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lnuestera i nytt arkiu eller gradera upp det hefintliga?
1

'
Kompaktarkiver"ing - oavsett fabrikat - finns i många äldr"e arkiv, men
med omodernt driv- och stynsystem' Hyllor" och vagnan än intakta'
När frågan om ankivsystemets funktion, skick och kvalitet uppstår

ställs man inför' valet. Nyinuestering eller uppgradering lrenoueringl
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Full tillgång

till arkiumaterialet

under ombyggnadsarhetet
a

Kort installationstid

a

Kostnadseffektiut

a

Möilighet till integrerad helysning
enligt BA-[S normer

a

Nygaranti på installationen

Vi vill med denna information gÖra brukare och användare uppmärksamma på att det finns alldeles utmär'kta alternativ till nyinvestering,
nämligen uppgnadening eller som vi säger Upgrade, med utökad
funktionalitet och bibehållen mängd löpmeter ankiv.
Låt oss hiälpa till med en effektivitets och kostnadsanalys. Det är vår
specialitet.
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Layour & illuslratlon: Eva Andersson

Prenumeration:
Helår lfyra nummer) 295 kronor.

framhålla.
KALLOR - är kältorna väl redovisade
och är de relevanta, det vill säga, inte
bara rätt återgivna utan även representativa och ej lösryckta ur sitt sammanhang och därvid missvisande.
SLUTSATSER - vilka slutsatser har
författaren dragit.
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6)
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Viktig och värdefull (såvitt du kan
bedöma)?
Övertygande (på dig, har du berörts
pos itivt el I e r neg ativt) ?
Förtjänster (konkreta exempel)?
Brister (konkreta exempel)?
Sammanfattande omdömen (positiva
och negativa eller bara positiva beröm alltså - eller bara negativa skarp kritik alltså)?

Förutsättningen för attjag skulle kunna
göra en sådan här sammanfattande redovisning och bedömning var att jag under
läsningen hela tiden hade klart för mig
vad som ska redovisas och vad som
sedan ska hedömas, varför det var lämpligt attjag under läsningen gjorde vissa
förstrykningar och noteringar. Närjag läste
- och studerade - med denna skärpta uppmärksamhet fick jag ett rikligt utbyte och
stor behållning av min läsning i allmänhet
och av dina studier i synnerhet. Men när
jag skulle skriva ledaren blev uppdraget
att på ett fåtal rader skriva ned något begripligt svårt. lWot den bakgrunden publiceras min första ledare som en debattartikel
i stället för som ledare på denna sida. Det
är inte lätt att i korthet skriva något men i n g sfu I lt o m p ro cesser !
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lVin ambition var också att göra en bedömning av verket:
t) lntressant (för dig som läsarEf?,

fryckr l,4rxi Print AB
Denna trdnr!g trycks på mrllövänligt papper.

I

I

lnför detta nummer av
Tema Arkiv fick jag i uppdrag att skriva om processer och hur de kan tillämpas inom arkivhanteringen.
Jag insåg att för att jag själv
och läsaren skulle få utbyte
och behållning av min artikel, borde jag efter att ha läst ett par faktaböcker i ämnet göra följande sammanfattning:
1) TEMA - vilket ämne/tema har författaren behandlat i sitt verk [opus)"
2) TESER - vilka teser [satser och teorier) har författaren framlagt i sitt verk.
3) REFERENSER - vilka teser och uppfattningar - och hos vilka författare hänvisar verkets författare till.
4) ARGUMENT - vilka argument eller
skäl framför verkets författare till stöd
för sina teser och ståndpunkter.
s) uAaomtuGAR - vitka är författarens
värderingar och vad vill han därmed

Åsa Olsson, c/o Tema ArkJV

a

Lars-Erik Hansen
Ordförande AAS

L

J

Kontakta Äsa OJsson. se ovan.

Omslaget: A-e.te B.dnnka.' nc r So'a Ärgerlar |. , \an.as
så kallade -2-arkiv. Foto: Carita Rösler.

l'l::Efial sonl publiceras i Tema Arkiv ä. skyddat av lagen om
:!hnvsr-tt. Upphovsrätten tillhor artikelförfattaren respektive

i!io!iafen.

N4ångfaldlgande. kopiering, över{åtelse och så

vldare förutsätter tillstånd av upphovsman.
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Arkivproiekt i Nacka kommun

i

Nacka kommuns ledning lade
januari i år På initiativ av stads-

'direktören,

en beställning På
ett ve rksam h etsöve rg ri Pa n d e
arkivproiekt för enheterna i
stadshuset,

Här följer en redogörelse för turerna
krins proiekrer och ert arbete som mötre
d,äl'oväntade trubbel för oss i proiekt"n
i slutändan kom atr

att stadsdirektören beställt förslag till
Ji."ktiv for ett projekt som skulle utreda
arkivlokaler i håla Nacka stadshus'
Projektet initierades med anledning
,rr rra -r. diskuterat en större fYtt av
socialtiänstverksamheten från en extern
placering in till själva stadshuset'
Då de sociala verksamheterna är srora
och utrymmeskrävande uppstod ett .
behov av att se över lokalsituationen

byggnaden, bland annat ur arkivper-

sruDpen, men som
i.aå ht". till efterlängtade åtgärdspaket
och en hel del nYttiga insikter'

spektiv.

Uppdraget

.,roiektelupp.n. Efttt

råÅ-,r""ikivarie Anette Brännkärr
i
och arkivarie Sofia Ängermark' fick
början av året det överiaskande beskedet

i

Effektivisering av ytor var det främsta
målet med utreåningen' Projektets uti
formning i övrigt överlämnades till oss
"korn'ri

vissa överlägg-

fram till art det Faktiskt
på
gavs'möjlighe t att ta ett helhetsgrepp
arkiwården.

i.,ingr.

övergriPande utred ning

Vi misltankte att kunskapsläget vad be-

träffade dokumenthanteringsfrågor och
arkiwård lämnade en del övrigt att önska ute på enheterna. Eftersom närarki,r.n, ,liötr.l och utformning är avhängig
att övriga moment fungerar, var det inte
svårt för oss att motivera en övergrrpande

utredning.

Proiektet s"ammanFoll också med planerinsen av ett helt nytt kommungemen."Är ärende- och dokumenrhanreringssvstem, som gårr under arbetsnamnet
Åot.r. s.hoi.t av atl klarlägga beredskapen För ert mer siälvständigr arbersinsärt' inom dokumenthantering och
formationsflöden ute i verksamheterna
stod klart.

anisatoriska h i nder
lroi.kt.t startades upp med FramtaganO rs

de åv styrdokument som delgavs ad-

ministrativa direktören, vår närmsta
uoodragsgivare och represenrant för
.*rnrrio".n. Så långt allt väl'
'Nä.
olrr.n ocksåäelgavs övriga del,rgr.. I styrBruPPen, däribland min

a

.gä., orgr,-,iirciån Vitlo & StadsbYgg-

,od. bl.u der dock tvärnit'
Ett samarbet. mellan "min" verksam-

Brett

StadsbYggnad och
narkivet var inte så enkelt som vi för-

het
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Miljtl &

\o:t"-

väntat oss.

Arkivarier är i regel vana att jobba i

för enheterna

i

stadshuset.

något som liknar en slags självgående
intresick"eformaliserad proj ektform' D et
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santa i vårt fall blev att vi tvingades
backa projektet tillbaka till noll, ft;r att

inleda livliga diskussioner om vad ett
projekt egentligen innebar ft;r de olika
parterna defi nitions- och metodmässigt.

Efter några vändor mellan direktörer
och chefer hittade vi till sist formen och
arbetet kunde sätta igång, en dryg månad försenat.

33 timmar interujuer

Olika direktiv

Vi inledde med att ta fram ett antal

Det visade sig vidare att finansieringen

nyckelfaktorer flir vad vi ville ha reda
på. Ett standardFormulär sartes samman
dar vi ställde ett 40-tal frågor som togs
med ut till verksamhetschefer och direktörer, För någon timmes interviu per en-

av

min funktion som projektledare inte

hade behandlats alla chefer sinsemellan
innan jag tillfrågades om rollen som projekrledare. Rärten rill mitr engagemang
kom att ifrågasättas.
Uppdragsgivaren KS menade i motsats
till dem jaghar min anställning hos, att

ekonomin kunde lösas efter hand, och
inte var en fråga som låg på mitt bord.
Till skiilnad från kommunarkivet hör
jag till en avgiftsfinansierad köp-ochsäljdel av kommunen, dar all tid beställs
och betalas internt.
I rollen som projektledare vacklade jag
mellan de olika organisationerna och fick
svårt att avgöra vems direktiv jag skulle
folja. Uppdragsgivaren KS eller mina
närmsta chefer? Detta alltmedan de
andra i projektgruppen maktlöst fick se
på när processen stal tid från det planerade arbetet. Vi var givetvis angelägna
om att komma vidare och starta upp
vårt projekt.

i utskick, men konstatera-

het att diskutera arkivteoretiska frågor
med dem.
Intervjuerna kompletterades sedan
med okulära besiktningar av närarkiv
och av forrådsutrymmen. Det senare
eftersom furråd och arkiv ju tycks ha en
märklig förmåga att smälta samman;
saknas det ena hamnar allt i det andra.

Värdefull information

stor del bilagor).
Vi kunde under arbetets gång konstatera att vi av till synes rätt simpla och
basala frågeställningar och utgångspunkter, fick fram rillförlitlig och värdefull information om läget i arkivvården.
Vi kunde genom svarsunderlagen enkelt sammanställa vilka enheter som
saknade dokumenthanteringsplaner, var
de behövde uppdateras och vilka som
hade planer men anvdnde dem brist-

en dryg månad.

Lite hårdfakta:
. 25 o/o tyckte att de utrymmen

oss av. Allt som allt
frägade vi oss igenom 33 stycken enheter.
Från början övervägde vi att använda

de sedan att både svarsfrekvens och nytta skulle öka genom att vi valde intervjuformen som metod. Vi kunde bekanta
oss med chefer som annars ofta är mer
eller mindre svåra att nå och fick möjlig-

falligt.
Vidare fick vi på pränt vilka verksamheter som hade arkivredogörare, och hos
vilka funktionen endast var en skrivbordsprodukr.

vi att påstådd trångboddhet

Viktigast av allt, vi kunde se att gallring och leveranser var klara bristområden, att arkiven på många håll var fulla
av bestånd som egentligen borde ha gallrats eller levererats till kommunarkivet.

(Proof) vi använde

oss av enkäter

såg

klassiska problemen med {tirvar av fel
saker på fel plats.

het. Svaren kunde sedan sammanställas
och illustreras genom det enkätverktyg

De områden som berördes i vårt frågeformulär bestod av fyra huvudkategorier;
dokumenthanteringsplaner, lokaler, rutiner och kunskapsn ivåer.
Det hela resulterade sedan i en nådig
lunta på 51 sidor (lyckligtvis med en

Fick olika direktiv, Finansieringen av
Carita Röslers funktion som prciektledare
hade inte förankrats bland alla chefer,
vilket gjorde att projektet försenades med

Vidare

i närarkiv till stora delar berodde på de

.
.
.

.

de idag

fiirfogar över är tillräckliga och40 o/o
menade att utrymmena fungerar Itirutsatt att de effektiviseras och struktureras upp. 10 oÅ av verksamheterna
uppskattar att behovet av arkivutrymmen, främst med anledning av
kommande digitaliseringar, på sikt
kommer att minska. 25 o/o ansägbe6ntliga närarkiv som otillräckliga.
33 o/o av de tillfrågade gallrade inte i
närarkiven. 42 o/o levererar inte sina
bestånd till kommunarkiv.
80 7o av verksamheterna saknar skrift-

liga rutiner {tir skötseln av närarkiven.
64 o/o vill ha fortbildning inom områden som rör lagstiftning och {tireskrifter för hantering av allmänna

handlingar

I ftirekommande fall i närarkiven
hittades utöver de traditionella julgranarna och sladdhärvorna också
knäckebrödspaket, öl och fruktkorgar.

Skräddarsydd filial
Det mest omåttande åtgärdsftirslag
vi kom fram till var att en sedan länge
önskad filial till kommunarkivets, kunde lösa frågan med de oordingsproblem
som verksamheterna inom Miljö & Stads-

byggnad och Teknik länge dragits med.
I deras del av Stadshuset finns nu en

arkivlokal av större format som ltir ett
antal år sedan enligt uppgift h<;ll god
ordning och fungerade väl i dessa "hårda" enheters egen regi. Med tiden har
fyttar och omfördelningar i personalresurser gjort att ordningen övergått allt
mer till kaosProjektet visade nu att det fanns
incitament ltir att göra om lokalen till
ett slutarkiv och låta kommunarkivet
ta över regin. Verksamheterna som idag
delar lokalen kan då sänka sina kostnaForts. nästa sida

Ärkiv
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Forts. från sidan 5
9

der för hyra, samtidigt som arkivvården
då den överlämnas till KS och kommu-

v

narkivet blir kostnadsfri for dem'
Mer krut kan därmed läggas vid enheterna på att bringa reda och bättra
,rrtirr.rn, i de egna närarkiven' Med
minskade beståndsmängder blir de lätttare att underhålla och mindre sårbara
vid de så vanliga omorganisationerna'

ömma Punkter

Allt detta kan ju verka givet ur arkiva-

rieperspektiv, men har för berörda verk,rÅh.i.t i Nacka varit ömma Punkter'
De tekniska enheterna har traditionellt sett bemött dylika förslag med
skeosis och motvilia i rädsla atr förlora
konrrollen över "sina" handlingar' Materialet som företrädelsevis består av kartor och ritningar av olika slag, är ofta
använt och efterfrågat. Handläggningstiderna är mycket långa (uppemot 10 år
oå vissa hall, bland annat inom exploa-

'r.ri.rgruerkramheten) och behovet av
rillsåne rill avställda handlingar är stort
t{r, g]otd. proiektets påvisade ekonomiska förtjänster och löftet om en ga- .
ranterat gåd o.h långsiktig service med
,,"rkr"-f,.tr"nPassad inredning och
ordning, att veiksamheternas ståndpunkt iär,de. till det positiva' Arkivet
ärerlåt, till kommunarkivet och blir
nu för första gången i de tekniska verksamheternas hiråti* ett låst arkiv med
åtkomst endast genom arkivarier och
registratorer.

