden. Beslutet fattades av Unescos
internadonella rådgivande kommittd
den 21 juni.
- Precis som vdrldsarven är Unescos
arbete med Memory of the \7orld viktigt för att uppmdrksamma och bevara

vårt kulturella ary säger Eva Hermanson, Svenska Unescorådet.
I

ntern dti onerl storh et

Astrid Lindgrens arkiv, som ltirvaras på
Kungliga biblioteket i Stockholm, omfattar ndstan alla hennes originalmanus,
inklusive ett par opublicerade tidiga
texter, stenografutkast, pressklipp, foton
och en mycket stor samling av interna-
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- glader oss åt uppmärksamheten
avAstrid Lindgren som är en internationell storhet, sdger Gunnar Sahlin,

Emanuel Swedenborgs samlingar, som
donerades till Kungliga svenska vetenskapsakademin efter hans död U72,
omåttar cirka 20 000 sidor. Swedenborgs manuskriptsamling, som rör såvdl
hans vetenskapliga som religiösa författarskap, är en av de största som finns
bevarade från I 700-ralet.
- Swedenborg var en mångåcetterad
person och en av de mest kända svenskarna utomlands. Han är den ende
svenske vetenskapsman vars verk inspirerat dll grundandet av en ny kyrka och

a-.eF*
-#u5z
tå=.cri!e..a4

ffiteU=

Vi

Mångfocetterad person

##--Rä*::i!E+

§:us$H-"€

tionell korrespondens, bland annat
hennes brelvdxling med barn.

riksbibliotekarie, och fortsätter: Astrid
Lindgren har haft en enorm berydelse
ftir vår syn på barn, som samhdllsdebattör och är uppskattad i många länder.
Vad detta kommer att betyda ftir forskare kan vi bara ana.

§'§§!ä§

:'

Swedenborgianerna är aktiva fra-mfiir
allt i de anglosachsiska länderna. Det är
mycket tillfredsstiillande att hans spännande verk nu blir kanda för en vidare
krets, säger Inge Jonsson, Vetenskaps-

akademin.

Nomineringarna till Memory of the
§7orld har ombesörjts av Svenska

Nationalkommittdn ftjr Memory of the
§7orld och Svenska Unescorådet.
Riksarkivarie Tomas Lidman är ordftirande i Nationalkommittdn.

Kontal<tpersoner.'
För Astrid Lindgrens arkiv, Sara
Bengtzon, K8,0708-22 38 76
För Emanuel Swedenborgs samlingar,
Maria Asp-Romefors, lKr'A, 08-67 3 9612

För Svenska lJnescorådet, Eva
Hermanson, 08-405 1899
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Krigsorkivet i
Tå, jubilerar
I Sven'ge. lnstitutionen grunt- dodes 1805 som en del ov

0

den då uppsotto Föltmötningskåren.

rars
o

Krigsarkivet är en av Nordens största

arkivinstitutioner. Där finns for närvarande drygt 72 hyllkilometer papPershandlingar, cirka 900 000 kartor och
ritningar, 500 000-600 000 fotografier,
250 000 böcker samt mikofilm,
microfiche och digitala upptagningar.

T\,

I

I

e dldsta handlingarna är från

Ullll;#;;l*:ä:n:l,:;1

tionen har 28 anstdllda. Av dem är hiilften arkivarier. Grunduppgifter om Krigsarkivet finns att lxa på www.ra.se/kra.
Krigsarkivets historia ftiljer ganska väl
uwecklingen av det svenska försvaret.
Institutionen var vid grundandet och
under flera decennier fiamöver framför
allt en plats där kartor förvarades. Dessa
skulle hållas tillg:ingliga för militären for
vilka kartor alltid har varit och fortfarande är av stor berydelse. Under en
stor del av 1800-talet hade institutionen
ä likheter med ett arkiv i dagens berydelse. Det fanns för övrigt utöver Riksarkivet ndstan inte några arkivinstitutioner i Sverige och knappast ens fuksarkivet kan sägas ha varit ett arkiv i vår

1873 grundade Generalstaben och
inom denna den krigshistoriska avdelningen. Det gamla och inte förverkligade uppdraget ftir Krigsarkivet att skriva
Sveriges krigs historia genomfördes
åtminstone delvis av just krigshistoriska

C

avdelningens offi cerare.
För att kunna skriva krigens historia
krävdes mer än bara de gamla kartorna

fran 1600- och 1700-talen som funnits

i Krigsarkivet alltsedan 1805. Genom
en rad kungliga beslut på 1870- och
1880-talen skulle de lantmilitdra myndigheternas äldre arkiv levereras till Krigsarkivet. År 1882 öppnades en forskarsal
ftir allmänheten (som vid denna tid inte

Bo Lundström, Gerd Crona och Elisabet
Netinder under shownamnet "The
Rocking Glamgirls and The Shimmering
Silverlish" framför "Gadebusch".

var särskilt allmiin).

berydelse av ordet.

Officerarna hdde malcten
För Krigsarkivet ändrades ItirhåIlandena
då institutionen kom att tillhöra den

9

c
F

Vice ÖB Hans Berndtsson
uPPvaktar.

10

et var officerarna som hade

makten och inflytandet i krigshistoriska avdelningen. Det
fanns tidvis starka spänningar me1lan
Krigsarkivet och krigshistoriska avdel-

ningen. Dessa blev speciellt framträdande under 1920- och 1930-talen. Till en
del berodde det hr;jda tonläget på de
inblandade personerna. Krigsarkivarie
sedan 1921 var fil.dr Birger Steckzdn
(1892-1967) som tidigare arbetat i
Riksarkivet. Han hade tidigt ett klart
mål for Krigsarkivet. Han ville att Krigsarkivet skulle b1i siälvständigare, få en
starkare organisation och en berydligt
stärkt arkivprofessionell prägel. Sjä1vständigheten skulle markeras gentemot
såväl militären som fuksarkivet. Arkivprofessionaliteten skulie stärkas genom

att högt utbildade akademiker skulle
tjänstgöra i institutionen i stdllet for
ditkommenderade officerare. Steckzdn
nådde dessa sina måI.

Egen myndighet
Slutet av 1930-talet och fra-mft;r allt
1940-talet innebar en mycket stark
upprustning i Sverige. Detta sjdlvklart
mot bakgrund av den tilltagande spänningen i Europa och det därpå följande

kriget. Genom 7942

ärs försvarsbeslut
och myndigförband
rad
en
tillkom
heter inom försvaret' En av de myndigheter som tillkom var Krigsarkivet som
från och med 1944 blev en egen myndighet och arkivmyndighet for alla
myndigheter som tillhörde Försvars-

departementet.
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fltat
Iublleurn
enna koncentration till ett särskilt arkiv fbr försvarsområdet
är inte något ftir Sverige unikt.
Det är den modell som praktiskt taget
alla länder har valt. Organisationen vdx-

Två arkivarier, Karin Åström lko
och Ann Hörsell, en major och
historiker Per lko och en måhända
blivande arkivarie, Doris, samtalar.

lar från ett land dll ett annat. Ibland
ligger arkiwerksamheten helt inom
respektive lands fu rsvarsmakt; stundom
till och med så att varje ftirsvarsgren har
sitt arkir,väsen. Den ndra anknl"tningen
till fiirsvarsmakten är särskilt påtaglig i
östra och södra Europa och antagligen i
flertaler av världens länder i övrigr.
Andra gånger ingår ftirsvarets arkiv i
respektive lands nationalarkiv.

Enhet i Riksarkivet
Under en stor del av efterkrigstiden och
det kalla kriget ånns på så gott som
samtliga samhällsområden en parallell
myndighetsstruktur inom {tirsvaret. Så
även på kulturområdet, där det änns
ett eget arkiv och egna museer.
I samband med dels förändringarna
inom Östeuropa kring 1990, dels allmänna tendenser i den statliga myndighetsstrukturen ändrades detta under
1990-talet. Många myndigheter lades
ned eller omstrukturerades. Detta gd.llde
dven kulturen inom ftirsvarets område
som överftirdes till Kulturdeparrementet. Krigsarkivet lades ned som egen
myndighet 1995 och blev en enhet i
Riksarkivet. Riksdagsbesluter 799 5
garanterade dock att Krigsarkivets särprägel även fortsättningsvis skulle
behållas. Detta dr säkerstdllt i instruk-

tionen för futraarkivet och landsarkiven.