Ska lösa

oord'

ningsProblem,
Anette Brännkärr
och Sofia Ängermark i Nackas så
katlade -2-arkiv,
det som nu ska
byggas om till

ett slutarkiv med

åtkomst endast
genom arkivarier
och registratoret.

Konklusion

Slutrapporten med åtgärdsförslagen
syvende og sitt att

Projektet kom till
handla mer om organisatoriska frågor.
än vad vi räknat med. Samtidigt har det
varit en lärorik resa där vi byggt på våra
kunskaper i Nackas organisationslära
och i foihandlingstekniker' Vi blev
tvungna att arbeta igenom våra egna
roller"och samarbetsmetoder, samtidigt
som vi kunde lormå andra verksamheter
att ta emot tidigare kontroversiella idder'

har raeiis vidare till Kommunsryrelsen'
budseierineen för Förandringarna gick
,nrblt o.h"rrrridigt. Beslur om proiektet
fattades i börian a, no',embet i KS och
urfallet verkar ha gårr vår väg'

Nu väntar en vår med stora offensiva
insatser i fråga om uppbyggnad av det
nva arkivet och medföljande organisa-

tåriska förändringar. Väntar gör också
med att höja och
ett intensifier",
"ib"..
förbättra kunskaper och rutiner kring
arkiwården och med att uPprätta dokumenthanteringsplaner hos alla enheter'

Vi trodde iite under

n

den trilskande

uppstarren att projektet skulle sluta med
så posiriua resultar och eFfekter' men
.l,rtr"t..rt" i rapporten kom att spela
oss i händerna på bästa tänkbara sätt'

U

Lite turbuleni kan ibland bli till en
extra energiinjektion, det gäller bara att
ta vara på den.

Ofta använt och

elterfrågathos de

I

Materialet

I
I

tekniska enheterna

-

består företrädel'
sevis av kartor och

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ritningar av olika
slag.

I
I

Fotnot:

gärna på
Vitt du veta mer? Kontakta oss
på

Text: Carita Rösler

Carita.Rosler@ nacka.se

N,4.2oo7
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projekt

kommunarkiv@nacka.se eller gå in
linken på tntranätet: http://kanaln'nacka'se/
defa u lt/ Pt atsl D, 3 I I 0 /v is. 2

Ärkiv

*rkiu,, utsG,§,,,
För att uppmärksamma och
lyfta betydelsen av arkivens
roll har DlK, Riksarkivet,
N ä ri n gsl ivets Arkivråd ( N LA)
och Svenska a rkivsamfu ndet
tagit initiativ och inrättat priset
Arets Arkiv.
Utmärkelsen kommer att
delas ut för första gången i
mars 2008.
Syftet med utmärkelsen Årets Arkiv är
att lyfta fram arkivens betydelse.
Föreställningen att arkiven skulle bestå av högar av pärmar som samlar
damm i en myndighetskällare, känns
ftirlegad. Arkiven lever och frodas och
dess betydelse ur ett medborgarperspektiv kan inte överskattas. Att vi har informationen lättillganglig och bevarandet
av den säkrad, är viktigt ftir att vårt samhälle ska kunna fungerai dag, i morgon
och i framtiden.

Några urjuryn som

ska utse Åreb Arkiw
En utmärkelse som
inrättats för att

arkivens hetydelse i
samhättet ska lyftas
fram och synlig-

å

*
3

I

göras.

Nominera Årets Arkiv

heter och marknadsledande företag utveckling och gott arbete ska premieras
och lyftas fram. Var med och lyft fram
arkivens ställning i samhället!
Skicka ftirslag med motivering var{tir
just ert arkiv bör få utmärkelsen till:

Från norr ti1l söder, från lilla arkivet i
hemorten till stora offentliga myndig-

ar

.
.

Cecilia\Tikström, riksdagsledamot,
vice ordftirande Riksdagens kulturutskott
John Chrispinsson, journalist och

författare

kansli@dik.se. Sista dag ft;r nominering
3l jantari 2008. Utifrån inkomna ftirslag väljer iuryn tre nomineringar som
offentliggörs fredagen den 15 februari

Text: Niko Fastman, projektledare

Årets Arkiv och Arkivforum

niko.fastman

@

iqpc.se

2008.
Priset delas ut av DIK:s {tirbundsordftirande Karin Åström Iko, onsdagen
5 mars 2008 på Arkivforum i Stockholm.
Mer information om Årets Arkiv
finner du på: www.dik.se/aretsarkiv,

www.iqpc.com/se/arkivforum

tury till Årets Arkiv:
. Karin Åström Iko, förbundsordfor.
.
Karin
DtK, som delar ut Årets bibliotek, vitket
har blivit ett framgångsrikt och prestigefullt evenemang.

Ärl«iv

Nr4.2oo7
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ande DIK, tillika juryns ordftirande
Tomas Lidman, riksarkivarie, Riks-

arkivet
Staffan Smedberg, Iedamot Svenska
arkivsamfundet och {tireläsare Stockholms Universitet
AnastasiaPettersson, ord{lirande

Tomas

med i juryn för

Vinnaren
utses under

till

Arkiv-

NLA

7

&

I

§
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Text: Lars-Erik Hansen

lars-erik.hansen @tam-arkiv'se

Altt fler myndigheter i Sverige
inför digiiala dokument- eller
g ssYste m och
ä re n d e h a nteri n
böriar i denna veva se över
sina Processer. BegrePPet
business Process reengineering (På svenska ungefär "om--.r")
t iu p a n d e av affä rs P ro cesse
har hamnat i fokus'
hinder
Månea ser flera möjligherer än

i

Samues
d.nnä forandring (till exempel
anses öka
Den
Berman)'
David
och
Ross
g.*iUiti..r." - ärenden kan lättare flytutan
tas och handläggas på fera platser
lan
mel
a
*ottt'ktttn
il.1uir"a. h inäät'
och Företag förväntas också
-u'nåinn.r.t
gi ta.,å't.. Förändringen Förväntas ocksä
6idra till en närmare relation mellan
.v,.,digh.t., och medborgare' Alla mänsin
rri'.f."rI Sverige ska kunna kontakta

läirare och mer oberoende av
mera' Investeringa.rna t
med
ooo.r,Id.,
.l'r,y IT-infrrsrruktur som är starkt
i fört orotra. till processer ska även
;'röi;g." bidra till en billigare. Förvaltadministrera
nirr"e - fät.. Personer ska
i nfo-rm ation sh a nteringen'

Den första nivån är konceptuell eller
med andra ord "kärn- eller huvudproces-

t.f"ti."er till externa agenter.eller
i.r,r.rr..t."r. Inom till exempel arkiv-

,.ns,'

funktionen är bland annat handläggare'
externa
forskare och andra myndigheter
intressenter (se modell nedan)'

I\,4yndigheten

Främst gruPPerna:
Handläggare
Diariefunktionen
lnternrevision
Arkivarier

Allmänhet

Arkivfunktion

Forskare
Försäkrad
Arbetsgivare
IVlassmedia
Företag

.un]i*n.,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

--I
I
I
I

Andra mYndigheter
ldentifierade:
Riksarkivet

Kommun & Landsting
Socialförvaltning

Vad avses med Process?.

En kartläggning av processer kan
på tre olika abstraktionsnivåer'

ske

lntresseorganisationer

Nr4.2oo7
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Den andra nivån av
processkartor är redo-

Aktör/process-nuläge

visning av en så kalllad nollnivå, vilket
innebär att processer
struktureras efter ansvar och befogenhet
samt efter aktörer,
men utan att enskilda

Ga r ngs
(Krara)

t

aktiviteter inom processerna anges. En

process på nollnivå

inom arkivhante-

äe

:::

SÖKA

GaLhngs-

ringen kan vara gall-

ringutredningar, söka
akter, förteckna arkiv
eller avsluta arkivbildare.

§

aaaaaaaaaaaaa

Den tredje nivån i
ett processarbete presenterar de operativa
processerna på en så

kallad grundnivå med
flöden och aktiviteter
relativt utförligt presenterade. När arkivfunktionen till exempel ska ta emot en
leverans till arkivet,
ingår foljande aktiviteter:

lnleverans akt
3tän: Leverera aktl arklvdepä
Sut Ak1äroåcerad arkvetsaml nreosrerad arkrdödeckningo.homnyarkvserieskapalsäven!ppdateradå.kvbeskrvning

o
6
o
o

J

c
.9

o

o
o
Y

Flexibel struktur

de sjukpenning eller pension. Informa-

Många arkivarier strävar efter att ordna
och förteckna arkiv efter de processer
som förekommer inom en organisation.
De vill hitta en mer verksamhetsorienterad och flexibel struktur än allmänna
arkivschemat. I första hand är det nollnivån elier den nivå som inte inkluderar
alla aktiviteter i en process som står i
fokus. Ett problem med en processorienterad arkivredovisning är att processer

tionstyperna ftirändras inte lika ofta
som de olika stegen i en process som
presenteras på en grundläggande nivå.
Processbeskrivningar kan emellertid ge
en bra bild av en organisations informationstyper som kan utgöra en relativt
stabil grund i en arkivförteckning.

ändras.

En organisations informationstyper är
däremot ofta mer beständiga,

till exem-

pel Försäkringskassans handlingar röran-

Ärkiv
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Måste vara aktiva
En lorhoppning bland arkivarier är att
medie-, hård- och mjukvaruleverantörer
tänker mer på det långsiktiga behovet av
att bevara, vårda och tillhandahålla information än på kortsiktiga vinster.

Arkivarier är aktiva i diskussionen om
hur vårt samhälle ska undvika att ofrivilligt göra sig av med information i våra
datorer. Men hur aktiva är vi i arbetet
med att bevara kunskap om processer?

Hur

ska

vi strukturera information? Ar

processer inom en organisation lika beitandiga som informationstyper? Är en
processorienterad arkivredovisning en
möjlighet eller ett hinder ftir en effektiv
arkivredovisning? Vilka processer ska
arkivredovisningen bygga på - är det

nollnivån, grundnivån?
Dessa frågor ska vi alla vara med att
besvara.

I

ffi,,,.

m,

Arbetet med det nya Processorienterade sättet att redovisa arkiv På, Pågår för fullt
vid myndigheter och organisationer, En av de sektorer som
fram ett nytt
jobbar
-sätt för att få
att förteckna sina arkiv På,
är universitets- och högskole'
världen,
Undertecknad deltog under en tidigare
anställning som arkivarie vid Södertörns
höeskola (SH) i det inledande arbetet
*å d.n processinriktade redovisningen'
Södertörn, som är en ung högskola
(fick examensrättigheter 7997) IämPade
sie väl för ert Försök av det slager' Arki,rJr'' ,r. ännu helt oförtecknade vilket
kom att bana väg for iddn om att delta
som pilot i Riksarkivets nyaförte&nings*od.ll. Flera andra högskolor och universitet var intresserade av detsamma
och det hela mynnade ut i ett samarbete
mellan dessa lärosäten.
Arbetet med att hitta en formel för
den nya arkivredovisningen pågår ännu

i skrivande stund.
Här följer en rapPort med fokus på arbetet vid Kungliga tekniska högskolan
(KTH), baserad på intervjuer med Lotta
som arkivarie där'
ii.rdb.tg ,o-

"rb.t".

Lärosätena samlas
Arbetet med den nya Processorienterade
arkivredovisningsstrukturen utvecklades
till en början paiallellt på fera håll' Ulf
Nilsson, arkivchef pa KTH, tog kontakt

I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

med Stockholms statsarkiv i frågan,
medan Johan Andersson på Mälardalens
högskola (MDH) förde ämnet På tal- .
inledde
-ä Lo,,, Lindberg. Samtidigt
Riksarkimed
undertecknad diskussion
vet (RA) om upprättandet av alternativa
forteckningar för SH:s räkning'

medarbetare i respektive organisatton
och delprocesser och aktiviterer kartIagg, på lokal nivå. Tanken är atr srruk-

Text: Carita Rösler

Carita.Rosler@ nacka.se

..åIn ,k* rr"t* gemensam

i borjan av 2006 sammanstrålade vi
från MDH, SH och KTH med kontaktpersoner vid RA, för att på allvar och i
samlad tropp titta på möjligheterla att
bli piloter i& hogskolesektorns del' Ar-

betåt förankrades under våren i det nationella nätverket for högskolearkivarier'
Därefter anslöt sig också Håkan Svensson från Uppsala Universitet

till projelc

tet. Med tiden har sammansättningen
oå sruppen Förändrars i och med att ini*å."iåt kommit rill och fallir från' RA
följer hela tiden arbetet och kopplas då
och då in för avstämning.
Projektgruppen möts nu cirka en gång

i månaden. Den tid som kunnat

avsättas

proiektet varierar mellan de olika parterna. men vid KTH har Lotra Lindberg
beräknat 50 o/o av sin tjänst för projektet'
För

Högskolorna har valt att bedriva processkartläggningsarbetet i tre steg'
St.g.rt har bestått i att idenrifiera.ett
antal grundprocesser (forrsättntngsvts
kallat verksamhetsområden)' Utgångsounkten i klargörandet av verksamherernm uppdrrg här varit högskolelagen och
hö gskoleförordningen.
%rksamhetsområdena har därefter i
steg två brutits ned i ett antal huvudprä.r..., delprocesser (i förekommande
iall) och aktiviteter. Där har man dragit
nvrta av inrerna styrdokument [ör arberJt, samtidigt som dialog förts med sakkunniga inom respektive verksamhetsområde.
I det tredje steget fördjupas och breddas samarbetet med sakkunniga inom
respektive lärosäte i lokala delprojekt'
Overgripande strukturer granskas av

till huvud-

Bred förankring

Metoden leder successivt ner i organisationsstrukturen. Allt fler medarbetare
ensaseras efrer hand. Genom att initialt
!n"snabb överblick över verksamheterna har man sökt förhindra att kartläggningen dragit åt olika håll lärosdtena
emellan.
Samtidigt har det stegvis utökade
samarbet.t mellan dem samlat nödvändig sakkunskap och gjutet en bred föran"kring hos deltagarna. Stor vikt har
lagts vid att Fånga upp relevanta synp,ink,., från olika delar av de egna verkFå

samheterna.