Ärkiv
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lubileumsfirande

Då vi började planeringen inftjr 200årsjubileet kom vi raskt fram till - i god
svensk tradition - att vi skulle skriva en
historik. Det blev 338 sidor som utgör
innehållet i 2005 års årsbok ftir Riksarkivet och landsarkiven. Historiken
består av i princip tre delar, dels en inledande där institutionens historia i
stora drag skildras, dels en med benämningen profilfrågor och där avsnitt om
de militära arkivbildarna, tillsynsverksamheten, beståndet, kartsamlingarna,
ritningar, fotografier och de hemliga
arkiven finns. Slutligen finns en del där

tt annat led i jubileumsfirandet

är

den serie om nio öppna fureläsningar som Krigsarkivet anordnar
i höst. Tanken är att foreläsningalna
skall bli en bok. Föreläsningarna spännner över ett mycket vitt fält; alls inte
bara "ren niiliLärhisLoria'.
Vi hal dven ställt samman en jubileumsutställning. Om denna och
annat kring de 200 åren, se

Mottogning och midddg
Nå, människan lever inte allenast av
andlig spis utan vid ett sådant har tillfdlle måste dven annat till. Den 27 ma1
hade vi fiirst en stor mottagning i
Krigsarkivet som ftiljdes av en jubileumsmiddag på Karlbergs slott med 128
gdster. Där fick vi inte endast god mat
och dryck utan dven musik (bland
annat Krigsarkivets marsch), dans och
annan underhållning. För den sistnämnda svarade begåvade personer ur
Krigsarkivets personal!
en 3 juni hade vi öppet hus {tir
vdnner och kolleger i
Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Svenskt Biografiskt lexikon och
några personer med arkivanknytning
bland fbrsvarsmyndigheterna i
Stockholm. Slutligen gj orde
Riksarkivets och Krigsarkivets vänforening Pro Memoria oss den äran att ha
sitt årsmöte i Krigsarkivet den 1 juni.

Text: Ulf Söderberg
u

lf.soderberg@kri gsarkivet. ra.s

olika kapitel redovisar forskarservice,
bedriven forskning i Krigsarkivet, kursverksamhet, enskilda arkiven, konserveringen och biblioteket. Boken är förfauadav 16 nuvarande eller ddigare
anstdllda i Krigsarkivet.

Mingel den 3 iuni på Karlberg
strax innan middagen började.

11

I

anlsatlon

med

tl

0

Text: Marlene Arnell och Eva Carlsson Werle

marlene,arnell@rb.se eva.carlsson.werle@rb.se

När vi försöker ringa in vad
som är karaktäristiskt för
Rädda Barnen som organi'
sation är det ordet sPänstig
som kommer för våra sinn'
nen. Spänstig eller resultat'
inriktad.
Resultat har det nämligen blivit under
de snart 87 åren loreningen funnits till.
Hur många tusen och åter tusen - mil-

barn har inte ått hj:ilp? Hjiilp
till liv och hdlsa under krig och katastroftillstånd. Hj?ilp till bättre livskvalitet
genom undervisning och hdlsovårdsprogram. Hjälp med att manifestera
barnens rättigheter.

joner!

-

I händelsernos centrum
En diupdykning i arkivet är intressant,
inte minst eftersom handlingarna ofta
berör världshistoriens stora händelser.

Det är ju dar, vid världshändelsernas
centrum, Riidda Barnen befunnit sig.

).2

Deras ftirsta aktioner hande sig på

långdragna arbetet med föråttandet av

grund av ftirsta världskriget, några av de

FN:s Barnkonvention har Ridda

senaste med anledning av flodvågs-

Barnens roll varit viktig.
Rädda Barnen har inte bara involverat
sig i de händelser som knipit de stora

katastrofen i Asien. Däremellan har
man varit inblandat i otaliga och åter
otaliga kampanjer och projekt.
Den intresserade forskaren kan lära
om en av landets icke-politiska ftireningars framväxt från den blygsamma
starten med ett möte mellan fem personer till att nästan 90 år senare vara en
organisation med närmare 250 000
medlemmar, faddrar och givare samt i
Sverige nästan 200 anstdllda.
Forskaren kan också ftilja uwecklingen av föreningens syn på bistånd.
Från att under många år ha ägnat sig åt

praktisk vdlgörenhet har nämligen
fokus ändrats mot påverkansarbete.
Såväl i Sverige som i andra länder läggs
resurser på att synliggöra grupper av
barn vars rättigheter inte efterses och
också att påverka makthavare och
opinion ftir att förbättra deras villkor.
Aven internationella organisationer
ftirsöker man påverka. Inte minst i det

Iöpsedelsrubrikerna. Arkivdokumenten
vittnar om både stora och små projekt.
Det kan vara en vaccinationskampanj
mot tuberkulos som nått ut till 100 000tals barn eller bistånd till några undangömda förståndshandikappade pojkar
på en bortglömd sjukhusavdelning.
Inom Sverige har man gjort allt ifran
mellankrigstidens "vandrande babykorgar", korgar med babyutsryrslar till utlå-

ning, till senaste årets opinionsbildning
rörande de apatiska flyktingbarnen.

Bistånd

till lemen

Ett exempel på ett rypiskt Rädda Barnenprojekt som samtidigt är ett av foreningens längst pågående, är biståndet

till

Jemen. 1963 startar wå sjuksköterskor
en vaccinationsklinik i staden Täiz.
Tjugo år senare ägnar man sig åt såvdl

praktisk mödra- och barnavård, personal-
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utbildning, förskoleverksamhet som
flyktinghjälp. Idag, slutligen, försöker
man i samarbete med andra organisationer och myndigheter öka medvetenheten om barns rätt. Man stödjer då
ungdoms{tireningar, driver kampanjer
med mera.
I arkivet kan man följa uwecklingen,
såväl i fallet med Jemen som i andra.
De ftirsta årens handlingar brukar bestå
av en trevande brer,wäxling mellan
personalen på fältet och handläggaren i
Sverige. Breven handlar gärna om enstaka bidrag, exempelvis till vaccin. Med
tiden ftjrvandlas dokumenten till rapporter och officiell korrespondens mellan R;idda Barnen och organisationer
eller myndigheter, många gånger om
stora projekt for stora pengar. Och det
är sdllan man stått handfallen inft;r
uppgifterna, utan man har funnit på
metoder och samarbetspartner allt efter
vad situationen kräw. Som sagt,
organisationen dr spänstig.

Oreda

i

orkivet

"Vem kan klandra en förening med ett

omåttande engagemang för oredan i
arkivet?"
Det var vad vi wå arkivarier tänkte
när vi ftir trekvarts år sedan ftirst anlande till arbetsplatsen. Att det var
oreda rådde inget wivel om, det var ju
sjdlva anledningen till att vi blivit
anstdllda. Vi ftirvånades inte heller över
faktumet - det vill säga vi gjorde inte
så

det förrän vi ftirstod att forhållandet i
systerorganisationen i England var helt
annorlunda: "Där kan de ta fram varenda papper man vill ha' berättade
nämligen en forskare ftir oss.
Save the Children UK bildades 1919
precis som Ridda Barnen och de har
under åren ägnat sig åt samma sorts
arbete. Hur kommer det sig då att de
lyckats med arkivhanteringen så mycket
bättre än Rådda Barnen? Efter att ha studerat historien lite noggrannare är det
inte så konstigt som det ltirst kan verka.
När Save the Children UK som {tirsta
Ridda Barnen-organisation skapades var
det - till skillnad från för Rädda Barnen
- med en tydlig centralsryrd plan. Först
skapades moderorganisationen i London,
därefter de olika lokala ltireningarna
och allt gjordes så att säga uppifrån.

Hjälper barn. Engagemanget för barns rättigheter är otroligt starkt. Med det i
åtanke är det kanske förståeligt att engagemanget för arkiv- och dokumenthanteringsfrågan tidigare inte alltid varit på topp.

lndividuell drivkraft
I

Sverige sammanstrålade fem samhdllsengagerade kvinnor i Stockholm en

novemberdag ftir ftireningens bildande.
Inte många månader efteråt hade andra,
Iika engagerade, individer runtom i
landet hunnit bilda sina egna lokal-

ftireningar. Den individuella drivkraften
och initiatir{tirmågan tycks genomsyra
organisationen än idag - dven när det
gdller arkivering.
- När jag bcirjade här ftir en del år
sen hittade jag nägra gamla videoband.
Jag tog och skickade dem till arkivet ltir
Ijud och bild...
Så sade

glatt en medarbetare till en av

oss, en dag.

Hur

ska en arkivarie rcagera

Med glädje, givewis. Glädje över
att någon gjort en insats Itir arkivhandlingars bevarande. Men också med en
på det?

viss uppgivenhet. Några andra videoband har nämligen sedan ett par decennier blivit levererade till Riksarkivet.
Åter andra ligger utspridda på olika
platser i Rddda Barnens egna lokaler
och vem vet, kanske finns det nägra pä
något ytterligare stdlle. Eftersom inget
enda band finns med i någon ftirteckning dr det inte lätt att veta.
Den direkta orsaken till at det inte är
så mycket ordning i arkivet beror på att

den löpande dokumenthanteringen
hamnat i s§mundan i det dagliga arbetet, ett problem som knappast är unikt
for Ridda Barnen. Oordningen i arkivet
är något som engagerat frustrerade medarbetare. Deras strdvan att ä till stånd
en hållbar dokumenthantering och
arkiwård ledde fram till beslutet att
från våren 2004 genomföra ett arkivprojekt. Det första steget, på vad som
skulle visa sig vara en mycket längre stig
än någon kunnat ana, var därmed taget!