Ohjektsdimension
Vid sidan

Processkartläggning

ner

processnivå för aila lärosäten'

av processbegreppet arbetar

gruppen också med en objektsdimen- ,
äo" ,o* ska tillföra mer stabilitet i strukturen över tid. Objektet motsvarar här
den produkt som Förädlas i processen
och styr hur huvudprocesserna avgränsas från varandra i relationen en till
många.

Ett"objekt kan tillhora flera huvudprocesser, men en huvudProcess kan
i,rm hant.ra ert obiekt. I verksamhersområdet "Bedriva grundutbildning" är

objekten "kurs" respektive "student"'

Strukturen

Iddn är också att strukturen ska vara en
och samma för de olika styrdokument
som används inom dokumenthanteringsområdet. Således ska verksamhetsområdena nu få avgränsa arkivförteckningarna och inte som tidigare då institutånerna vanligen utgjort egna arkiv-
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rksam hets-

Huvudprocess

Delprocess

område

2Ilihndahålla

3.1.2 Tå

Aktivitet

område som kallas "Bedriva
grundutbildni ng". A mbirionen
är att kartläggningen av samr-

Dokumentation

liga verksamhetsområden ska
vara klar under våren.
En central fråga som också
diskuteras, är hanteringen av

fEm

avvikelser från processstrukturen. Hur man ska hantera
sorteringssystem som inte fc;ljer
en processstruktur, så som diarium och protokollserier? Kan
vissa verksamhetsområden be-

3 Bedrivs

-".t*
3.2-3

EEhi.arå

skrivas utifrån en funktionsstruktur snarare än en process-

3-2-4 USåde

och universitet.

biidare: något som skapade problem
med arkir.bildare vid de ständiga omorg:rnisationer som präglat de llesta lärosären i landet.
Den organisaroriska tillhorigheten
svnliqsörs nu i stället på lägre nivåer i
strukturen. tr{ar-r har också valt atr inte
särskilja seriestrukturen frår.r dossidsrrukturen r,rtan 3.1 exempelvis, utgör
benrimninqen både på en serie och på
dossidnummer. (Såvida man inte lokalt
vid vissa lärosäten r.äljer att bryta ner
huvudprocesserna i delprocesser. Det är
.rllrid siira sreger ipunkrnorarionen som
bildal serie och dossid.)

Avg ränsad kartläggn ing
Högskolorna har valt atr avgränsa processkartläggningen till att fokusera enbart på de processer som ftirekommer i
verksamheten i dagsläget.
Projektgruppen har också haft ftir avsikt att endast kartlägga de aktiviteter
som avsätter handlingar. På så sätt har
projektet hållits inom ramen ftjr arkivverksamheternas resurs- och kompetensområde.
Det ingår heller inte i projektet att utveckla, effektivisera eller ftirändra processerna.

Risken att projektet rinner ur i sanden
minskas när omfånget koncentreras och
samtidigt läggs grunden för eventuella
kommande kartläggningar av fullständiga arbetsflöden och om så önskas,
effektiviseringar av processerna.

Arkiv

Mål och visioner
Med en processorienterad verksamhetsnära struktur, vill högskolorna minska
glappet mellan den faktiska verksamheten och redovisningsverktygen. Visionen
är att ta fram en modell som är greppbar
utan specifika ftirkunskaper, som ska
kunna effektivisera såväl den interna
dokumenthanteringen liksom kommunikationen med omvärlden.
Måler är sammanfattningsvis atr ta
fram en struktur som:
. utgår från högskoleverksamhetens

.
.

.

processer och objekt
har en högskolegemensam huvudstruktur och en Iärosätesspecifik detalj-

nivå
är gemensam ftir samtliga styrdokument inom området (arkivbildningsplan, arkivförteckning, processkarta,
dossierplan)
är stabil över omorganisationer

Nästa steg ar att agera kravställare på
ert gemensamt digitalt sysrem för hante-

ring av arkivredovisning/dokumenthantering. Med en processorienterad arkivredovisning och digital arkivering efterstrdvas en större tillgänglighet dll arkiven
än vad som är möjligt idag. Något som
furhoppningsvis kan leda vidare till en
ökad användning av arkiven och insikt
om dokumenthanteringens betydelse.

struktur?

Olika angreppssätt diskuteras
men en gemensam lösning saknas ännu. Samtliga lärosäten är
dock eniga om atr en begränsning enbart till processtrukturer är
ohållbar och att modellen måste vara
tillräckligt flexibel för att kunna hantera
avvikelser.

Svårigheter
De främsta svårigheterna i arbetet har
visat sig bestå i att hitta en smidig arbetsmetod för projektgruppens fem deltagare; fem represenranrer som ibland också
hyser lika många uppfattningar om hur
frågor ska lösas. Diskussionerna kor lätt
fast i sådana lägen och dokumentationen av olika beslut har ibland varit brist-

fallig, vilket Iett

till missuppfattningar

när resonemangen tolkats olika.
Lotta Lindberg påpekar dock att hon
genom arbetet utvecklats inom professionen på flera områden. Vid sidan av
nyvunna kunskaper om processkartläggningsarbete har projektet fort med sig
en ftrdjupad {lirståelse Itir den egna organisationen, med breddade kontaktnät
och nya kunskaper kring ledarskapsfrågor.
Lotta avrundar sina funderingar kring
arbetet med att konstatera att det är
"hemskt kul" att jobba i ett projekt av
det här slaget och hon ser det som ett
privilegium att få möjligher art yara med
och påverka utvecklingen kring den nya
arkivredovisningen.

Dagsläget
I dagslaget håller gruppen på att flirdigställa kartläggningen av det verksamhets-

Fotnot:

Då projektet ännu pågår kan de tänkta
n atu rl igtvis ko m m a att fö rä n d ras.

stru ktu re rn a
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ArkivCentrum i örebro driver
tillsammans med örebro Universitet ett stort Proiekt för
insamling av muntliga källor
tilt nutidshistorien. Det handlar
om interuiuer med kommunalpotitiker och man har anställt
sex unga akademiker att utföra
arbetet.
Den här artikeln ska skildra ett i arkivsammanhang ovanligt grepp: att tillsammans med arkivbildare skapa nya,
muntliga kallor, till historien. Vi har
u"rrt o.i vid att journalister, etnologer,
museitjänstemän använder intervjun
eller bandspelaren som arbetsredskap'
Betydligt mindre vanligt är det, även
om'det förekommer och har ftirekommit
här och där, att arkiven har utnyttjat
den möilighet som finns att komma åt
information med interviutekniken som
hjalpmedel.

Det nära förflutna
I Orebro

är vi nu på andra året med att

driva ett stort projekt om muntlig historia med stöd av Kulturrådets Accessprojekt. Det hänger samman med att vi

i .,. prt decennier har uppmärksämmat
den muntliga eller skrivna berdttelsen
som ett bådi informativt och levandegörande sätt att fånga in och gestalta det
Iörflr'r.rr". Det nära förfutna, ska vi tilllägga.
Urgångspunkten är att människors

enskildalerartelser

ri

I

Isammans skapar

den stora "berättelsen".
Den "stora" historien är, skulle man
lite tillspetsat kunna hävda, en konstruktion. Det finns bara enskilda människors öden.

Tidigare Proiekt

Redan i slutet på 7970 talet genomförde
vi ett intervjuprojekt tillsammans med

reportern och författaren Clas Thor, där
han intervjuade ett 50-tal folkrörelseveteraner. Senare foljdes det av ett skrivarprojekt med Länsmuseet och Örebro
ians landsting som Partners med projekttiteln "Så vaidet på min tid", dar alla
länets 60-plussare fick delta' I egen regi
har ui senåmfört ett anral blandade
skriv- äch inrervjuprojekr med kvinnor'
med 50-talet ,o* i.-, och senast handIade det om den svenska Folkparken'
Flera av projekten har förutom att de

iett spännande arkivmaterial
till uppskattade böcker. Proiekren har till sior del frnansierats med

resulterat

också lett

externa projektmedel. Men inre enbart,

arkivet har sett den muntliga historien
som viktig och självt bidragit till finansieringen.

Fond av kunskaP
Därför har vi med åren kunnat bYgga
upp en fond av kunskap kring-initierand.t.h genomlorande av projekt med .

intervjuler som tema. När Örebro socialdemokratiska arbetarekommun på ett
möte slogs av att moderna protokoll var
så intetsägande och att en del märkespersoner i rörelsen borde intervjult- itt
,r, d.t uu för sent och att "någon" borde
äsna sig åt de lokala polirikerna och de,i. b.ritt.lr.r, så hade man hamnat rätr'
Universitetet, där en hel del forskning,
historisk och statsvetenskaplig kring
länets kommuner drivs, kopplades in
och en informell grupp borjade diskuterade hur man skulle kunna gå vidare'
Det var under 2005. Universitetet ställde snabbt kravet att a//a politiska partier
skulle omfattas av ett eventuellt projekt'
För att göra en lång historia kort sattes
oroiekter i sion i mars månad 2006' De
,roru p.ngr.,-ra kom från Statens Kulrurråd. De finansierar sex intervjuare som

samtliga ar högt kvalificerade statsYeta,., .trrälog., oih historiker- Lokala och
regionala pengar tillkommer för projekt-

ledning, utrustning och resor med mera'
Proieklet loper till och med november
detia år och en eventuell förlängning
diskuteras med Kulturrådet.

Mellan raderna
Vad ar då syftet med denna stora satsning, som bär den lite otympliga titeln:
Muittiga kätlor titt kommunalpolitiken i
örebro län?
Som alla vet har moderna föreningsorotokoll utarmats.
' D. korn*unala protokollen är också
synnerligen korrhuggna. Det srår med
,',-rd., oä mvcker mellan raderna' För
att kunna kartlagga bakgrundsfaktorer,
miljöer, tankar, ftireställningar, karriärer
och problem i den kommunalpolitiska
,r"rd"g.t och {tir att kunna samla kunrkrp ottt vissa processer och händelser i
vederbörande kotr-.ttt, är den muntliga

intervjun, rätt brukad, en ypperlig metod.

Man kan säga att projektet är inriktat
på att teckna vägen in i politiken och
polirikens villkor i bred bemärkelse'

Landstings- och kommunalpolitikerna
står i fokus, liksom de sista 30 årens

politik.

Bred insamling
Ingen speciell frågeställning ska utredas
specielli. utan vi gör bredasr möiliga insamling med en delvis gemensam Frågelista som anPassas vid varje tillfiille'
Några intressanta skeenden sammanfall-er med projekttiden: en valrörelse, ett
maktskifte i Örebro kommun och introduktionen av ett nytt politiskt parti,
Sverigedemokraterna, företrädda i landstingsfullmäktige (tre mandat) och i

Öribto kommun (ett mandat)'

De undersökningsområden vi har bearbetat eller arbetar med är: Askersunds
kommun (avslutad), Hallefors kommun
(avslutad), Karlskoga kommun, Örebro

kommun och Orebro läns landsting'
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Skrivs ut ordagrant
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samlas in

interujuer
fu inte att
"komma åt"

utan
känna dem,
och teckna

Tog in experter
Stor möda lades ner på introduktion och
kunskapsförmedling samt intervjuträning. Många experrer från universitetet
och politiken föreläste ftir deltagarna.
En referensgrupp av veteranpolitiker har
knutits rill projekret. Några seminarier
har hållits och en akademisk referensgrupp läste ett antal intervjuer halwägs

har vi ibland stött på tveksamhet

eller ftirsiktighet hos tänkta intervjupersoner.

Vi har ibland stött på patrull.

Alla har inte ställt upp och mycket övertalning och envishet har använts för att
få andra till mikrofonen. Merparten har
dock varit positiv till kontakten med
våra intervjuare.

lnterujun förebereds

gängligheten till det {?irdiga materialet
skulle regleras och hur deras granskning
av intervjuerna skulle gå till.
Marknadsföringen av projektet har

fram ur olika kallor sruderas, kontakt
tas och ett intervjutillfalle, inte sällan i

Urvalet känsligt
Urvalet av politiker har varit en känslig
fråga. Vi kunde ju inte ta alla. Ett urval
ur olika aspekter har prövats: män-kvinnor, gamla-unga, beslutsfattare i tunga
eller perifera roller, politisk represenrativitet efterstrdvas men kan vara svår att
kombinera med de andra kriterierna.

Arkiv
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nalister.
Vi tar också ett fotografi av vederbörande. En ganska stor andel av politikerna
vill ha en 2O-årsgräns. Till materialet
läggs också ett observationsprotokoll,
anteckningar med eventuella kommentarer, underlag från {breberedelserna
etcetera.

Så

för att granska vårt arbete. Vi lade ner
mycket eftertanke på hur vi skulle närma oss politikerna, hur ett avtal om till-

också varit viktig.

Därefter börjar det mest tidsödande: utskriften. AIla intervjuer skriv nämligen
ut i stort sett ordagrant, sänds sedan till
politikern fär fakta- och namnkoll, återkommer och rdttas.
Den arkiveras liksom även originalet,
den digitala intervjun. Ett avtal reglerar
tillgängligheten. Materialet är fritt {tir
forskning och, om politikern så önskar,
en 20-årsgräns {tir all annan användning. Om man önskar är intervjun också tillgänglig för allmänheten och jour-

En intervju furbereds grundligt. Så
mycket som möjligt som man kan få

våra lokaler, överenskoms.
Intervjun, som oftast stöder sig på en

ftirberedd frågelista, genomftirs. Ju
längre vi har hållit på och ju mer vi har
lärt oss om kommunernas politik, ju
mer fokuserad är intervjun samddigr
som det är viktigt atr berärraren/politikern dels utsätts flir en rad gemensamma frågor, dels har ett svängrum {tir sin
egen historia.
En genomsnittsintervju ar pä 1,5-2

timmar.

Unikt material
En rapport kommer att avsluta projektet.
I skrivande stund har vi genomfört
och skrivir ut 170 inrervjuer, morsvarande cirka 3 500 A4-sidor. Ett unikt mate-

rial från några mellansvenska kommuner runt sekelskiftet 2000. Vi avstår
från alltftir långtgående analyser själva,
men är övertygade om att materialet
kommer till användning för forskning i
statsvetenskap, historia, etnologi och

inte minst i lokalhistoria.
Det är min åsikt att det bör yara en
naturlig sak för en arkivarie att då och
då använda intervjun som metod i sitt
dokumentationsarbete.
FOtnOt: GAran Henriksson är projekttedare för
intervjuprojektet. Han var chef för folkrörelsearkivet
i örebro l975-2005. lvlera information om projektet
fi n ns på n ätet: http : //www. a rkivce ntru m.t.se /p roj e kt/
intervjuprojekt.html
Text: Göran Henriksson

goran.henrikson

@

arkivcentrum.se
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l'-f{orsdagen den 20 scPrember
I deltos iag i en konfärens På
I w.,rtä räa. Center i Stockholm anordnad av Dokumenr
I
INFO. Konferensen handlade

kanske

inte så mycket om framtidens diarieforing, utan mer om hur vi bör arbeta i
projekt för att lyckas med ett bra införan-

.t, ärende- och dokumenthante",,
ringssystem.
Ua. fory., ett sammandrag av ftireläsar-

ä.

nas rekommendationer under konferensen.

ati o n ss a m h ä I I et
Idag är tillgången till information
mycket större. Den är samtidigt mel utspridd och sämre lortecknad och dokumenterad. Samtidigt kan informationen
vara lättare att söka, men svårare att
hitta, iättare att sammanställa, tillgängliggöra och sprida.
När man står inför att skafå sig ett
ärende- och dokumenthanteringssystem,
har man då klart för sig vilken vision
man har med det systemet? Hur ser den
visionen ut? Hur säkerställer vi bemanning och resurser i såväl ett infbrandeprof.kt som i en {tirvaltningsfas? Vilka
ityrande dokument har vi och vilka nya
sådana måste vi komplettera med? Är alla
på det klara med varftir projektet över huvud påbörjas? \y'et alla varför vi ska göra
detta? Fo. vem ska vi göra detta? Vilka
är intressenterna? Hur når vi ut till dem
som berörs av förändringen? Har vi alla

I nfo rm

samma bild av det vi

vill

uPPnå?

Sanktionerat
Är vårt införandeprojekt sanktionerat?
Det vill säga har vi fått ett bra gehör för
det genom hela vår organisation? Har
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
a
!
I
I

verkiamhetsledningen gett sitt klartecken och är man då också informerad
om och medveten om vilka ekonomiska
satsningar som behöver ske?
Ett projekt i syfte att införa ett ärende- och dokumenthanteringssystem ska
också leda till att många olika användar-

14

Text: Hans Ramstedt

hans.ramstedt@ liv.se

grupper ger sitt stöd ftir införandet. Såhä"dlaggare som registratur ska vara
"il
delaktiga i projektet.
Det är alltså framgångsrikt om projektet på ett tydligt sätt är beställt och styrt
högst uppifrån.

Projelimodellen ska

vara tydlig med

väldefi nierade ansvarsområden. Verksamhetens ledning ska ha en rePresen-

tant i projektarbetet. Med jämna mellan,rrrr, ,k" olika beslut bli sanktionerade i
verksamhetsledningen. Alla möten, delprojektgrupper ska dokumenteras. Utvecklingen ska kommuniceras utåt, till
exempel på Intranätet.

Varför blir det inte som man tänkt?
Är beställaren inte införstådd med
komplexiteten i ärende- och dokumenthantiringsprocessen eller är beställaren
inte tillräckligt "intresserad"?
Har alla inte blivit tillräckligt engagerade?

Detta kan leda till ingen övergripande
styrning från ledningen och en brist på
helhetsansvar.
Vissa verksamheter kan anse sig så
unika att samordning inte är lämplig

eller intressant. Då finns det risk att
man hittar "egna' lösningar på ett annars gemensamt problem. Samordningsoch effektiviseringsmöjligheter kan
mycket väl missas'

Framgångsfaktorerna
Vilka är framgångsfaktorerna?

Standard eller eget
Ska man satsa på standardsystem eller
ska man utveckla ett eget sYstem?
Standardsystem har en beprövad och
testad teknik. Kostnaderna blir lägre
då fer användare delar på utvecklingskostnaderna. Detta gäller också förvaltningskostnaderna. Systemet blir ej konsultberoende på samma sätt som en

egenutvecklad produkt.
Med ett egenutvecklat system får man
en exakt funktionalitet och ett skräddarsytt system. Det kan dock bli en dYr
produkt eftersom det kan krdva ett koniultberoende och har en hög forvaltningskostnad. Funktionaliteten är inte heller
testad på samma sdtt som standardsystemet.
Kommer organisationen att klara av
en omställning? Finns det kraft och intresse fbr att genomföra ftirändringen?
När kan verksamheten bli delaktig och
när blir den klar att börja i det nya konceptet? Ska inftjrandet ske stegvis?

visionärt
alltför
ta
ett
inte
men vi ska samtidigt
inforas
ska
Systemet
från
start.
steg
stort
steg lor steg men samtidigt ska det utvääeras aktivt. Verksamheten inte tekniken måste vara den primära utgångspunkten. För att lyckas krävs ett aktivt
itod och deltagande från högsta led-

Vi

ska tänka strategiskt och

ningen.
God kunskap, kompetens och erfarenhet om verksamhet, produkter, projektledning etcetera måste 6nnas med i alla
steg.

Det viktigaste kriteriet för att mäta ett
projekts framgång är vilken verksamhetsnytta som det ger - men detta måste
givetrris sättas i relation

till projektets

kostnader.

I vilken ände

ska man borja? Ska

vi

effektivisera den inre nuvarande processen Itir att kunna ge mer stöd till kunderna? Kanske går dagens process (system) att använda?
Är alla berörda med på tåget? Reser vi

alla i samma klass?

Hotbilder

Har vi gjort en seriös hotbild? Följer vi
under hela projektet upp med tänkbara
hotbilder?

Konsulter
Konsulter står inte för verksamhetens
kultur, har inte våra incitament att för-

Nr4.2oo7
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ändra och ftirbdttra och är inte kontinuiteten in i produktionen och forvaltningsfasen.

Finns det i verksamheten en inre driv-

kraft eller lägger man allt för stor tillit till
konsulter? Hur ser vägen mot målet ut?
Konsulter är bra stöd och har metoder
och modeller, erfarenheter från andra
och tid. Konsulterna kan dock aldrig ersätta den inre drivkraften - bara komplettera den.

@

6

w

Konvertering
övergången till ett nytt ärendehanteringssystem ställs man inför frågan
om man ska konvertera information
från det system man lämnar till det nya.
Behöver man det? Ska alla fdlt konverteras? Har man avsatt tillräckligt med
tid för konverteringen och är all nödvändiga interna experter aktiverade?

Vid

w

en 31 oktober samlades ett
30-tal deltagare till ett seminarium på temat "The

Uthildning
Hur

ska

utbildningen uforas? Ska vi

använda oss av externa eller interna ITpedagoger eller egen utbildad personal?
Det måste finnas utbildningslokaler
som kan användas enbart ftir utbildningen. Det är en fördel att utbildningsmaterialet är framtaget och utformat av
den egna verksamheten. Det blir då
lättare att {tira in ändringar. I god tid
måste man börja planera fc;r utbildningarna.

Har vi spänt bågen ltir hårt? Har vi ragit
ett för stort grepp? Kan vi ha gjort ett
f<;r dåligt grundarbete och en bristfällig
analys? Har vi missbedömt komplexiteten vid systemintegrationen
Tester tar ofta längre tid än vad man
kanske tror. Det är viktigt med realistiska testningar av system, användare, rolIer och processer. Har man lagt ftir lite
tid på information och utbildning?
?

lntryck
En mycket intressant konferens. Det
stora antalet deltagare vittnade om att
många verksamheter just nu söker efter
effektiva ärende- och dokumenthanteringssystem. Ett av skälen till det är inte
minst att försöka leva upp till kraven på
ökad tillgänglighet och kontakt med allmänheten.

N,4.2oo7

in digital age", vid avdelningen ftrr ABM
och bok- och bibliotekshistoria vid
Lunds universitet. Gästföreläsare var

Anne Gilliland, professor i Information
Srudies & Moving Image Archive Studies vid UCLA.
Professor Gilliland lyfte fram ett antal
områden där digitaliseringen innebär
nya utmaningar ftir arkiven, och som
kanske inte i ftirsta hand är av teknisk
karaktär.

Fallgropar

Ärkiv

nature and role ofarchives

tillgängligheten och sökbarheten risker,
till exempel ftir integritetskränkningar
och spridning av på olika sätt känslig
information.

Samhällets minne
Arkiven urgör samhällets minne. men
hotar de samtidigt "rätten" att glömma?
Det här är kontroversiella frågor som
arkivarier sannolikt kommer att stä11as
inför i allt större utsträckning, och etiska överväganden kommer att spela en
större roll i arkiwerksamheten.
Text Anneli Sundqvist

Anneli.Sundqvist@ miun.se

Vidgad syn
Ett exempel är informationens {tirändrade egenskaper som innebär att ltjrhållandet till exempelvis museer och bibliotek,
som också hanterar digitala objekt, kan

komma att se annorlunda ut och där
kompetensen inom respektive sektor
måste utvecklas.
En annan utvecklingstendens är en
vidgad syn på arkiv, från ett fokus på
administrativa processer till ett ökat
intresse ftir de spår den enskilda människan lämnar efter sig och hur de ska
hanteras.

Digitaliseringen innebär också nya
möjligheter att tillgängliggöra arkiv
och göra dem sökbara utifrån andra perspektiv än de traditionellt proveniensmässiga. Samtidigt medlor den ökade

2OO7

års'Visiting
forskar-

och informationsoch har under sin
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ÅffiKäH
sd.rnlun det
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ffis IPU
MAR!EBTRGS

Åst<ivsvnÅ

Att växa i arkivarierollen

Ny kurs!

Ar du i början av arkivarieprofessionen
och arbetar som arkivarie På en
myndighet, ett företag eller i annan
enskild verksamhet'
Vill du utvecklas genom att bli adept och
få en erfarenhet arkivarie som mentor?

Processorientering
- för arkivarier
Läs mer på vår hemsida
www. si pu.se/marieberg

MARlEBERGS

Dalagatan

7

l1i :l !focKu0ll1

lJi: C8.e9B 06 Cl
fari 08-6!t 06 42

Anmäl ditt intresse hos Svenska
Arkivsamfundet, [Mentorbanken.

Se vidare på webbPlatsen
www. arkivsamf u n det.se

www. sipil,§e/oårieberg
e-post: marieber9@§iPu.se

orqnr:5;6111_9099

y' Microltata
En säker Partner

för all

dokumenthantering och arkivering

Lite mera harmoni. Lite mera lugn'
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mYcket enklare'
a
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I
I
a
a
I
I
I
I
I
I
a
!
I
I

Tel:019-100 155'www'microdata'nu'info@microdata'nu
MicroData Skandinavien AB'Klostergatan 3'Box 466'701 49 Örebro '
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Närarki
säkra förvaringsrutiner.
Testat och kla ssat fo r att klara en totalbrand"
Testade och klassade för att klara

o
Lr.

totalbrand

j

- brandklass 60 P

nord ska tester

Fire 01

å

Utrymmeseffektiva då de kan placeras
direkt intill varandra och endast är
50 cm djupa.

. 90" dörröppning ger full åtkomst.

. Unik konstruktion och isolering ger
tunna väggar och låg vikt. Enklare vid
ommöblering eller fl ytt.