Tvåhövdat projekt
Att ä till stånd en god arkirvård kan
tyckas vara en Sisyfos-uppgift, det vittnar alla {tirsök som under tidigare år
gjorts fur att skapa ordning i kaoset.
Mellan ären 1979 och 1993 gjordes
sammanlagt sju stycken arkivutredningar och mellan åren 1981 och2002
hann ansvaret fbr arkivfrågan flyttas
mellan sex olika instanser - ingenting
som tycks ha gett något nämnvärt resultat. Det senaste kommer att pågå till
och med september.
Projektet kan sägas vara wåhövdat.
Den ena delen består i att ordna och
ftirteckna de dldre handlingar som hittills inte blivit ordnade, den andra i att
göra en dokumenthanteringsplan för
Forts. nästo sido

Ärkiv
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Forts.från sidon

framtidens handlingar. För genomförandet av dessa två delar utformades
och tillsattes wå arkivarietjänstet varför
vi på projektbasis anställdes.
Målet att ä grepp om det fysiska
arkivet och den dagliga dokumenthanteringen sammanfaller med wå andra
aktuella frågor på Rädda Barnen: en
{lirestående flytt av kansliet i Stockholm
och ett pågående IT:projekt där det
nuvarande Sharepointsystemet uppgraderas och ftirändras och furutsättningar
skapas för att i framtiden uweckla en
digital långtidslagring.

Poliryn poängterar bland annat vik-

Arkivpolicy

ten av att bevara organisadonens historia medan ansvarsftirdelningen pekar på
vilka slcyldigheter enskilda anstdllda
samt chefer har vad det gäller dokumenthanteringen.
Ytterligare ett steg mot att skapa en
fungerande och löpande arkiv- och
dokumenwård togs under våren då en
ansvarig för frågan utsågs per enhet och
sektion som också fick en liten kurs i
arkiv- och dokumenthantering. Tänken
är att dessa, tillsammans med en övergripande ansvarig, ska sköta frägan.
Gruppen med ansvariga vilka genom
sina arbetsuppgifter är väl insatta i problemet med ett tämligen vildvuxet arkiv,
rapporter på vift och oreglerad gallring
(somliga sparar allt, medan andra kastar
allt) har varit mycket positiw instdllda

Hur har då projektet utformats? I pro-

till projektet. Frågan

jekets början bildades en arkivgrupp

och behandlas med nödvändighet under
en lång tid, vilket skapar furutsättningar
att projektet hinner sätta spår - fysiskt i
arkivet, på rum och i datorer men också
genom att väcka en medvetenhet hos

En annan viktig fråga inom projektet
har varit en strdvan att medvetandegöra
kanslipersonalen om vikten av en god
arkiv- och dokumenthantering.

bestående av intresserade medarbetare.
Snart frikopplades också en av dessa fbr
att på heltid ägna sig åt projektet som

projektledare/koordinator. Ett viktigt
första steg blev att formulera organisationens ambitioner och idder kring frå-

tas på

stort allvar

medarbetarna.

D o ku m e

gan. Under Itjrra året utarbetades och
antogs Rådda Barnens {tirsta arkivpolicy
tillsammans med ett ansvarsfördelningsdokument. Den första delsegern var
därmed nådd!

nth o nte ri n gsp I a n

Ett av målen med projektet är att

uweckla en dokumenthanteringsplan
tillsammans med andra stöddokument,
i forsta hand ftir kansliet och organisa§ tionens utlandskontor. Ambitionen
ll
är också att riktlinjer ska tas fram
lor de lokal{tireningar och distriktsa7'o*
ftirbund som finns runt om i lan-
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Arbetet med dokumenthanteringsplanen ftir kansliet påbörjades
på allvar i början av februari. Det
var både med en viss bävan och
också en stor spänning arbetet
med planen inleddes genom en

""a+z'*';*14*
4

9.d*

Tidigt protokoll.
Rädda Barnen har snart funnits
i 87 år. Det började med några
samhällsengagerade kvinnor i
Stockholm och har sedan dess
vuxit till en organisation med
närmare 250 000 medlemmar.

första träff med personalenhetens assisrent. Mötet har under våren {tiljts av
åtskilliga - antingen enskilda sådana, i
grupp eller enhets/sekrionsvis.
Något som konstaterats under arbetets gång är att avsaknaden av klara och
rydliga riktlinjer och rutiner skapat

utrymme fc;r individuellt initiativ-

tagande och enskilda lösningar. Som
tidigare nämnts har vissa delar av arkiv-

materialet, foton, bilder och film, överförts till andra institutioner än till
Riksarkivet där det äldre arkivmaterialet
- huvudsakligen pappersdokument - är
deponerade. Ett problem har varit att
det inte finns någon samlad dokumentation över var material finns, men
inom arkivprojektet känns det nu som
om vi börjat greppa situationen. I skrivande stund (juni) är planen ftir kansliet
i stort sett klar. Sommaren och början
av hösten kommer huvudsakligen att
ägnas åt arbetet med utlandskontorens
dokumenthantering.

Fascinerande inblick
Kommer man då lyckas? Det går lorstås
inte att sia om framtiden, men så långt
törs vi nog sdga att förutsdttningarna
finns. Den hdr gången har man bdttre
än troligen någonsin tidigare lyckats
synliggöra frågan för stora delar av personalen. Grundarbetet kommer att bli
klart till projektets slut. Ddrefter hänger
det forstås på am det som gjorts ltirvaltas även efteråt. Den frågan är dnnu inte
Pårdigdiskuterad, men som det ser ut så
finns möjligheterna att det ska lösas.
Att arbeta inom Rddda Barnen har
gett en fascinerande inblick bakom
kulisserna på en av de mest kända och
väletablerade organisationerna i vårt
land. Fc;r oss har det varit en äntastisk

erårenhet. Engagemanget för barns
rättigheter är otroligt starkt, vilket visas
i den energi många inom organisationen lägger ned i sitt arbete. Med det i
åtanke är det kanske ftirståeligt att engagemanget ftjr arkiv- och dokumenthanteringsfrågan tidigare inte alltid varit
på topp. Fr;rhoppningsvis kommer
resultaten av arkivprojektet komma
organisationen till godo - inte minst
genom att bidra till att stärka Ridda
Barnens viktiga roll som kunskapsorga-

nisation.
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Ditt livs säkraste
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Det handlar inte om snabba klipp. Inte om kostsamma investeringar. Inte ens om värdepapper

i traditionell bemärkelse.
Det handlar om företagets minnesbank.
Om dokument som enligt iag måste sparas. Om
att veta exakt vad man har - och var man har

Vi erbjuder
a

sortering,

a

arkivering

i

ochbevakade depåer

a

a
a

Med dessa

att

för en
ARKIVSERVICE

SVENSKT
ARKIVAB
Spara mindre. Tjäna men
.194 02 Upplands Väsby

Box 2066

Tel: 08-594 117 30. Fax: 08-590841
Mej I : ku ndservice@svensktarkiv.se

www.svensktarkiv.se
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Scandi Line SHADE E 9000 med datorstyrd eldrift

Vår specialitet är moderna, innovativa lösningar för arkivhan-

tering och förvaring. Lättarbetade, utrymmessnåla arkiv med
tilltalande design, genomtänkt ergonomi och smafta inredningsdetaljer. Tillsammans ett koncept som gör att vi kan lova
en arbetsplats med både hög effektivitet och trivsel.

Våra arkivlösningar används över hela världen på mus6er,
bibliotek, sjukhus, kontor och andra arbetsplatser som upp-

skattar rationell, utrymmessnål arkiv-

SHADE S 9000 stationär

hantering och förvaring.
Välkommen att ta kontakt med oss
för ökad effektivitet och bättre
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SHADE M 9000 med

arbetsklimat!

rattdrift
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SHADE H 9000 med handtagsdrift

I
I
I
{

I
I
I
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Huvudkontor Norrköping .Tel 011-10 80 40

Stockholm 08-612 83 83

Göteborg o3I-92

14

30

Melmö

040-41 60 00

Å-?3

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 ett
system för att hantera de inskannade filerna. Oc6 kan erbjuda dig
fristående skanners för mikrofilm såväl som storformatsskanners
för original i svartvit och färg.
Hos oss hittar du även lösningar för att hantera statiska och

dynamiska arkiv. Sist men inte minst har vi erfarenhet från att

ha hjälpt kommuner och företag med olika skanningsprojekt,

arkivera dem digitalt?

erfarenheter som kommer dig till nytta.

Flera fördelar med digitala lösningar

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

Det finns flera nackdelar förknippade med att ha ritningar och andra

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

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

Printing for
Professionals

kn*:nr i*

LAR.N" D okumenthantering
Arkivredavisning och Dokumentplan.
Nu med ny webbklient
K*ntaä<.ta

**w f*r r"r:*r imf*rr::aäi*r:.

Know IT Karlstad AB Tel: 054 - 69 07 50
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Hur har du
arbetsplats?