Secura modell SA 580
Urvändlga måtl mm
Hojd...... 1900

Bredd... 1040

D]up... 5l5
lnvändiga mått mm:
Höjd .... r780
Bredd......900
Djup........360
Vlkt kg: 380
Vo ym r rter: 580

Rymmer 75 st A4-pärmar alt.
5,4 1öpmeter mappförvaring

Secura har ett brett sortiment av produkter för säker förvaring

Kontakta oss för beställning och information

Securo
SecuraSwedenAB,Box108,741 23Knivsta.Tel:018-349555. e-mail:info@secura.se. www.secura.se

Arkivhantering
Bevarande och galtring inom

Teckna stående order på

[öne- och personaladministration

Riksarkivets rapportserie

Cenomgång och analys av hur Riksarkivets författning RA-FS 2006:5 om
gallring av a[[männa handlingar inom
det [öne- och personaladministrativa

Best.nr: R50392

författningssamting 2008

området bör ti[ämpas.

I RA-FS samlas alla

R i ks a

rkivets

rap

Best. n r: 97 B-91

po rt
3

20

6-0

Kundservlce, 106 47 Stockholm
Orderfax 08-690 9T 91
08 690 91
www.f rltzes.se
order.f rltzes @ nj.

B0
se

Tet.

föreskrifter

och atlmänna råd i ans[utning

07 : 7

B3 239

Prenumerera på Riksarkivets

ti[l

arkivlagstiftningen för de stattiga

Pris:84:- (89:-)

myndigheterna, samt atImänna råd

Enskilda organ och offentlighet

ti[[ kommuner och landsting.
Best.nr:

C50360

'

Pris:

447:- (468:-)

Sammanfattar det viktigaste i rege[verket och ger en vägledning til[
hantering av a[männa handtingar
samt råd rörande bevarande och
hantering av övriga handtingar.
R i ks a

rkivets

r a p po

rt

2 0

E:

07 : 2

Frltzes
elt W0lters Kluwer-{r:retag

Best. n r: 97 B-9 1 3 83 2407 3
Pris: B4:- (89:)
-

W Klaroforti'n'dra
dirY

ti

rarda{/

Listan på Klaras fördelar kan göras lång.
Eller sammanfattas med effektivt, flexibelt,
lättarbetat och integrerat.
Klara är ett modernt arkiwerktyg som
stödjer dokumentets hela livscykel ända
fram till arkivet.
Know lT kan hjalpa dig med lösningar
för ett modernt arbetsflöde där dokumenthanteringen är naturligt integrerad i dina
verksam hetssystem.
Kontakta oss så berättar vi gårna mer

om hur rätt verktyg kan underlätta och
effektivisera din vardag.
Know lT Karlstad AB
i nfo. karlstad @ knowit.se
Tel. o54-69 o7 5o

Vi levererar det stora företagets lT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang
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Pro!ektuppföUning
I so dra r$rika
I
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Givande hesök
Det var otroligt givande att
se hur arbetet med dokument- och arkivhanteringen
fungerade i länder så långt
från det päytan välordnade
Sverige.

Maputo.

Fem år efter den första planeringen var det dags att med
egna ögon se om kursen Records Management in Service
of Democracy, som finansieras av Sida och arrangeras av
Riksarkivet, har haft någon
hetydelse för deltagarna.
Lagom till påsk 2002ladeAnnelie
Montdn på Sipu Arkivkonsult och jag
upp schemat till den första kursen. Nu
har vi gjort den ftjrsta uppföljningsresan.
På 11 dagar besökte vi Botswana, Swaziland och Mogambique. Med mig reste
Håkan Lövblad från Riksarkivet och
Eva-Marie Skogsberg, HR-konsult med
mångårig erfarenhet av fbrändringsarbete.

I Botswana hade man
kommit mycket långt i arbetet med att införa en gemensam organisation fiir regisrraturer på landets olika
statliga myndigheter. I Swaziland och Moqambique
hade inte lika mycket hänt
än, men våra besök verkade

Utöver en mängd möten
och studiebesök hos olika registratur
och arkiv hann vi med att besöka en
militärforläggning i Botswana för att
bekanta oss med landets rika och farliga
djurvärld, en traditionell by med "folkdansgille" i Swaziland samt ert mynrmuseum i Mogambique.

I hivlaids spår
De tre besökta länderna hor till de värst
drabbade i världen vad gäller hiv/aids
och min ltjrdom art man sopade proble-

Det är med stor sorg och smärta vi har anledning att meddela
att Annelie Johansson, tidigare chef och
långvarig medarbetare vid TAM-Arkiv, har
avlidit efter en tids sjukdom.
Annelie avled i stillhet lördag den 6 oktober
endast 51 år gammal. Hon arbetade som
amanuens och arkivarie inom TAM-Arkiv i
över 20 är.
Lars-Erik Hansen

Möte på Riksarkivet
Skogsberg, Håkan

i

Från vänster Eva-Marie
Katharina Prager

putta på i rätt riktning.

Till minne au Annelie Johansson

TAM-Arkiv

:.;4=

men under mattan fick sig en ordentlig
törn. Överallt såg vi informationskampanjer om hur man skyddar sig och på
alla toaletter, även på Riksarkivens personaltoaletter, fanns det gratis kondomer.
Mer dystra tecken på epidemins omfattning var att begravningar hölls tidigt
på morgonen för att inre störa arbetsdagen så mycket.

Deltagare från Asien
Annelie Montdn åkte rillsammans med
Börje Justrell och Susanne Danelius från
Riksarkivet till Malawi, Zambia och
Uganda som också hade deltagare under
kursen 2006. Aven de fick en händelserik uppftiljningsresa.
Varken Annelie eller jag väntade oss
en sådan bek;ning när vi skapade denna
populära kurs som över 100 personer
frän33 länder deltagit i. I höst är det
dags igen, denna gång kommer deltagarna från Bangladesh, Filipinerna,

Indonesien, Kambodja, Kina och Thailand.
Text: Katharina Prager

katta
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en 10 maj gick NLA:s

till SFR -

utfykt

Slutförvar för radio-

aktivt driftavfall och Platsundersökning Forsmark. Vi var åtta personer som skulle få inblick i hur Sverige
tar hand om det material som blir över
när kärnkraftverken har producerat den
oerhörda kvantitet energi som levereras
till svenskt näringsliv och samhä1le.
Utflyktsmålet kändes även högaktuellt
med tanke på turbulensen kring kärnkraftsindusrrins ledning i vintras, som
en friljd av en nödstoppad reaktor i juli
2006, vilket slutade med att en vd och
en ordforande fått lämna sina poster.

Från östermalm
till Forsmark
Färden gick nästan 16 mil från SKB:s
huvudkontor på Ostermalm genom en
god bit av Uppland innan vi nådde anläggningarna i de norra delarna av landskapet. Ratt plotsligt dr;k de upp, mäktiga och bländvita: de två kärnkraftsanläggningarna i en öppning i de norduppländska skogsmarkerna. När man
ska besöka den plats där förvaringen av
driftavfall sker måste man först passera
dessa, de stora produktionsanläggningarna.
Kärnkraftsindustrin har starka band
till SKB som har till uppgift att tillvarata allt det som blir över när denna producerar den levererade energin. Ägare
till merparten av SKB utgörs av det
svenska Vattenfall AB, tillsammans med
andra svenska kraftbolag och det tyska

kraftbolaget E.ON.

20
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När bilarna korde in vid anläggningen
- Slutfttrvar fiir radioaktivt driftavfall, pågick en ganska ovanlig verksamhet i hamnen intill. Det robusta, mer än
90 meter långa fartyget Sigyn hade lagt

§

Ner i underjorden

SFR

Vi vandrade in i SFR:s kontorsanlägg-

till i hamnen

ning som var Itirsedd med ett litet utsiktstorn. Efter en identitetskontroll blev
vi utrustade med hjalm och syrgasmask.
SKB:s informatör Inger Nordholm blev

och lastade av driftavfall.
Fartygets anlöpning i hamnen brukar
inte äga rum mer än ett par gånger per
år, berättade Anastasia Pettersson, som
ledde utflykten.

Bergtunga transporter
Ur fartyget lastades en sorts kompakta,
vita block fiirsedda med inte mindre än
28 hjul och vilkas tyngd man bara kunde ana vid en fbrsta anblick.
De speciella truckar, benämnda terminalfordon som användes för att lasta
av dessa block visade sig vara byggda f<;r
att klara av att lasta inte mindre ät 120

ton. Som jämforelse kan man fureställa

nu ciceron på en gedigen resa i avfallshanteringens värld.
En säkerhetsvakt blev vår följeslagare
när vi gick ut till en buss. Bussen förde
oss fram till två tunnelnedfarter, en för
de massiva terminalfordonen och en ftir
bussar och andra besöksfordon där vi
skulle åka ner.
Med väl behovliga bromsar slingrade
sig bussen ner för en.serpentinväg. Femtio meter ner under Ostersjöns yta.var
slutmålet. Massiv, mörkgrå berggrund
gapade på många ställen mot oss, men
det fanns även ställen där skal av cementbetong var det innersta skiktet.

sig en normaistor, fullastad långtradare
vägandes cirka 60 ton, det vill säga om-

kring hälften. Tillsammans med termi-

9

nalfordonen gav de minst lika mycket
intryck av amfibiefordon som attvara
Iastfordon.
I mycket maklig takt rörde sig terminalfordonen mot de underjordiska nedfarterna i uppdraget att flira avfallet ner

till slutgiltig förvaring djupt

o

nere i ber-

get. Samtidigt var det som om tyngden
de bar inte betydde mycket alls; de rörde
sig nästan som vilka schaktmaskiner
som helst. Det som de bar var Iåg- och
medelaktivt avfall från kärnkraftverken,
till exempel sopor, skrot och isoleringsmaterial.

SFR,

ett fem-

vattenyta.
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Så småningom fick vi stiga ur och under några jättevalv av betong visade det
sig ftirvånande nog att ett helt informationscenter med lysande skyltar byggts
upp dar i underjorden.
Det här var alltså platsen för driftavfallets lagring och tiden som krdvdes
uppgår till 500 år innan detta når ned
till samma radioaktivitet som den omgivande berggrunden. Vi fick vandra

Under ett skede uppträdde bakteriesvärmar i stora
röda utsöndringar på berg-

J

väggarna, berättade Inger
Nordholm, och man visste
inte hur man skulle hantera
dem. Var de överhuvudtaget
något hot?
Under vandringen den här
dagen passerade vi några
sådana partier av röd fradgaliknande massa. Efter
undersökningar kom man

ftirbi jättelika glasfönster. Långt innan-

Itir

dessa kunde man skymta lagringshanteringen. De stora vita blocken som
vi hade granskat så nyfiket i hamnen,
stod staplade i några rader något hundratal meter bort. Men innan dess breder
en jattelik betongplatta ut sig - det rör
sig här om driFtavFall som man gjutit

över {tir slutlig inkapsling.

Stor utmaning
Med all denna tunga och krdvande hantering av driftavfall återstår ändå den
verkligt stora utmaningen: hur ska
kärnbränslet lagras?
På något sätt är SFR ändå en nödvändig förövning till den uppgift som är att
tillvarata det mycket strålningsfarliga,
själva kärnbränslet. Här rör det sig om
att hitta ett djup av 400-700 meter
under havets yta. Tidsperspektivet som
krd.vs är en lagring i avskildhet i hela
ofattbara 100 000 årl Och det brådskar.
Året 2018 måste en slutltirvaringsanlaggning för använt kärnbränsle vara fardigbyggd. I den stund som nu är {tirvaras
de flera meter långa bränslekutsarna i
jättelika vattenbassänger för atr strålskärmas och kylas ner innan de efter
30 år kan föras på specialtransporter till
slutförvaret någonstans i Sverige.

lnformation om förvaringen
Med så lång tid ftir förvaring är kraven
på dokumentation en grannlaga uppgift.
Örrerst vakar det internationellt tillståndsgivande Atomenergiorganet
IAEA, med säte i \fien, dven när det
gäller frågor om information om förvaringen. Kommer folket att kunna svenska? är kanske den lorsta frågan som
måste bemästras i ett längre perspektiv.
De kommande inbyggarna i landet behöver kanske upplysas llka mycket hur
avfallet har lagrats som var.
Det har inte varit något enkelt uppdrag
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att finna den plats i landet där slutforvaringen av anvdnt kärnbränsle är säker
och lamplig. När det hela började var
åtta piatser med i planeringen, de flesta i
Mellansverige och ett par, Malå och
Storuman i norra delen av Sverige. Efter
ett successivt urval återstår nu endast
Forsmark och Oskarshamn som tilltänkta orter. Det är inte bara tekniska
faktorer som är avgörande ftir var det
slutligen blir. I fallet Malå och Storuman var det den folkliga opinionen som
var alltför avvisande, vilket blev avgörande till att de orterna valdes bort.

Svensk metod
Konsten att gjuta in ftir förvaring långt
nere i berggrunden kallas ftrr KBS-3.
KBS-3 står ftir kärnbränslesäkerhet,
tredje förslaget i en vidareutveckling av
det första forslaget, KBS-I.
Metoden är svensk, utvecklad av SKB.
Först kopparkapslar med insats av gjutjärn och sedan runt om detta bentonitlera som ett yttersta skikt. Omkring
dessa kompakta kapslar finns sedan bergkross och mer bentonitlera och slutligen
den djupa berggrunden som skydd.
Arrangemanget ska kunna klara sig helt
själv utan insatser från kommande generationer - det är en viktig finess. Och
det ska alltså kunna klara röreiser i berget.
Sedan är det också avgörande hur väl

inkapslingen och igenfyllningarna kan
hålla kvar kärnbränslet, så att detta inte
läcker ut och löses upp i vatten. Rost är
till exempel en risk där den ädla kopparn
ska skydda järnet.

till att bentonitleran

var så stark att den kunde
krama ihjal bakterierna.
Ytterligare en favör som
talade för vaiet av bentonitleran i KBS-3
med andra ord.

Sverige långt framme
Intrycket av visningen är att Sverige
ligger långt framme och har en betryggande plan för art ta hand om sitt driftoch kärnavfall.
Exempel från andra länder visar
många gånger på problematiska lösningar, dven hos de riktiga storproducenterna. I Ryssland förekommer avfall
dumpat på bakgårdar utan några installationer att tala om över huvud taget. I
USA, med mer än 100 kraftproducerande reaktorer, tog representanthuset och
senaten är 2002 på lorslag av President
G. \7. Bush ett beslut om ftirvaring i
Nevadas ökenberg Yucca Mountain, helt
utan lokal ftirankring. I delstaten har
motståndet därefter visat sig mycket
stort mot planerna, även från det etablerade samhället. Många europeiska stater
har, också de, lösningar som ligger långt
från idealet.
Finland är kanske det land som ligger

allra längst fram, särskilt när det gäller
att genomföra och {tirankra lösningen
politiskt. Någonstans dar ligger då även
fc;rhoppningsvis Sverige.

Fotnot: t Forsnark

finns tre av Sveriges tio reaktorer
och totalt sett står kärnkraften för en tredjedel av all
elenergi som levereras i Sverige eller med andra mått
nätt 50 TWh per år.

Text: Jonas Dahlberg

Jonas.Dahlberg

@

naringslivshistoria.se
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historien leuande
Att levandegöra vårt kulturarv
var temat vid Arkivpedagogiskt
forums seminarium i Vimmerby i oktoher.
Under dagens serverades smakprov på
hur olika kulturarvsinstitutioner i samarbete med skolor kan levandegöra historien med hjalp av tidsresor, dramaövningar, film, utställningar, arkivlådor
och skönlitteratur.

Tidsresor
Håkan Nordmark, pedagog vid Kalmar
läns museum, berättade med utgångspunkt i en tidsresa i Vimmerby år
1906 hur arbetsmetoden kring tidsresor
ser

ut.

Initialt väljer man ut en lämplig histofuk plats. Utifrån arkivhandlingar och
litteratur skapas sedan en historisk kontext och olika roller till den kommande
tidsresan. Därefter genomftir museipedagogerna en fortbildning för lärare,
som i sin tur sätter igång temaarbeten i
skolorna. Elever ges möjlighet att studera den aktuella tiden genom att bland
annat besöka bibliotek, arkiv och hem-

Astrid

Lindgrens jubileumskakor, för att uppmärksamma att Astrid Lindgren i år skulle
ha fyllt loo år.
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oHistorieböcker"
Astrid Lindgrens berättelser

läses

ofta

som sagor men Fungerar även som en
slags "historieböcker". I både Sunnan-

Under ledning av museipedagogerna
genomförs ett rollspel med en rad aktivi-

äng och Emil i Lönneberga skildras
exempelvis händelser och företeelser
från 1800-talets andra hälft.
Med utgångspunkt i den nya arkivpedagogiika boken "Krumelurer i arkiven

teter och händelser. Tidsresan är ett sätt

-

bygdsföreningar. Slutligen genom{tirs
själva tidsresan då elever får iklada sig
tidsenliga kläder och inta sina roller.

att göra historien levande och aktuell.
Med utgångspunkt i det förflutna uppstår diskussioner kring vår samtid.
Tidsresan blir även, enligt Nordmark,
en betydelsefull gemensam referens för
elever och en lokal referenspunkt.

Spelade in en film

På seminariet hjöds bland annat på

museum och tillverkades på slojden.
Frödinge hembygdsförening bistod med
miljöer och redskap. Filmen, som d'r 26
minuter lång, hade premiärvisning vid
seminariet och fick stående ovationer.

På Frödinge skola har man deltagit i
tidsresor vid ett fertal tillfallen. Betydelsen av detta arbete bekräftades av de
ftire detta eleverna Magnus Heimonen
och Emilia Johansson, samt läraren
Lars-Åke Andersson.
De berättade hur de, med inspiration
av tidsresan, spelade in en film i samarbete med mediapedagog Ing-Marie
Fransson, Kulturskolan i Vimmerby.
Elevernas önskan var att göra en film
med historiska miljöer som utgick från
"deras egen författarinna'. Valet foll på
Astrid Lindgrens saga "Sunnanäng".
Filminspelningen pågick under ett helt
läsår och spelades in i närliggande miljöer. Kläder lånades in av Kalmar läns

en pedagogisk resurs" visade Karin
Sjöberg vid Skånes Arkivförbund, hur
arkivens källor blir levande och intressanta med hjalp av Emil i Lönneberga.

Arkivväskor
Slutligen visades två stycken arkivväskor/lådor som båda tagit sin utgångspunkt i enskilda personers livsöden.
Den ena är producerad av Anki

Heimonen på Vimmerby kommunarkiv,
och handlar om den lilla fattiga och
svagsinta Mathilda.
I fattigvårdsprotokoll, brev och kyrkoböcker får man information om flickans
familjesituation, hur hon blir utackorderad i socknen och så småningom ivägskickad till mostern i Amerika.
Men här slutar spåren efter Mathilda
och frågorna tar vid. Vad hände med
Mathilda? Kom hon fram till Amerika?

I samband med visningen av lådan gav
dramalärare Agneta Regnell, Kulturskolan i Vimmerby, exempel på hur hon
använt lådan i samband med dramafortbildning för

1ärare.
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Väska med sångfågel
Den andra väskan har sammanställts av
bland andra Inger Enquist, på Statens
musikbibliotek i samarbete med Musikmuseet.

Här har man, precis som i Vimmerby,
valt att ur sina samlingar lyfta fram ett
enskilt människoöde. Den utvalde är
den världsberömda sångerskan Jenny
Lind, vars sångtalang upptäcktes i
mycket ung ålder. Väskan innehåller
välgjorda kopior av konstverk, brev, fotografier. turndplaner och recensioner som
skildrar livet som sångerska under 1800talet, men även underlag till aktiviteter
såsom recept på en Jenny Lindpudding,
sångnoter, mönster till Jenny Linds

ickklanning och klippdockor.
Arbetet med väskan gav, enligt Enquist, många nya tankar och idder kring
hur man kan levandegöra sina samlingar
för andra målgrupper än skolan.
fl

Nästa seminarium
Under våren planeras ett arkivpedagogiskt seminarium som kommer att
handla om arkivens och även andra

kulturarvsinstitutioners pedagogiska arbete gentemot vuxna och aldie.-

Folkrörelse
i med oeh
motgång
T

;,ni;:

ä"Jåf

iå: :::

Hi: iä:

"flyrer
I Iorr sin idenrirer och bara
I- omkring någonsrans". Behover
synes stort att legitimera sin existens och
verksamhet. Man söker då stöd i sitt
historiska arv, vilket borde innebära
större intresse för dokumenten i de
religiösa rörelsernas ar-

kiv i våra arkivinstitutioner.

Text: Karin Siöberg

karin.sjoberg @skanearkiv.se

År

1998 kom Svenska

Baptistsamfundet ut
med sin 150-årsskrift,
Berit Åqvists redigerade

lands-Stiftelsen och Svenska kyrkan,
som nu klipptes av. Rörelsen fick sin
prägel under den kraftfulle Paul Peter
Waldenströms ledning. Medlemssiffrornas kulmen nåddes i slutet av Z}-talet.
Missionsarbetet i fjärran länder ägnas
stor uppmärksamhet i boken. Vi får intressanta bilder av situationen fiir missionärerna i Östturkestan, Kina,
Kongo och Ryssland. (Forskarna har en guldgruva för kunskap om tidigare skeden i tredje
världens hisroria. om de uppsöker Svenska missionskyrkans
stora arkiv på Riksarkivetl)
tåkigt nog har jubileums-

"Tro Frihet Gemenskap".
Nu tio år senare är det

:

Svenska Missionskyrkans

tur att dokumentera sin
125-äriga historia. Boken
bär titeln "Liv och rörelse.
Svenska Missionskyrkans historia och

Under
centrum

ett nytt kultur-

i

intill Astrid
Näs och den

gamla
rymmer
ga utställningaL
gerar som

tiilfäili-

tek, Här finns även ambitioner att hygga
upp en pedagogisk verksamhet och skapa
ett centrum för utomhuspedagogik.

Ärkiv
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skriften inga hänvisningar till
arkiven, utan endast litteraturen/bearbetningarna fi nns
med.

Historiens ljus

identitet".
Den innehåller 384 sidor, är rikt illustrerad och har till största delen skrivits
av teol. dr Hans Andreasson, som är

Man anar att missionerna konsoliderat

pastor i en missionsförsamling.

kyrkan.

Med- och motgång
Vi får folja en folkrörelse i med- och motgång.

Historien börjar med yäckelserörelsernas uppkomst och konventikelplakatets

upphävande vid 1800-talets mitt. Missionernas framgångar skedde på bekostnad av banden med Evangeliska Foster-

sin ställning. De har utvecklats från en
folkrörelse, Svenska Missionsftirbundet,
till en institution, Svenska Missions-

Man närmar sig ftirvisso andra trossamFund, men i stil och sätr än mer
Svenska kyrkan, varifrån man en gång
hade sitt upphov. I denna {tirändringens
tid söker man i historiens ljus leta fram
sin rätta identitet.
Text: Bror-Erik Ohlsson, fil dr h.c.,

fd stadsarkivarie i Eskilstuna
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Relevanta annonser

."

lik.rr.rd.

siordes senast
zooz. Likro- förra gången
blev resultatet atr våra läsare i stort ver-

\-/

kar uppskatta Tema Arkiv.
Enkäten skickades ut med m 3 2007
och i år kompletterades pappersenkdten
med ett webbformulär som man kunde
nå via Näringslivets arkivråds hemsida.
47 o/o av svaren kom via webben och
53 % skickades in på paPPer.

Tidningens atseende
Man kan snabbt konstatera att ingen av
dem som svarat anser att tidskriftens
layout är 1 = urdålig eller att läsvärdet
är 1 = inte läsvärd alls. Layouten är inte
dålig bara tzsf är en kommentar kring
tidningens utseende medan andra skriver att Tema Arkiv håller en hög klass
och att fotografierna uppskattas.
Förhoppningsvis tyder resultatet att
99 o/o av våra läsare alltid eller ibland
sparar Tema Arkiv på att den är läsvärd
och inte på att arkivarier har svårt att
gallra.

Jag vill inte ha en webbtidning det är
svårt att läsa på datorn. IVlan kan läsa
var som helst (på tåget/ badet)
Har erfarenhet av personaltidning som

webbtidning och det fungerade inte så
bra. lVlan gick tillbaka till papperstidning. Jag föredrar papperstidning
För att det skulle kännas som en fördel

trorjag den skulle behöva en större
förnyelsetakt än jag tror är realistiskt

Minskade kostnader ftir tryck och utskick samt ökad sökbarhet anftirs i de
positiva kommentarerna. Liksom att
det är lättare att sprida bra artiklar tili
övriga i sin organisation om de finns i

digital form.

Knappt en tredjedel av de svarande uppger att de läser allt i tidskriften och96o/o
anger att de läser faktaartiklarna. Internationella utblickar och Rapporter från
konferenser/mässor läses av drygtT0 o/o
och debattern alockar 75 o/o .
Annonserna spelar en viktig ekonomisk roll för utgivningen och därlor är
det glädjande att nästan 60 o/o atget att
de läser dessa samt att 87 o/o finner att
de ibland eller alltid är relevanta.
Päfrägat om vad man inte läser lämnar 33 o/o alla alternativen blanka och
ingen anger att man inte läser fakta-

artiklar.
De områden som man läser i minst
utsträckning, ca20 o/o vardera, är annonser, personalskvaller och fbrenings-

forum. Kalendariet och ledaren lockar
inte 15 o/o medan övriga områden undviks av 8 o/o vardera.

9

*.

Tema Arkiv på nätet
Frågorna som rör hemsida och webbtidning ger en större spridning i resultaten.
På frågan anser du att Tema Arkiv
behöver en egen hemsida svarar 52 o/o ia
och 42 7o nej medan 5 o/o e1 svarat.
Nyttan av att ha Tema Arkiv som webbtidning delar också in våra läsare i två
iäger där 12 o/o svarar 5 = stor nytta och
lika många svarar 1 = ingen nytta. Att
o/o
33 o/o vä\er alternativ 4 medan 20
for
en
övertag
ett
visst
svarar 2 tyder på
webbtidning. Flera av dem som ställer
sig tveksamma till hemsida och webbtidning ger fc;rklaringar i sina kommentarer.
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Enkäten besvarades
av 92 personer, Tg

tämnade kontaktuppgifter och var
med i utlottningen
av biohiljetter.