Secura SA 580

Tiderna förändras. Arbetssätten och arbetsplatserna förändras och kräver nya rutiner för säker
förvaring och arkivering.Tidigare byggde man i större
utsträckning klassade närarkiv i fastigheterna, men
med dagens krav på flexibilitet och möjlighet att förändra lokalernas
funktion sker inte det i samma utsträckning. Det medfÖr att pågående
ärenden ofta förvaras oskyddade ute på arbetsplatserna och i fönåd
som inte ger det skydd som kraven anger.

vanlig missuppfattning är dessutom att myndigheten endast har
krav på sig att skydda slutbehandlade ärenden medan i själva verket
kraven är lika stora på att skydda de pågående ärendena. Man glömmer
kanske att dagens arbetsinsatser blir morgondagens arkiv.
En

Secura brandklassade arkivskåp kan med lätthet
användas som närarkiv då de tack vare vår unika
brandisolering har tunna väggal små yttermått och
låga vikter. lnredningen är flexibel och anpassas till
era förvaringsbehov. Om verksamheten flyttar; kan skåpen följa med

och inredningarna förändras.
Secura har mer än 60 års erfarenhet av utveckling, produktion och
försäljning av brandklassade skåp. Det gör att vi kan ge er rätt och
saklig information som kan vara till hjälp när ni förbereder er verksamhet för brand.
Prata gärna med oss om hur vi tillsammans kan göra er verksamhet
säkrare!

Securo
'
'

info@secura.se

I

www.secura.se

Tel 018-34 95 55
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nstöll nin ge n syfto r till

ott ge en bild ov vilko progrom som finns på morknoden och en översiktlig bild ov de
oliko progrommens egenskoper av
betydelse ftr vol av program.
Inkluderade är de program som upp$rlier vissa minimikrav, se nästa avsnitt,
finns att tillgå på marknaden och har

minst en kund inom svensk offentlig
sektor, eller Svenska kyrkan. Exkluderade är program som inte kan skiljas från

T,ext: Håkan Olsson

h.o@arkivalpha.se
grammen, Iipax, beskriver sig själw som
en plattform ft;r att skräddarsy pro-

gram, flera andra har plattformslika
drag och samdiga har möjlighet till

olika qyper av skräddarsydda lösningar.
Oavsett vad man vdljer ftir program
kan man räkna med att det upp§,ller
folj ande minimistandard:
. Automatisk generering av diarie-

ett enkelt registerprogram eller är oanvända, ej ftirdiga, egenuwecklade eller

.

kommer från nedJagda ltorerag.
Namn på diarieforingsprogram och

.

leverantörer hämtades från en tidigare
sammanställning i Tema Afuiv 1119961 ,
från Riksarkivets rapport år 2000 om
diarieföringen hos statliga myndigheter2, samt från Statskontorets
ramavral 2000 med leverantörer av
dokumenthanteringssystem (DUS) a
och 2002 för i nFormationsförsörj ni n94.
Min preliminära sammanst:illning
skickades sedan til1 leverantörerna {br
kommentarer och ändringar, ofta i flera omgångar. Meningen är att uppdateringen i fortsättningen skall ske
halvårsvis och finnas tillgänglig på

.

.
.
.
.

wwu/.arkivalpha.se

.
.

En furenklad version finns i bifogad
tabell.

.

Program
Genomgången omåttar 26 program
som finns på marknaden. Ett av pro-

I

.

nummer
Automatiskt angivande av datum
ftir diarieforing
Två nivåer: ett öyerordnat ltir ärenden och ett underordnat fbr handlingar
Åtkomst till diariet genom olika
behörighetsnivåer, vilket slcyddar
mot obehörig åtkomst och differentierar den behöriga
Fönster som är intuitivt navigerbara
med tangent och/eller musklick
Fritextsökning på många fåilt
Kombinerade sökalternativ från
flera ftlt
Mr;jlighet att ta fram olika ryper av
faPPofter
Möjlighet att exportera data
Möjlighet att ladda egna stödtabeller for diarieplan m.fl.
lindringslogg som bevarar ändrade
eller borttagna uppgifter från viktiga ftilt
Möjlighet till driftservice och uppgraderingar från leverantören

0

!

Plattformar
För att få jamft;rbarhet när det gdller
versions- och generationshantering har
leverantörerna fått ange generationsbyte
definierat som år ftir byte av uwecklingsplattform, operativsystem och/eller
gränssnitt ftir klient.
18 av programmen har uwecklats på
basis av Microsofts operativsystem
och/eller uwecklingsplattformar. Fyra av
dessa startade på annan plattform, men
vdxlade över i slutet av S0-talet eller
början av 90-talet, när Microsoft började bli dominerande på marknaden.
Tydligaste generationsyäxlingarna fiir
denna uwecklingslinje har varit övergång till/från Dos, 'Vindows 16 birar,
\Tindows 32biar, DNA och .Net.
Fyra program har uwecklats på basis
av IBM:s Lotus domino plattform och
generationsskiftena uttrycks som olika
versioner av denna.
Övriga $rra program kan karakteriseras som mer oberoende och möjliga att
köra med flera olika operativsystem på
både server och klient (till exempel
\Windows eller Mac).
Tio av programmen härstammar från
8O-talet, tretton från 9O-talet och tre
från 00-talet.
Inget av dem kan ledas dllbaka till
ftirsta generationen av stordatorbaserade
diarieftiringsprogram från 70-talet. Då
ånns bara nägra fä program, vilka tillhandaholls för offentliga sektorn på
icke-kommersiella villkor av Daå och
Kommundata.
De äldsta nu existerande programmen
har ursprungligen funnits i stordatorForts. nästo sido

Ärkiv
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miljö, övergangen till persondator

ägde

rum under andra hdlften av 80-talet och
från och med början av 90-ta1et inom
en klient-servermiljö. i sammanstdllningen 1996 kunde ndstan alla program
arbeta i en klient/servermiljti med
\Tindows som gränssnitt {tjr ldient. Den
största ftjrändringen sedan dess är övergången till ett webbaserat gränssnitt,
som då enbart ett program hade dllgång
till, men nu de flesta.

gram en stark grund ftir ärende- och
dokumenthantering, vilken ensam är
tillräcklig för att svara ja på frågan om
diarie{tiringen ingår i ett system lor
detta. Tle av programmen har utöver
vad grundmodulen erbjuder begränsad
funktionalitet lor ärende- och dokumenthantering. Resterande 22 program
har genom ett varierande utbud av tillläggsmoduler och av kopplings- och
integrationsmöjligheter med befintliga

syftade till att befrämja reseringens
signalerade polirik i00l ottr cn drirgång til1 en e-förvaltning i st:rten och

till utvecklingen

ar. 24-tin.r n'rarsn.rvndi g-

heten. Detta koncept innetättar ben'dligt mer än diarieförins och ir.rnebär ett
kraftigt incitament fbr leverantörer att
utöka och integrera olika rnoduier med
diarieföringen, se Statskontorets funktionsmodell lor upphandlingen nedan5.
Utfallet av ramavtalsupphandlingen blev

KJientprogram
Den vanligaste klientprogramvara som
behövs är\Tindows (18 st.). Diabas till
exempel kräver'iTindows 2000 eller XP
och dessutom tilläggsprogrammet Citrix
Meta Frame. Liknande specifika krav
och programtillagg fordras ltir andra
program. Näst vanligaste klientprogrammet dr Lotus Notes (4 st.). För wå program kan Mac användas lika vd.l som
tffindows. 21 av programmen har möjIigt gränssnitt mot webben. Två av programmen är helt och hållet webbase-

)nsportal

Viarietörindl |e+SIU

lndata:
e-id
SHS

scanningl

l_q!""_,

J

övrisa befinttiga system I

I

utdata:
sökmotorer

e-id
SHS

dokumenthantering
e-arkivering

rade.

XML / metadata

Operotivsystem
Samtliga program kan köras med operativsystem från Microsoft på server. Tio
program kan köras även med andra

att enbart ett av de mer kända, Diabas,
och sju då mindre kända program kom
med som avropsmöjliga. Detta var ett

operativsystem, så som Unix, Linux
med flera.

underberyg av många program med
stark marknadsstdllning och flera leverantörer har svarat med att reformera
sina programpaket inför nästa upphandlingsomgång, vilket inträffar i slutet av
2005. Samtliga nyare program med
ramawal har haft en positiv marknadsuweckling och wå av dem, V3D3 och
Platina, har på kort tid erövrat berydande positioner. Dessa programs avancemang och de "gamla' programmens
svar, innebdr sammantaget en kraftig
ftirskjutning av sortimentet i riktning
mot bredare program med många inte-

Datobashonterare
16 av programmen använder mer generella databashanterare, så som MS SQL

(14), Oracle (11), Sybase (2), MSDE
(2), DB2 (1) och Informix (l). Av dessa
kan elva använda alternativa databashanterare och fem enbart en.
Sex program använder sig av mer specifika databashanterare ft;r de vdlkända
registerprogrammen Lotus Notes (4)
och Filemaker Pro (2). Ett program
behöver relationsdatabasen Access som
ingår i Office-paketet. Ett program
använder sig av biblioteksdatabasen
BRS/Search och wå har helt specifika
databashanterare ftir de egna programmen, ACTA och TRIP

Romavtol
Statskontoret tecknade är 2002 ramavtal med 20 företag inom området
informationsförsörj ning. Ramavtalen

20

grerade moduler för "total informa-

tionsförsörjning".

Ärende- och
dokumenthontering
Redan genom sin grundmodul med
relevanta ftilt lor ärenden och handlingar, stödtabeller ftir registrering på
objekt eller projekt, goda sökmojlig-

heter och möjlighet till ärendestatistik
och rapporter, har alla utom ett pro-

verksamhetssystem, möjlighet

till

större

eller mindre stöd för alla tänkbara åser
av intern och extern hantering av skiftande ryper av ärenden och handlingar
från allra {tirsta början till slutarkivering
eller gallring.

Modul för webbpublicering

I

realiserandet av 24-timmarsmyndig-

heten ingår redan på det andra av fyra
trappsteg publicering av myndighetens
diarium på Internet6. Tjugoen program
har ftirdiga moduler lor webbpublicering och har också möjlighet att genom
denna ge åtkomst på Internet till diarielorda handlingar. Två ytterligare program erbjuder sig att ordna webbpublicering mot bestdllning.
För att kunna beakta personuppgiftslagen, PUL, och sekretesslagen, SL,
finns möjlighet att registrera vilka uppgifter som skall filtreras bort vid publicering.

Digital logring ov hondlingor
Hela 23 program kan lagra handlingar
digitalt, samt hämta fram dem genom
ett enkelt kommando inifrån diariet.

Nr3.2oos
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Detta är också de program som i någon
grad och oftast i hog grad har funktioner {tir elektronisk dokumenthantering,
så som möjligheter att importera, framstdlla, versionshantera, säkra, autentisera, konvertera, sprida, återanvända,

Statskontorets ramawal 2002 har forstärkt trenden mot atr diarieföringen
integreras som en av flera moduler i
program {tir "total informationsflirsörjning". Drygt 20 program uppf,ller
idag huvuddelen av den funktionalitet

expofiera, publicera, gallra och arkivera
handlingar elektroniskt.

som beskrivs i Statskontorets modell för
denna, så som elektronisk dokument-

Godkänt orkivformot
Få myndigheter har övergått

till

e-arkive-

ring av diarieftjrda handlingar2 och det
är den minst använda funktionen inom
Statskontorets modell.5 Moduler ftir
detta uppfartas nog som en svag länk
som troligen får många myndigheter att
weka inför ett vidgat anvdndande av
elektronisk dokumenthantering.
Av de 23 program som har möjlighet
afi. lagra handlingar elektroniskt säger
sig 18 ha moduler ftr långtidslagring.
Två pterligare program håller på att
uweckla moduler {tir långtidslagring,
vilka sftar till att upp§,lla RA:s krav.
Eftersom kraven inte har någon enkel
tolkning, srår det inte helt klart vilka
moduler ftir langtidslagring det dr som
bast uppfi,ller dessa.T Möjlighet

till

konvertering och/eller åktisk konvertering till mer generella format så som
ascii, tiffoch PDF är ett plus i denna
bedömning, liksom xml-taggning (= att
handlingarna förses med metadata
enligt någon etablerad dokumenttypsbeskrivning). Lagring i enbart ursprungligt format är ett minus och sådan lagring utan möjlighet till konvertering 1ä.r
underkänt. Tioligen tillåter alla program
konvertering och de flesta får pluspoäng
{tir format.

Sommonfattning
Av nuvarande 26 diarieförinssprogram
som kartlagts i artikeln har 18 uwecklats på Microsofts plattformar, fyra pä
IBM:s Lotus domino, wå på File Maker
Pro och wå på andra mer specifika program. Programmen härstammar från
80-, 90- och 00-talen och har oavsert
ålder anpassat sig till nya operarivsysrem
och gränssnitt; drygt tjugo program har
idag möjligt gränssnitt mot webben.
14 program ägs av tio ftiretag med bredare IT-verksamhet och tolv program
ägs av tolv företag med sin verksamhet
(nästan) helt specialiserad

Ärkiv
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till

dessa.

hantering, webbpublicering och digital
Iagring av handlingar. Av dessa kan
cirka femton program bedömas ha
modul lor langddslagring av handlingar
som uppfirller Riksarkivets krav.

Val ov progro,m
Vad man som kund får ut av sitt program bestäms grovr tager i en process
dar val av leverantör är ftirsta steget. Val
av antalet diarier är steg wå. Val av moduler och andra anpassningar är steg
tre. Laddandet av srödrabeller med
kundspecifika diarieplaner, handlingsryper, objektsankny'tning med flera är
steg fyra. Den egna organisationen av

diarieftiringen är steg fem.
Val av program bcir alltid brirla bak-

länges genom att i tanken planera ftir de
fyra sist nämnda stegen, då kan det finnas hållpunkter {tir en bedömning av
vilka program som kan vara de "bdsta'.
Det är således helt otillräckligt att till
exempel enbart beakta vilket program
som verkar kunna fungera bäst i befint-

lig IT:miljö.

Alltfor många tror art ett diarium är
bra att ha for att kunna blanda ihop allt
och ändå lyckas hitta något. Men det
kan vara bra att redan från början dela
upp ärenden och handlingar mellan ett
allmänt diarium och en eller flera specialdiarier, vilka då blir berydligt lattare
att skräddarsy för sina respektive mer
specifika uppgifter.
Bästa diariet blir det som enklast och
billigast låter sig anpassas till kundens
behov.

I alltftir

manga dllämpningar är

matchningen mellan
dålig eller
mätas genom

variabler. Detta kan
bättre anpassning av
men ibland behöver

1

l3diariefOringsprogramsammanstdlldaavEyayonSivers,TemaArkiv,llTgg6.

2

Diarieftiring hos statliga myndigheter

3

- en kartläggning. Riksarkivets otryckta skrifter nr 1 0.
Vägledning om ramavtal ltir dokumenthmteringssystem (DHS), Statskontotet2000:44.

4 m.avropa.nu, Ramavtalsområdet informationsfiirsörjning 2002.
5 Informationsltirsörjning 2005. Förstudierapport Statskontoret dnr 20O4llO0-3.

6

24-timmarswebben. Rekommendationer och råd ftir 24-timmarsmyndighetens webbplats.
Satskontoret 2002:13.

7

RA-FS 2003:1-3. Kraven skiljer sig åt beroende på långtidslagring vid myndighet eller leverans och
lmgtidslagring vid arkivmyndighet, vilket är en komplikation som inte finns liir pappershandlingar.

Arkivetikett 45 mm x 90 mm

Sj tilv

htiftand e e tike tt

för arkivboxar
Anpassade för utskrift i:

Visual Arkiv
Arkion
Klara
Word
Bästa häftningsfdrmåga på
arkivboxar av bestruket
papper med jämn yta

Artiketnummer: ss5 50
12 etiketter per ark
100, 200 eller 1.250 ark per förp
För laser-och bIäckstråleskrivare
Prisuppgifter; besök vår hemsida

ABM Produkter
Malma Ringväg 64 B
756 45 Uppsala
Tel:070-5816626
070-5851063
e-mail: info @ abmprodukter.se
hemsida: www. abmprodukter. se
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Beuarande au

information från socialtiänsten och tSS

0

Yems intressen tas tillvara
när man bestämmer vad
som skall bevaras eller
inte?Vad ger man för bild
av samhället om man inte
bevarar information från
alla delar av samhället?
Att veta vad som bör

bevaras från

offentlig sektor och vad som skulle
kunna vara intressant i en framtid är
egentligen en omöjlighet. Kdllmaterial
ska vara så heltäckande som möjligt.
Kommuner och landsdng är helt
sjdlvständiga att, utifrån den lagstiftning
som finns, fatm egna beslut om bevarande och gallring av sina allmänna
handlingar. På en punkt är dock de
flesta ense; det som känns extra viktigt
att bevara ftir framtiden är dokumentation kring enskilda individer. Alltså
individrelaterade handlingar och där
ingripanden och åtgärder från kommunen eller landstingets sida har haft
betydelse ftir den enskilde. Det kan till
exempel vara journaler eller akter av
något slag.
Tyvärr sätter dock lagstiftning kappar
i hjulet ft;r tanken att det skall finnas
dokumentation kvar från de delar av en
kommun som i högsta grad sysslar med
individer; nämligen socialtjänsten. Från
halvårsskiftet gäller detta även dokumentation inom Lagen om stöd och service

till

vissa

funktionshindrade (LSS).