Vinnarna drogs av

lohan Falk, teknikredaktör på tidningen Forskning &
Framsteg.
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Vill ha mer
Enkäterna visar att våra läsare vill ha
mer aY Tema Arkiv. 64 o/o vlll ha mer
faktaartiklar och mer internationella utblickar och debatter lockar 30 o/o vardera. De som inte kryssat i några alternativ
alls uppgår :ill 1.2 o/o. Av dessa anger flera att det är bra som det är eller att de
vill ha mer av allt.
Många konkreta förslag på ämnen
lämnades i enkätsvaren. Återkommande
önskemål är artiklar om långsiktigt digitalt bevarande samt reportage om och
dagböcker av intressanta profiler inom
arkiv och dokumenthantering. Mer om
processorienterad arkivredovisning och
utvecklingen inom registrators- och arkivarieyrket efterfrågas också. Liksom
artiklar som belyser likheter och skillnader mellan olika arkivsektorer.
Tidskriftens framtoning beskrivs av en
del som ytlig medan andra uppskattar
det mer lättsamma anslaget.

äArkivarie

lArkivass stent

a Reg stator
lAnnat

I

lnnehåll och utseende
60

50

Jag saknar fördjupningen

trevlig facktidning för arkivarier.
Utgör ett bra komplement till Arkiv
Samhälle och Forsknings mer teoretiska

Ej svar
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En

trLäsvärdhet
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Layout
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artiklar
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Svaren ska analysera
Enkätsvaren kommer nu att presenteras
flir ägarföreningarna AAS, FA, FALK
och NLA och analyseras av tidskriftens
styrelse och redaktion.
Alla svaren, såväl posiriva som nega-

tiva, ger oss som gör Tema Arkiv en bra
grund för det fortsatta arbetet med att
driva utvecklingsarbetet, sälja annonser,

0
3

2

El svar

Betyg

Vad läser du?

100
90

leta intressanta uppslag och skriva artik-

80

lar.
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Vinnare av biobiljetter

50

Carina Skotte, Degerfors
Lis Cunnarsson, Bohus
Ing-Marie Nilsson, Örnsköldsvik
Jonas Dahlberg, Stockholm
Mira Barkå, Stockholm
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Text: Katharina Praget sekreterare i

Föreningen Svensk Arkivtidskrift
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Ton årigt sällskap
s på kroge n

II

som

sina kurskamrater under sina

etta är firar stockholmsarki-

En hård kärna

träfå

variernas sammanslutning

Som andra stadiga institutioner i vårt
land står sällskapet på flera ben. Som
ämnesförening inom Humanistiska
fakultetsföreningen vid Stockholms
universitet välkomnar sällskapet alla nya

att träffas en tisdagskväll på krogen
Limerick på Tegndrgatan i Stock-

Sallskapet Emil Hildebrands Vdnner femton år.
Femton år är knappast en evighet, men
för ett sällskap som bygger på arkiva-

riestudenter och fiire detta arkivariestudenters engagemang' är femton år av
obruten verksamhet något unikt i arki
variekretsar.

I backspegeln
Hur har då detta varit möiligt?
Så här i backspegeln är det lätt att
konstatera att sällskapet har byggt sitt
varumärke så som infallen har infunnit
sig, inom ramen för det främsta syftet,ri, ,o* stadgan fureskriver, "främja de
sociala kontakterna mellan såväl arkivstudenter som yrkesverksamma arkivarier i Stockholms län samt ftir dess medIemmar utgöra ett forum, dar de i
kamratlig och kollegial anda på ett
otvungec och förutsättningslöst sätt kan

dryfta arkivistiska frågeställningar'"

arkivariestudenter i Stockholm. Dessa
studenter kan sedan på ett föredömligt
otvunget sätt knyta kontakter med arkivarier som vistats en tid i arbetslivet.
Studenten är nämligen på intet sätt
tvunget att upphöra med sitt medlemskap bara för att den råkar ha fått ett
jobt. Även om en del väljer att upphöra
som medlemmar efter studietidens slut,
är det alltid en hård kärna som inte vill
släppa taget.

MytomsPannen start
Hur startade då fureningen?
Skulden till detta går att finna hos
dem som gick arkivutbildningen
199211994. Grunden lades i samband
med att deras höstpraktik skulle påborjas, då de kände ett behov av att

prövningar ute på de olika arkivinstiiurionerna. De kom därför överens om

holm.
Informationen om detta offentlig-

i lektionssalen
"Emil Hildemed
ä.h rrr-td.....knades
fick bli
därmed
vilket
brands vänner",
därtill
Iddkläckaren
namn.
sällskapets
var Christian Richette. Det ftirsta mötet
holls den 20 oktober och startade
klockan 16.40, stär det att utläsa av det
gjordes på svarta tavlan

ölbestänkta protokollet.

lnformell karaktär
Under den första tiden var ftireningen av
tämligen informell karaktär och bestod
främst av att dricka öl tillsammans.

I själva verket var det till och med
oklart initialt vem som var sällskapets
ordförande. Ganska snart kom dock
Malena Appell att ta på sig rollen, foljt
av Mikael Dahlin och därefter Petra
Dornbusch Lind med flera. I dag är
Kristina Rosdn sällskapets ordforande
och dess primus motor.

Stor uppslutning
Redan från början var det en förhoppning att sammanslutningen skulle kuntt" få med sig påfuljande års studenter på
utbildningen. Den stora uppslutningen
av medleÅmar till krogkvällarna gjorde
att sällskapet ganska snart fick flytta
pubarna till krogen Tre Backar på sam-

ma gata. Efter en kort exilperiod på res-

,"rlå.rg

Svea, belägen ett stenkast där-

ifrån, återvände sällskapet till Tre

Mingel med mackor
i mars.
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pausen

vid Sällskapet Emit Hitdebrands Vänners årsmöte som hölls

Backar och blev den trogen.
En melankolisk uppgivenhet spred sig
i leden 2005 när det uppdagades att Tre
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här 15 år efter starten är det lätt att
konstatera att det står bra till med tonåringen, trots att veckopengen inte alltid
synes räcka till och att lokalfrågan ibland
tränger sig på. Dagens sällskap håller
ForrFarande hårt på tradirionen art sryrelsen arrangerar en höstfest, medan
"kursarna" arrangerar vårfesten en liten
tid fure det att de springer ut lor att bjuda ut sig på arbetsmarknaden.
Årets höstfest blev naturligtvis en Jubileumsfest med särskilt god mat och
dryck, spex och inspirerande tal.
En annan tradition som håller i sig är
utgivningen av papperspublikationen
Den lille åscikeln, där sällskapets årliga
kursutvärdering publiceras tillsammans
med allehanda artiklar med anknytning
till arkivvärlden.
Så

;

@Fs@@.
oklafi initialt vem som vat sällskapets
som här sitter tillsammans med en del av

Backar inte ämnade öppna efter vad
som lorst anrogs vara en valbehövlig
renovering av lokalerna. Efter en tacknämlig insats av styrelsen kunde dock
de sällskapssugna skarorna styra kosan

till etablissemanget

en bit bort på sam-

ma gata, Man in the Moon.
Sommarpubarna har dock sedan
många år tillbaka tilldragit sig på Bistro
Bohöme, en restaurang som kan erbjuda
bättre med uteplatser för de gånger solen
behagar välkomna sällskapets medlemmar.

Höst- och vårfester
En annan central del av {tireningens
verksamhet har varit de höst- och vårfester som varit årligen återkommande
arrangemang. De har gått som en stafettpinne mellan årskullarna av arkivstudenter, där de studenter som går utbildningen har fått ansvara för att anordna
vårfesten. Styrelsen har å sin sida stått
som arrangörer till höstfesten, dit alla de
nya kursarna på utbildningen blivit inbjudna.
Viktiga ben i föreningens verksamhet
har också varit Itiredragskvällar om
arkivanknutna ämnen, samt arkiv- och
museibesök av olika slag. Förutom detta
kom en tidskrift igäng 1996 under namnet Virka Sfme, senare benämnd Den lille
Fascikeln.

Brett nätverk
A.,en om föreningen,

till skillnad mot

de

andra arkivfbreningarna, har haft en utpräglad social funktion, har det bakom
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detta funnits en mer betydelsefull roll i
att både skapa ett nätverk och att ge
möjlighet att drista arkivfrågor.
Detta har haft betydelse på två plan.
För det ltirsta har det bidragit till att
stärka professionen. Att därmed skapa
en ökad medvetenhet och stolthet bland
arkivarierna om deras yrke och den profession det ingår i.
För det andra har det också på ett mer
praktiskt plan kunnat vara err stöd ftir
de nyexaminerade arkivarierna. Situa-

tionen ftir de nyutbildade inom yrket är
allt som oftast, att hamna som ensam
arkivarie inom ramen för en projektanställning på någon myndighet. Plötsligt
blir den nyexaminerade utnämnd till
experten som f?irväntas kunna svara på
både möjliga och omöjliga frågor inom
det breda spektrum som ingår i yrkesrollen. I detta sammanhang är det av
stor betydelse att ha tillgång till ett brett
nätverk som kan vara till hjälp.

Unikt faddersystem
Inte minst har detta sociala nätverk
lyckats skapa ett närmast unikt faddersystem som få andra fiireningar inom
studentvärlden kunnat visa på. Genom
att många tidigare kursare stannat kvar
i föreningen och fortsatt vara aktiva, har
detta bidragit till att det har funnits i
yrket mer erfarna arkivarier som har
kunnat hjalpa och lotsa de unga in i
yrkeslivet. Här har också Sällskapet
Emil Hildebrands Vänner haft en viktig
funktion i att stärka gemenskapen och
banden inom yrkeskåren.

SEHV i dataåldern
Eftersom sällskapet genom åren har hyst
ett antal begåvningar på webbområdet
var det tämligen tidigt ute med att publicera sig på Internet. Sedan ett antal år
tillbaka heter sällskapets hem på Internet www.sehv.se, ett hem under ständig
förändring. Som en service till medlemmarna, och - har det visat sig - andra
med intresse av att informera sig, publiceras där arkivariejobb på den populära
jobbanken så snart de spåras upp.
I somras genomgick hemsidan en metamorfos när innehållet migrerades in i det
flexibla open source content managementsystemet Joomla. Därmed finns de tekniska {tirutsättningarna för att göra hemsidan till vad som åller sällskapet in.

Pub på nätet?
Det är högst osannolikt att pubarna
skulle övergå till att bli cyberspacetilldragelser där de deltagande utbringar
Emils skål! genom att trycka på små
knappar. Men ett ökat nyttjande av
webbens kommunikativa fallenhet och
{tirmåga att spara träd är att vänra.
Endast fantasin, energin och antalet
engagerade med lemmar särter gränsen
för vad sällskapet och sällskapets hemsida kommer att hitta på härnäst.
Texl: Lars Lundqvist och Martin Olsson

lars.lundqvist@ bredband.net
martin @anomali.se
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Visste du att Näringslivets
Arkivråd från börian var tänkt
som en organisation exklusivt
för industriarkiv?
Vid det ftirsta mötet med ftiregångaren
Industriarkivariernas Samarbetskommirtö 1955, deltog en grupp personer till
merparten från några av Sveriges 50
största industri- och gruvftiretag:
AB Volvo Pentaverken, Grängesbergsbolaget, AB Svenska Metallverken,
Svenska Cellulosa AB (SCA), Husqvarna Vapenfabriks AB, Fosfatbolaget
(Stockviksverken), Holmens Bruks och
Fabriks AB och AB Svenska Alumi-

niumkompaniet.
Denna l<irdag, den 2 apr1l 1955, var
platsen för mötet

i

Sveriges

Industri-

ftirbunds lokaler på Malmtorgsgatan 10,

Hults
Erik Thelin

Bakre raden från vänster: Lars Gefvert, Björn

nära Brunkebergstorg i Stockholm.

lndustriarkivdag

tillhandahållits av
Lars Gefvert.

Det mötet planerade ftir, kallades betecknande nog också för en industriarkivdag.

också bland annat Thule, Holmens

Frågan om industrins arkiv hade i sin
tur rötter ännu längre tillbaka i tiden.
Förhistorien av promemorior och kommittder som ftiregick Samarbetskommittdn tar sin början så tidigt somär 1944
och det lorsta initiativet i detta sammanhang kom från riksarkivarien Bertil
Boöthius och professorn i nationalekonomi, Torsten Gårdlund.
Redan i oktober 1955hade de styrande dock bestämt sig för att vidga föreningen till flera tänkbara branscher
som till exempel handel, banker, forsakringsbolag, tidningar, med flera affdrsföretag. Bevekelsegrunden var alla de
önskemål som kommit in från flera håll
under den gångna sommaren.

Bruks och Fabriks AB och SCA gjorde
oumbärliga insatser för att bistå den nybildade föreningen under de första åren.
Str;d vid arrangemang av kurser och årsmöten, ekonomiskt stöd, stöd med
publicering samt administration var
viktiga inslag i detta.
Kontakterna med det statliga arkivväsendet och Svenska Arkivsamfundet
var också goda och en intressegemenskap med dessa var tydlig.

Skyddspatron
Symptomatiskt ftir NLA:s tidiga historia är olika bransch- och intresseorganisationer samt medlemsföretag som
befrämj are av verksamheten.
Sveriges Industrilorbund var {tireningens främste skyddspatron men
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Gefvert, vald 1975, kom från Thule.
Hans inval i styrelsen vid 1960-talets
borjan belyser de informella kontakternas betydelse. Första gången han deltog

i styrelsearbetet var på det anrika Hotell
Knaust i Sundsvall den 12 september
1961. Han blev där presenterad av redaktören Bengt Ormdus som en kandidat

till förstärkning

av redaktionskommit-

tdn, vilket också gick igenom. Först vid
årsmötet därpå, i maj 1962, blev han
vald till ordinarie medlem av styrelsen.