Tvingande gallring
1982 uädde en ny Socialtjänstlag ikraft.
Denna lag var omdebatterad när den
kom, främst på grund av att det finns
en bestämmelse om ftirstörande (gallring) av avslutade socialakter efter fem år.
Lagen föreskriver alltså en wingande
gallring av handlingar som hör till

24

I

0

akten, fem år efter att akten senast varit
aktuell. Vissa undantag görs men merparten ftirstörs helt. Det skäl man anger
till bestämmelsen, är att man vill slcydda
den personliga integriteten. Att vara
ftjremå.I {tir socialtjänst kan ibland vara
en jobbig och traumatisk upplevelse.
Det finns dock, inom socialtjänsten, ett
dokumentationskrav. De beslut och
avgöranden som åttas å mina vd:gtar
skall alldd dokumenteras tillsammans
med alla andra kontakter och samtal
som ftirs i mitt drende. Som enskild är
jag insyn i hur mitt ärende handläggs,
men bara fem år framåtl Hur skall jag
då i efterhand kunna ta reda på vad
som hände?

Personlig integritet
Att kunna

ldsa om händelser och avgöranden i mitt liv som påverkat - är
det en mänsklig rättighet? Eller är det så
att den dokumentation som finns rent
av är så kanslig att den måste förstöras
{tjr att min integritet (och rättigheter)
kan skadas? Resonemanget blir absurt.
Uppgifter i personakter inom socialtjänsten förstörs alltså i dagsläget systematiskt enbart ftir att skydda personen
självl Och nu skall dessa bestämmelser
dessutom vidgas till att galla även dokumentation inom Lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade
(LSS). Man vill ha en "ökad likformig-

retesslagen (kap 7: 4 och 6). Både gentemot andra men dven inom myndig-

heten genom den så kallade inre sekretessen mellan tjänstemän.
Med nuvarande bestämmelser, då
dokumentationen gallras efter en tid, är
i stället den enskildes eventuella behov
att s§dda sin integritet satt ur spel när
uppgifterna inte längre finns kvar. Man
kan inte längre hävda sin rätt då dokumentationen genom lag är gallrad. Vems
integritet s§ddar man då? Vad hade

hänt om

dessa bestämmelser

funnits

ftre 1982 med tanke på
debatten om wångssteriliseringar? Vad kommer att bli framtidens
"skandaler" och hur
kommer dessa att
kunna belysas utan
bakgrundsmaterial?
Eller är det så att händelser som inte finns
dokumenterade eller

där dokumenrarionen
har ftirstörts aldrig
har hänt?
Styrelsen

ftr

Föreningen

Arkiwerksommo
londsting och

kommun (FALK)
I Ulriko Custofson

het" (prop 2004105:39). Men till vilket
pris?

Enskilda människors krav på insyn,
delaktighet och behov att ta reda på
fakta om sig sjiilv stdlls alltså emot politikers vilja att s§dda den enskildes
integritet.

Är redan

st<yddad

Det paradoxala i resoneman get dtr att
den personliga integriteten redan ör
slcyddad genom bestämmelser

i

Sek-

Till vilket pris s§ddas den
enskildes integritet.
Omtvistad Iag vidgades vid halvårsskiftet till att gälla även dokumentation inom Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Nr3.2oos

Ärkiv

Bra inlägg om arkiwetenskap
skrivit ett mvcket bra
inl:iee i tbrr,r numret :rv Tema Arkiv
Sara \aeslur.rd har

(2/200i). Under mer

än 30 år har arkiv-

utbiidningen pi Stockhoin-rs L.lniversitet
inriktats på art ee en bra - b:ide teoretisk och praktisk - grund fbr att kunna
utöva arkivarieyrket. Ör.riga utbildningsorter i Sverige har också format
arkiwetenskapen som universitetsämne
med detta syfte. Att arkivsektorerna ska
kunna rekrytera bra förberedd och väl
utbildad arbetskraft har varit målet.
Framgången {tir arkir''vetenskapen har
som Sara Naeslund skriver, varit enorm!

Rätte/se

Ghalmers har
fört diarium
a 1275 år!
I artikeln "Förbättra nya lagen med
Arkiv- och diariumlagen" i forra
numrer av Tema Arkiv, fanns en
uppgift om att "Chalmers tekniska
högskola diarieförde till exempel inga
allmänna handlingar alls fram till
1998". Den uppgiften är tyvärr felaktig. Undertecknad hämtade uppgiften från Högskoleverkets utredning om diarieforingen vid våra högskolor och universitet som pres€nterades i slutet av 2002, en källa som
borde vara tillforiitlig då den emanerar från en tillsynsmyndighet.
Tydligen har verket blandat samman
denna uppgift med digital diarieforing som Chalmers införde samma
år. Chalmers har meddelat att de
bedrivet manuell diarieloring sedan
grundandet. Tema Arkiv beklagar
den felaktiga uppgiften.
Text: Ove Hal6n

Ärkiv

Nr3.2oo5

Genom detta ämne har dessutom många
humanistiska studenter kunnat avsluta
sina studier med en yrkesidentitet
utöver den bildning som många ämnen
ger. Detta måste ju ses som en succd
både f<ir individen, arbetsmarknaden
och lärosätena.
När nu nästa steg är på gång - att
uweckla arkivämnets vetenskapliga sida,
ska det inte göras på bekostnad av
dagens arkiwetenskap. Vi måste gå i

land med att fortsätta uweckla arkivämnets yrkesaspekter inte minst med
tanke på den digitala omgivningen.

Samtidigt bör ämnets teoretiska aspekter
ges ökat utrymme från och med Cnivån, inte tidigare. Annars är risken
överhängande att just de praktiska
momenten beskärs på A- och B-nivån.
Och då kommer verklighetens och vardagens alla arkiv att bli lidande, om
ftirdigutbildade arkivarier inte har konfronterats med dess skiftande villkor i
praktiken.
Carino Sjögren
Sverrges Rodio Förvoltning

och ftrelösore på Stockholms universitet

IUy tapport
r komlflG]ltarer till
räkenskapsföreskrifter
I fuksarkivets rapport (2005:1)

tfn
U tX
E/ \
ll \

ges

kommentareitill

Bevarande av räkenskaper
de loreskrifter (RA-FS 2004:3) som

behandlar räkenskapshandlingar. Rapporten, med inlednins av riksarkivarie Tomas Lidman, hr, ,r--rnställts av
uaf,rn Lövblad, forste arkivarie vid Riksarkivets avdelning lor tillsyn och rådgivning. På ett begripligt sätt redogörs för,
bland annat, vad räkenskapshandlingar är (allmänna handlingar som
uppstår i myndigheters bokfiiring och redovisning) och formen {tjr
dessa (papper, digitalt, mikrografiskt), deras organisation (registrering i redovisningssystem och diarier), bevarande, utlån och gallring.
Rapporten kan beställas från Fritzes eller laddas ned från RA:s webbplats,
Text: Peter Sivervall

)<

re

Eva Karlsson ualdes

för FAtl(

II
0

0

tl

0

till

Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@liv.se
F

i

ALK F ö reni ngen o rkiwe rkso m m a
londsting och kommun, orronge-

rode tillsommons med Alingsds
kommun och dess kommunorkiv
årets

ft reningskonferens
den 24 och 26 mo|

mello n

Etik

i

oliko former

En del av konferensen handlade alltså
om etik i olika former. Speciellt diskuterades frågan om etisk gallring av hand-

lingar inom skolan och socialtjänsten.
I sitt {tiredrag om etisk gallring eller
dokumentation för rättssdkerhet tog Per
Mattson från JURARK AB, upp s\yd-

Temat för årets konferens, som lockade
drygt ett hundratal deltagare var:
"Arkivet - en återblick in i framtiden".
Konferensen skulle innehålla "err
knippe jordnära ämnen med stark ftirankring i den dagliga verksamheten'
och "etik och upphovsrätt till arkivariens dagliga vedermödor".
Nytt fr;r i är var att konferensen
sponsrades av Imagon System AB,
Visual Arkiv (Göteborgs stad, ADBkontoret) och Nordplan. Sponsorerna
presenterade sina produkter i anslutning

der För den personliga integriteten som
är en grundläggande mänsklig rättighet
och integriretskränkning - förlusten av
kontrollen över sin egen person eller en
viss ryp av uppgifter om sig själv.
Hur ska vi s§dda den personliga
integriteten? Samtidigt som vi kan anse
att det är nödviindigt att gallra vissa
handlingar av etiska skdl, kan det likv:il
vara till s§dd ft;r den personliga integriteten att bevara vissa handlingar.
Agneta Herlin, skoljurist från Stockholms stad, redogjorde ltir dokumen-

till

tation av elever i skolan.

konferensen.

rffiffimffiffitr
Som medlem iAAS erbjuder vi
dig information om nyheter och

ftirändringar inom arkivområdet
till ett relativt lågt pris.

Registrotorsko n ferens

.
.