Arkivinformation

Ordning och reda

Försäkringskoncernen Thule, som några
år senare skulle komma att fusioneras
med Försäkrings AB Skandia, gav ett
betydande stöd till utgivningen av medlemstidskrifte n A r kivi nfo rm ati o n under
flera år. Från det att första numret kom
ut i oktober 7957 med Bengt Ormdus,
avdelningschef som redaktör. Han kom
att bli NLA:s andre ordförande 1970,
efter det att riksarkivarien Åke Kromnow lämnat posten.
Även dess tredje ordforande, Lars

För Thule var det en livsnödvändighet
att hålla ordning på de omkring3/q mll'
jon sak- och livförsäkringsärenden
( grupplivfc;rsakringarna ej inräknade)
som hanterades, enligt Gefverts uppgift
är 7961. Bolagsgruppen var också känd
{tir sin strdvan efter rationalitet och modernitet ända sedan 1940-talet.
Ett intresse fr;r effektiv administration
och arkivering framstår alltså som en god
grund lor ett engagemang i föreningen
NLA:s frågeställningar. Genom sin re-
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presentation i NLA kunde Thule både
vara drivande och samtidigt knyta kontakrer med framstående kon torsorga n isatörer.

Datorns intåg
Det här var innan datorerna i någon
större utsträckning hade erövrat kontorsmiljöerna i landet. Den lorsta svenska
datorn hade konstruerats är 1953 ochi
slutet av 1959 var man uppe i beskedliga
27 xycken i hela landet.

I Thule var det här något som stod lor
dörren 1961, det år som den första datorn inftirdes i koncernen, men maskinell notering av kort användes redan.
För NLA:s del var fokuseringen på
ADB-frågorna något som låg i en ganska
avlägsen framtid. De skulle komma att
vdxa i angelägenhetsgrad, i ökad utsträck
ning från 1970-talet, och än mer från
i980-talet och framåt.

NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigaran 3,702 10 ÖREBRO
Tfn:019-12 01 95 . Fax0]9-611 8l 20
Hemsida: wvwv.nla.nu . E-post:nla@nla.nu

I9S:lgryLDqll9gls_
jonas.dahlberg @narlingslivshistoria,se

E-pos1: anastasia.pettersson@skb.se

FA höstkonfererade
Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens hölls den 23-24 oktober,
denna gång i den unika miljön vid Arbe-

tets Museum i Norrkoping med Norrkopings Föreningsarkiv och Norrköpings

kommun som värdar.
På programmet ttod prerentation av
verksamheten vid landets arbetslivsmuseer, aktuellt från Folkrörelsernas
Arkiv[örbund samr inlrormarion om
Norrköpings Föreningsarkiv som dessutom inbjöd till en paneldiskussion om
de regionaia arkivlorbundens sätt att

Ann Hörsell, nytillträdd chef lor
Riksarkivets avdelning ltor enskilda
arkiv, presenterade sig själv och avdelningen och Kerstin Söderman berättade
om Nationella ArkivDatabasen. Sofia
Seifarth och Torsten Nilsson från
Arbetets Museum beskrev museets
arbete med minnesinsamlingar.
Utöver ovan nämnda plogrampunkter fick deltagarna även ti1lfä1le att besöka utställningarna vid Arbetets
Museum samt Norrköpings Föreningsarkir,.

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37

.-,

c9 ARKIVRÅOTT AAS
ARKIVRÅDET AAS

Box 390, 101 27 STOCKHOLIVI
Kansli: Annika Pettersson
Tfn/fax: 0B-41 1 49 30

Ordförande:
Lars Erik Hansen

TAM-Arkiv
Tfn:08-545 4l5
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E-post: lars-erik.hansen@1am-arkiv.se

Folkrorelsernas

Arkivfirbund

arbeta.

FOLKRÖRELSERNNS RRXIVTÖREUNO
Arkivcentrum i Örebro län
Nikolai 3, zoz ro Öne eno

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:

Kansli: Yvonne Bergman
Tfn: 019-61 1 29 00 . Fax:019-61 1 81 20
E-post: yvonne.bergman@arkivcentrum.se

FALK

Gävleborg
kommun
Karin Olsson, Tanums kommun
Therese Jernberg, Bollebygd kommun
Lars Harbe, Landstinget
Ria Larsson, Gnesta

AAS

Visby
Göteborg
Nyköping
Göteborg
Uppsala
Nyköping
Carina Rejstrand, Uppsala
Kerstin Will6n, Norrköping
Gunilla Palmqvist, Stockholm
Eva Spetz, Sollentuna
Ninni Fredell, Borlänge
Marl Zetterström, Borlänge
Eva Hoffmann, Stockholm
Angelica Björlestrand, Härnösand
Rolf Mirlas, Skarpnäck
Annelie Liljebjörn, Sköllersta
lVlaria Jonasson, Östersund
Britt-Louise Nyqvist, Jönköping
Gertrud Samuelsson. Östersuncl
Birgitta Andersson, Östersund
Gunilla Arvdr Stockholm
Louise Höoberq, Stockholm
Lena Larsson,

Maria Eriksson,
Kristina Gelin,
Anetle Klein,
Birgitta Brännholm,
lrene Söderberg,

Borlänge
lggesund
lggesund
Nynäshamn
Glenn Bergman, Stockholm
Kicki Ahl6n, Lysekil
Patrik Höii, Härnösand
Siv Norlin, So{lentuna
Marie Andersson, Kinna
Terttu Backlund' Solna
lr6n Norström, Stockholm
Hans Persson,

Wivianne Pihlström,
Owe Norin,
Carola Nygren,

Lindamaria Öberg, Uppsala
Jan-Erik Persson, Bromma
Lina Gummesson, Sala
Lena Westlin, Upplands Väsby
Carita Rösler, Nacka

Ordförande:
Karin Englund
Urvädersgränd 'l 1, 1 16 46 STOCKHOLIV
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: karin.englund@tele2.se

Eva-Lill Svendsen, Bro
lvlalin Andersson Vadstena
Jan-Erik Nyman, umeå
Anna Srirberg Örebro
l\4ikaela NystrÖm, Umeå
Göran Kolmodin' Djursholm
Kerstin Wikander, Västra Frölunda

NLA

Cathrin Edholm, Härnösand

Tollered
Stockholm
Petronella TÖrnlund, Härnösand
Lars Sennerfors, Stockholm
Maria Linder, Kristinehamn
lngrid Brandt, Sundsvall
Reine Ryd6n, Björklinge
Ann-Charlotte Bengtsson, Partille
Gunnel Jacobson,

Ronny Norberg, Sandöverken

Tiina Virtanen,

Joakim Fogelberg, GÖteborg

Tuiia HärkÖnen, SkummeslÖvsstrand
Caroline Andersson'

Borensberg

Nacka
lrdne Toresson, Offerdal
Anna Hallberg Litzell, Stockholm
Ann-Christine BÖrieson, Uppsala
Anette Lenander, Lund
Rebecca Suur-Nuuja,

Daniel S1Öberg' Uddevalla
Lena Jendel' Hudiksvall
Christer Boström' Värnamö

FALK

Torgny Casperson, Härryda
Ulla Riise, Halmstad

Fredrik Bensch' Göteborg
Thomas Bengtsson, Västra FrÖlunda
Jenny Rehn, Stockholm
lVlaria Vehkapuro, Gnarp

c/o lr6ne Wretemo
Gävle kommun
Gävle stadsarkiv. 801 84 GAVLE
E-post: irene.wretemo@gavle.se

ffn:026-17

8i 18.

Fax 026-17

Kristina Carlsson' Sundsvall
Justin Klein, GÖteborg

Ordförande:

lVlathias Hummelmo, Rimbo

Alingsås kommun
Tfn: 0322-616 'l 14

DL2 Consulting AB, Louise HÖgberg

1823

Eva Karlsson

E-post: eva.karlsson@alingsås.se
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Första ordinarie professaren

2008.

arkivvetenskapliga utbildningen vid
Edith Cowan University och har ett
starkt intresse lor distansutbildning och
e-learning. Hennes övriga forskningsintressen är bland anriät professionsutveckling och arkiv- och dokument-

Dr Karen Anderson, från Australien,
har utnämnts till professor i arkiv- och
informationsvetenskap vid Mittuniversiteter i Härnösand. Professuren, som
kommer att tillsättas i januari 2008, är
den lorsta ordinarie i ämnet i Norden.
Karen Anderson har byggt upp den

hantering i digitala miljöer.

aaa

Ny redaktionsmedlem
Garita Rösler blir strax 31 år och läm-

kort chefstjänst på

nade Stockholms universitet 2002 som
arkivarie med fil.kand. i gräddfilsämnena litteratur- och konstvetenskap. Har
sedan fyllt på med en smula nationalekonomi, Iite mer litteraturvetenskap
och håller nu på med en kurs vid Mittuniversitetet. Tidigare aktiv i styrelsen i

tre månader. Valde
att hoppa över till

Sallskapet Emil Hildebrands Vd.nner.
Första arbetet var i expeditionen på Stockholms Stadsarkiv, sedan ftiljde projekt
på Krigsarkivet och vikariat på Regeringsrätten. Fick fast tjänst på Södertörns högskola och stannade där några
år innan jag avrundade med en rekord-

*..

Stadsbyggnad och Teknik

,

i hemkommunen

Stockholm

Arkivvecka

Nacka, där jag sitter
i skrivande stund. Tycker det bästa med
arkivarieyrket är spännvidden och det
ständiga behovet av att lära nytt.
Gillar annars teknik, berg, fjall, djur
och skog, utöver den givna konsten och
litteraturen. Planerar just nu lor dubbelflytt både till Bergslagen och Ekens-

i

ckan2008.se

konferens;XVl
nal congress
Archives, Kuala
r, IVlalaysia

berg.
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,/aretsarkiv

Miljö &

Ny redaktionsmedlem
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Namn: Martin Olsson
Ålder:33
Arbetsplats : AstraZeneca,
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Södertälje

Arkivsociala förtroendeposter: Vice ordftjrande och webbredaktör

ftr

Sallskapet

Emil Hildebrands Vdnner

taa

Bakgrund: FiI mag i litterarurvetenskap.
Stockholms universitet, kort karriär som
gymnasielärare och diversearbetare

Fritid: Bokutgivning i Förlaget Anomali, som i är gav ut Hjalmar Söderbergs

:i

Den förvandlade Messias

stipendiefond
i din profession?
ur Leif Paulsens

men du måste vara

O1a Karlsson

torla.se

Arkivs duktiga redaktöre n
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IV
DETTA ÄR
VISUAL.SERIEN

Yisuol Arkiv:
Här kan du skapa fullstän-

Det enkla, professionella arkivredovisningssystemet

diga arkivredovisni ngar
och återsöka information
på ett effektivt sätt.

Visual Arkiv utvecklas för att administrera ditt arkiv på bästa
sätt och tillgodoser alla de krav du kan ställa på ett arkivredovisningssystem. Visual Arkiv är enkelt att hantera för den
mer ovane användaren men samtidigt ett fullgott verkqrg for
den som kräver lite mer.
Visual-serien består av olika moduler som kan kombineras eller
fungera var för sig.

Yisual lnternet:
En

modulför den som

i egen regi vill förenkla
åtkomst till informationen
i Visual Arkiv och tillgängliggöra den via intranätet
eller via lnternet.

http, I / pr oduktinfo.visualarkiv. s e
z

Besök webbplatsen för produktinformation. Där kan du:

'

Yisual Dol<plon:
UtvecklaS vidare till Visual

'

WebbDok som gör det
möjligt för förvaltningar
och bolag m fl att arbeta
rationellt med dokumentplaneringen och samtidigt

'
'
'
'

redovisa sina arkiv.

'

Skaffa dig information om vad Visual Arkiv står för
id6n med Visual Årkiv
Få exempel på arkivinstitutioner
som använder Visual Årkiv
Läsa om våra produktutvecklingsplaner och
studera vår referensmodell
Läsa om vårt produktutbud och våra användarträffar
BestäIla en demoversion av Visual Arkiv
Anmäla dig till en tvådagarskurs i att förteckna
med Visual Ärkiv (nästa kurstillfalle 19-20 feb 2008)
Se demoversion av Visual Internet produkten
för den som wiII publicera på egen hand

www.visualarkiv.se
Besök också Visual arkiv på nätet, den gemensamma
publiceringsplatsen for Visual arkivanvändare.
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Vill du veta mer om våra produkter och den spännande utveckling som är på gångl
Kontakta: Bertil Axelsson, produ ktansvarig
E-post: bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se . Mobil: 0702-73 28 29
Hdkon Gustovsson, enhetschef, Regionarkivet
E-post: hakan.gustavsson@arkivnamnden.goteborg.se . Tel: 03 l-701 50 70,0705-69 19 70

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Valkornmen trll konfe
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Vilka legala krav gäller och vilken verksamhetsnytta tillför
arkivering för såväl stora som små och medelstora företa9?
och ekonomiska vinster kan man räkna med att göra? Vad
säkerhetskrav skall man ställa?
Digital arkivering ställer krav på förändring i hanteringe
traditionell dokumenthantering till hantering av video
Uppdatera dig om de senaste trenderna, kunskaperna och
digital- och traditionell arkivering.

,

Arkivering 2008,6-7
träffor du experterno och auktoriteterno inom
kommer att förmedlo sin spiutspetskompetens,
På konferensen Digital

E-arkivering - agkrav e
verksa m hetsnytta?
Tob i a

s W i kströ m, Bu si ness Devel o p m
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Itella lnformation AB

T i småföretag och di,g]tå,l:
arkivering
To
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Sch avo n, Regi on

chef, Företagarna

Utan minne - ingen främ t 0
och utveck ing!
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Processorienterade
doku nnentplaner
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