Hur påverkas kommuner och landsting av förändringarna av regisrrarorsverksamheten?
Hur frr man en splittrad registratorsverksamhet att bli mer enhetlig?

AAS Arkivkonferens

oktober fär Ni veta mycket om registratorsrollen och hur den förändras när ny
teknik börjar användas inom dokumenthanteringsområdet. Ni får via en rad
praktikfall veta hur olika organisationer
hanteras en yrkesroll i förändring:
. Vad har hänt inom skatteverket och

Den l-2 november är det
Arkivkonferens. Innehåll dr i huvudsak
digital dokumenthantering och arkive-

ftirsdkringskassan inom registratorsområdet?

26

ring:

.

tation, vilka dokument som ska upprdttas och hur de ska gallras.
Efter föredraget foljde gruppdiskussioner som tog upp etisk gallring och
dokumentation i skolan.
Daniel Brattgård sjukhuspräst på
Sahlgrenska universitetssjukhuset berörde etiken i spänningsPiltet mellan

information och integritet.

Hur vi ska s§dda personuppgifter
Itir patienter, besökande och personal i
register och system beskrev Eva Plym

Forshell, arkiv- och informationssäkerhetsansvarig vid universitetssjukhuset i
Lund. Bakgrunden är ry,värr det ökade
behovet av s§dd för den enskilde.
Bra information om s§dd av personuppgifter finns ftir den intresserade att
hämta på Region Skånes och Skatteverkets
Forts. nästo sido

hemsidor.

und er hösten

På Registratorskonferensen der- 12-13

.
.

Hon tog till exempel upp vilka regler
som styr handläggning och dokumen-

Vad händer med arkivarierollen idag?
Hur formas och vad är ett e-arkiv i
drift?
Visning av ett e-arkivs registervård hur redovisas digitala handlingar?

.
.
.

Hur gör man i andra länder flir att
lösa e-arkivfrågan och kompetensuwecklingen av arkivariekåren ?
Uwidgad elektronisk dokumenthantering - när, vad, hur?
Riksarkivet ställer krav - hur påverkar
detta andra myndigheter, kommuner,
landsting och ftiretag med mera?

Ni

är vd.lkomnal

Lors-Erik Honsen, ordftrande i AAS

Nr3.2oos

Ärkiv

Morknodsföring och
upphovsrätt
K;:r:i:l,r

Prage

r irån BRå. arkivkonsult

i Sri,;L:olrr-r ber,irtade på etr er-rgagerat

:i:i

\on sig pi

:rrkivirriens
,'rkesr.,11 ocl'L ben'dclse i r-rkeslivet. Hon
raiade r idare on-r 1-rr-Lr ska man arbeta för

o::r n,Lr

att lr'ckas och ,'i1ka attin'der man möter
som arkir.arie.
Mathias S,vlri'an förb r-rndsj r-rrist från
Svenska

kommunförbundet redogj orde

t
Sponsrad konferens. Drygt ett
hundratal deltagare

slutit upp på
FALK-konferensen
som i år var sponshade

rad.

lor reglerna för upphovsrätten. Upphovsrätten sryrs av dels av en lag från 1960
(1960:729) dels av internationella konventioner och EU-direktiv. Regeringen
har dock lagr en proposition om en
lagändring som ska vara bättre anpassad till upphovsrätten i informationssamhället (2004 I 05:ll 0). En anledning
till detta är att den digitala tekniken har

medfort viss begreppsfu rvirring.

Kom m u n al o

Sa

m rå dsgruPP e n

Ett återkommande inslag på FALK's
konferenser är information från den

Kommunala Samrådsgruppen och
kommunforbundet. Den informationen
förmedlades i år av Rolf Hagstedt.
Det har kommir en arkivproposirion

Nya gallringsråd som kommer att tas
fram ar räddningstjänsten, plan- och
byggnadsverksamheten, smitts§ddsläkaren, patientjournaler och socialtjänsten.
På webbplats kommer i fortsättningen arkivhandboken att finnas.

Ny ordföronde
Vid FALK's årsmöte på onsdagen den
25 mil valdes kommunarkivarien Eva
Karlsson i Alingsås till ny ordftirande ftir
wå år. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skulle bibehållas vid nuvarande
nivå.
På slutet av konferensens andra dag

Konferensens

vandrade konferensdeltagarna till rekreationsområdet Nolhaga slott och park.
Efter buffd i slottsparken berättade stadsträdsgårdsm?istare Edit Ugrai om parkens
historia. Efter rundvandringen i parken
vid Nolhaga avslutades FAlK-konferensen med ett besök Brunnsgården där
Kommunarkivet funnits sedat L974.

öppnande.
Kommunstyrelsens
ordförande Elver
Jonsson hälsar konferensdeltagarna välkomna till Alingsås,

Upphovsrätten gdller både litterära
som konstnärliga verk och gäller 70 år
ftir det år som upphovsmannen dör.
Genom ett samarbete mellan kommunarkiv, bibliotek, museum, skolor,
studieftirbund och andra utbildningssamordnare har man i Alingsås på ett
positivt sätt tillgiingliggjort och levandegjort det lokala kulturaryet. Satsningen
har möjliggjort ökad service och möjligheter ltir kommuninnevånarna att
inhämta information om hembygden
från olika källor.
Torbjörn Hörnfeldt, avdelningsdirektör på fuksarkivet, redogjorde flir hur
det för närvarande ser ut beträffande
normer, standarder, projekt och riktlinjer fur e-arkivering och e-ftirvaltning.

Ärkiv
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2004 I 200 5 :124 om arkivpedagogik.
Insatser ska kopplas till ett ännu inte
bestämt landsarkiv.
Förslag finns om att LSS-akter ska

Iikstiillas ur gallringssynpunkt med
övriga socialtjänsthandlingar. FAIKscyrelsen har i Dagens Samhalle Nr 18
2005 sid 20 publicerat en debattartikel
om detta. LDB-projektet i Luleå kommer ftirmodligen att få en ny form
nästa år.

Rutiner lor hantering av barna- och
eler.vårdshandlingar har kommit från
ftirbundet (2005.23). Den nya
arkivlagstiftningen är skjuten på framtiden. Diskussioner förs om en ökad
samverkan mellan kommuner och

Vi vill önska föliande
välkomna som nya

medlemmar:
AAS
Lena Elfving, Vikingstad
Alexander Trimboli, Stockholm
Rikard Friberg, UpPsala
Charlotte Raab, Stockholm
FALK
Bo Persson, LinköPing
Susanne Prokop, Sala
Sirkka Virtanen, Fagersta

landsting i fortsättningen.
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NÄRtNGsLryETs eRrtvnÅo,

Nikolaigatan 3,702 lO ÖREBRO
Tfn:019-1201 95 .Fax019-6ll 81 20

Hemsida:m.nla.nu .

E-poscnla@nla.nu

Text: Lena Bohlander
Ordförande:
Siverl Gustafsson
Bofors SupportAB
Tfn:0586-815 5l
-post: sivert.gustafsson@boforssupport.saab.se
Saab

h.

en

I iuni

hcill Folkrörelsernas

Df,*T;?rlIråI:l;:.
sommargrönt Ronneby Brunn, med
Blekingearkivet, Ronneby kommun och
Region Blekinge som värdar.
Vid stämman omvaldes ftiregående
sryrelse, med ordftirande Ingvar Söderström i spetsen. Ordföranden betonade
vikten av vdrvning av nya medlemmar
som, tillsammans med utbildning och

lnxrvnÅoer

las

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

Ordförande:

Hoby.

Foto:

lsa Olsson

olika ryper av nya samarbeten, utgör en

viktig grund ftjr FAs framtid.
Vid mötet meddelades också att årets
stipendiat från Madli Kurdves Minnesfond ar Lars Gogman, arkivarie vid
ARAB, {tir hans forskning om arberare-

Lars Erik Hansen
Riksförsäkringsverket
Tfn:08-786 90 00

esperantismen
Esdand.

i

Sverige, Finland och

Dricka brunn
11 l'

Arkivfirbund
oLKRÖRELSERNAS ARKIvFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro län
Nrkolai 3,702 l0 ÖREBRO
Kansli:Yvonne Bergman
Tfn:019-61 I 29 00. Fax0l9-61 I 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Ordförande:
lngvar Söderström
PI

samt "Aktuell forskning' och kunde sedan
avsluta det mycket intressanta och informationsrika rvådagarsprogrammet med en
utflykt till ABU-museet i Svängsta samt etr
studiebesök vid Blekingearkivet i Bräkne-

380 B, 3 I O 42 HAVERDAL
Tfn:035-516 23

-post ingvar.soderstrom@mailbox.swipnet.se

Stämman avslutades med ett tack från
ordft;randen Ingvar Söderström till styrelsen ftir gott samarbete under året som
gått, till medlemmarna som närvarade
vid stämman samt ett sdrskilt tack till
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
som under lång tid vari.t behjåilpliga i
det administrativa arbetet.
Efter årsstämman fOljde en guidad
vandring i Brunnsparken där deltagarna
även fick prova på att "dricka brunn",
innan stämmodagen avslutades med
middag vid Ronneby Brunnshotell. De
medlemmar som valde att stanna i
Ronneby efter årsstämman hade därefter möjlighet att delta i seminarier på
temat "Att leda och uweckla arkiv"

En glad Per Lundin,

Blekingearkivet

Välkomsthälsning av
Blekingearkivets ord-

förande Birgitta Jönsson

Christer Bogefeldt från
Riksarkivet

FALK

FArs ordförande lngvar

c/o Eril< Lindblad

Söderström

Uppsala kommun
Uppsala stadsarkiv, T53 75 UPPSALA
E-post: erik.lindblad@uppsala.se
Tfn:018-727 I I 75 . Fax 018-727
84

ll

Ordförande:
Eva Karlsson
Alingsås kommun

Tfn:0322-616 I l4

Välbesökt FA-stämma

E-post: eva.karlsson@alingsås,se

Nrs.2oo5
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Dokumenthantering från A tall Ö

I
Document Management Services

Arfivering av dokument tar
1

både tid
och plats från företaget. Särskilt när det
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TOTAL INFORMATION MANAGEMENT

Personalskvaller

Proggen
stridsskrifter, flygblad och informationshäften. Det finns också råd och erfarenheter om hur man odlar utan gifter och
utan moderna lantbrul«maskiner, hur
man ltider barn i hemmet, hur man
bygger upp en egen skola och hur det är
att existera i en gammal landsbygd som
vänsterungdom från staden.
Givewis kommer detta material att
tillfora forskare ett ovärderligt bidrag till
förståelsen av alternativrörelsens storhetstid för 25 år sedan.

I Dagens Nyheter kunde man den
23 juni läsa att handlingar om
proggen och alternativrörelsen
ska bevaras för framtiden.
Percy Andersson från

kollektivet Moder

Skåne har tillsammans med Lars
Erik Bengtsson samlat material om

Jord i

alternativrörelsen och skankt det dll
Riksarkivet.
Av artikeln i Dagens Nyheter framgår
det att det rör sig om hemstencilerade

tidskrifter som Kollektiv Nytt och JAKJord, arbete, kapital, mötesprotokoll,

Text: Hans Ramstedt

bYflter namn
På Föreningen Stockholms Företags-

minnens extra årsmöte det22 jluni
beslutades att byta namn till Centrum
for Naringslivshistoria. Namnbytet
markerar en ambition att bli rydligare
att här bevarar och berdttar man det
svenska näringslivets historia.
Namnet Stockholms Företagsminnen
kommer dock att leva kvar i en lokalfurening för särskilt engagemang i

På

såns

2005...

Stockholms näringslivshistoria. Denna
ftirening hanterar på uppdrag av Stockholms stad material från {tiretag som
inte längre finns. Dessutom genom{tirs
projekt med Stockholmsanknytning, till
exempel dokumentation av ftiretagsområden och utstdllningen Design Stockholm i samarbete med stadsmuseet.
Text: Edward Blom

29lS-2110 Bok- och biblioteksmässa,
Göteborg

5-7lto

The The Fourth European
DLM (= document lifecycle
management) Forum
Conference on electronic
records, Budapest, Ungern.

Mer information;
http //www. dlm-network' org
:

12-13110

Registratorskonferens, UpPsala

1-2111

AAS arkivkonferens' Digital
dokumenthantering och

arkivering, Stockholm

Nov

NLA workshop på temat
dokumenthantering i Processer'

del2

... i arkiven

30
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Arkivens dag

12112

Tema Arkiv nummer 4.

ManusstoPp 3 november

. Katrin Askergren

borjade på Bra
arkivkonsult den27 juni efter avslutade studier i arkir'vetenskap på
Srockhol ms u n iversiret.
. Till ny arkivarie på Karolinska Universitetssjukhuset, tillhorigt Stockholms
läns landsting, har utsetts Michael
Frankius. Föruwarande arkivarien på
Karolinska sj ukhuset, Christina
Persson, tillträder den 1 september
en nyinrättad tjänst som arkivarie på
Arbetsmarknadens Försdkrings AB
(AFA) i Stockholm.
. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek får
i höst en ny chef. Det är Lars
llshammar som är historiker vid universitetet i Orebro och krönikör i LO-

Tidningen.

Hur arkivets samlingar skall bevaras
engagerar Lars Ilshammar, som forskat

om den nya informationstekniken och
hur den påverkar samhdllet på olika
plan.

- Digitaiiseringen av historiskt material ft;r det goda med sig att materialet
blir mer tillgängligt. Men ndr det gäller
att bevara fbr framtiden är IT mer ett
problem än en lösning. Hårddiskar
och cd-skivor avmagnetiseras med
tiden. Vi vet att de furstörs snabbare
än dldre medier, snabbare än papper
till och med...for att inte tala om runstenar, konstaterar Lars Ilshammar.
Lars Ilshammar börjar på ARAB den
19 september. (LO-Tidningen)

Hor du bytt iobb?
Berätta om det for dina kolleger.
Skriv några rader och mejia ti11

aspa@swiPnet.se
Bifoga gärna ett foto av dig själv

Redaktionellt material till
TemaArkiv ska skickas till:
Åsa Olsson c/o Tema Arkiv,

Eriksberg, 374 96 Trensum,
Eller e-post: asPa@swiPnet.se
Honorar för publicerat material utgår
normalt i form av fem ex av det nummer
som bidraget publiceras i.
Redaktionen lorbehåller sig rätten till
redigering av insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.
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- lika enkelt som professionellt
I VISUAL

. skriva

ARKMan du:

ut etiketter

. få ut förleckningsblad

. söka
o

i

Våsual Årkiv kan du göra allt det du kräver av ett vanligt arkivsysterx ceh x'nycket

E'ffisr

på olika sätt i systemet

få överblick

o hålla reda på inleveranser

därtill. Det är ett enkelt systerll för der: svarle äftvändarcn

rs?*n

§at:itidigt §n

S$ldgruva för den som kräv*r lite rcner" Visual-serien består av elika meduler
soffi käm lccrnhineras elEer fungerä var ftir §!S.

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

.

tecknat
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r leverera till den Nationella
Arkivdatabasen NAD
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Du väljer om du vill köra med en SQL-

VISUAL INTERNET
är en tilläggsmodul som du kan använda

:
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1 1S1
2 19!!
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ARKIA

server-databas el ler Oracle-databas.
Funktionerna är desamma oavsett vilket du
väljer.
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om du vill att forskare, tjänstemän och
allmänhet med flera ska kunna se (men ej
förändra), arkivfödecknat material.

VISUAL DOKPLAN
För att kunna leva upp till arkivlagens
intentioner om bevarande och gallring
behöver förvaltningen eller myndigheten en
dokumenthanteri ngsplan.
VISUAL DOKPLAN gör det möjligt för dig
att arbeta rationellt med upprättande,
implementering och löpande uppdateringar

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.

av dokumenthanteringsplaner.

Om du är intresserad av VISUAL-serien kontakta:

Kornmuner, landsting och folkrörelsearkiv, kontakta:

Berti I Axelsson, produ ktansvarig

Bo Thal6n, regionarkivarie
bo.thalen@arkivnamnden.goteborg.se,

bertil.axelsson@adb-kontoret.goteborg.se tel 031 - 61 32 25

tel 031 - 701 19 60

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

Cöteborgs Stad
ADB-kontoret

.

Göteborgs Stad ADB-kontoret,403 31 Göteborg besöksadress: Rosenlundsgatan 4
telefon: 031 - 61 30 00 . telefax: 031 - 13 80 27, www.adb-kontoret.goteborg.se
förvaltningsbrevlåda: adb-kontoret@adb-kontoret.goteborg.se

POSTTIDNING B
Returer till: Åsa Olsson, Tema Arkiv
Eriksbergs säteri
374 96 TRENSUM
Tel 0454-601 11
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Med ALP lM lntranet behöver du inte längre bekymra dig om pappershögar
eller dokument som inte kan hittas. Alla handlingar som är knutna till dina
ärenden lagras elektroniskt genom att de scannas in, registreras direkt från
e-postprogrammet eller registreras av ingivaren via lnternet.
ALP lM lntranet hämtar relevant information ur det elektroniskt överforda

materialet till ärendet och du behöver endast i undantagsfall komplettera
de givna uppgifterna. Alla handlingar lagras i ett dokumentarkiv som är en
del av systemet.
ALP lMl lntranet används bland annat för avtalshantering, helpdesk, klagomålshantering och diarieföring. Kontakta oss gärna för mer information.

Glömde säga att du inte behöver ta en massa kopior och skicka runt
internt, allt finns ju tillgängligt i den elektroniska ärendemappen.
PS

ALP Data

i Linköping,

AB

lndustrig,atan

5

582

77 Linköpin§

www.alp.se 013-35 85

oo

info@alp.se

