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nsyn och dess olika
aspekter
avtal/kontrakt med utförarna. Detta är inte
det lättaste. En del personer förstår inte

lnsyn är en mycket viktig del i ett demokratiskt samhälle. Hur går det med den när
delar av offentligt ansvarsområde övergår
alternativa driftformer, i dagligt tal benämnd
privatisering?
Över tid har driftformerna varierat, men
många av oss som nu verkar i offentlig förvaltning är vana vid att till exempel de fiesta
skolor drivs i offentlig regi. Nu har vi sedan
ett antal år tillbaka friskolor och det liknar
den situation som fanns på 1800-talet med
privata skolor. Från den tiden hittar vi inte
alla elever i folkskolan. Nu har vi ett liknande
läge. Det betyder att de kommunala arkiven
inte har betyg, klasslistor, elevhälsovårdsjournaler och annan elevdokumentation for
alla elever som bor i kommunen. Jag undrar
om dagens elever och deras föräldrar är
medvetna om detta? Vi kommer inte att, vid
förfrågningar, kunna ge dessa elever någon
dokumentation från deras skoltid.
Vad kommer inforandet av vårdval och valfrihetssystem att betyda for insynen? Reformen syftar till att ge medborgarna rätt att
välja mellan olika vårdgivare i primärvården
och inom äldreomsorgen. Det finns olika
aspekter på insyn. Bland annat handlar det
om handlingsoffentligheten men också om
meddelarfrihet och om kontroll och kvalitetsgranskning. För oss som arbetar med arkivfrågor innebär detta att vi måste vara med
redan vid formuleringen av upphandlingsunderlaget och naturligtvis när det skrivs

vikten av dokumentation eller i varje fall inte
vikten av att bevara den långsikti§t. Lyckas
man med att få in skrivningar kring bevarandet av arkivhandlingar, till exempel journaler,
gäller det sedan att bevaka detta. Här ser
jag att det kan bli problem då det inte är enkelt för arkivfunktionen att följa vad som
händer och sker med externa vårdgivare.
Hur får vi till exempel leveranser av arkivhandlingar från vårdgivare som har upphört?
En annan aspekt av insyn är att vi arkivverksamma har kännedom om regelverket
när vi ska lämna ut en handling som är sekretessbelagd. Skade- och menprövning är
ofta svår och kräver tid. För ensamarkivarien
gäller det att skapa kontakter att kunna diskutera problemen med. Det kan vara den
egna organisationens jurist eller kollegor på
andra arkiv.
FALK:s styrelse planerar nu för vårens
konferens och den kommer att handla om
insyn och dess olika aspekter. Hoppas vi
ses i Tällberg den 12-14 maj 2009.
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Eva Karlsson
Ordforande FALK

Adressändring för medlemmar: Kontakta respektive
arkivförening. se konrakiuppgifrer pa f oreningssidorna.
Omslaget: Sveriges Järnvägsmuseum I Gävle iirade Arkivens
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I cirkusens sPär På
Arkivens Cag
byggnader, kunde en lokal byggmästare
en provisorisk byggnad, som
bygg,

Temat för Arkivens dag 2008 var

"Nöjen" och det är alltid lika roligt
att i efterhand se hur arkiv runt om
Sverige utifrån temat planerar sina

i

arrangemang.

Vi

på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle,
betydelse ftir

v"lä. att visa järnvägens

cirkusarnas tfansporter när man turnerade runt om i Sverige. Vi marknadsforde Arkivens dag under rubriken "Cirkus
pa Jarnvag

I

Stort antal hästar

Redan under 1800-talet började cirkusarna att använda sig av järnvägen som
transportmedel. Då hade man inga cirkustält med sig, utan man använde sig
av befintliga cirkusbyggnader eller ridhus på platsen. Fanns det inga sådana

,.Jr.

"pp när cirkusen drog vidare.
t.,rt

Cirkus på 1800-talet betYdde ofta
uppvisningar med ett stort antal hästar,
upp till 100 hästar var inget ovanligt.
T..rpp,t".r.portvagnar med sina förstärkta golv var utmärkta för att transportera hästarna.

Man använde vid denna tid ännu inte
manskapsvagnar för cirkusens personal'
Bostadsvagnar och transport av cirkustält kommer forst i början av 1900-talet

Cirkus Scott
Cirkus Scott som startade 1937,böriade
transportera sin cirkus på landsväg. Detta var ett medvetet val, i konkurrensens
tecken ville man nå ut till de orter som
inte hade j arnvägsforbindelse.

När andra världskriget brö:

---

-

bränsleransoneringar införde s -' -. '
svårt att fortsätta med lands"-.ic, -: .' :
sporterna. Dåvalde Cirkus Scor: -'.
som många andra cirkusar gå ör e : :-'
järnväg. När andra världskriget toS ' '::
1945 fortsatte många cirkusar att låta sis
transporteras på järnr'äg, så också Cirkus
Scott.
Cirkustranspolttåger.r kunde bli vä1digt långa, uppåt 55 järnvägsvagnar.var
inie ovanligt. Manskaps- och bostadsvagnarna och alla delar till cirkustältet
lastades på öppna godsvagnar.
Cirkustransporter på järnväg i Sverige
forrsatte fram till 1976 dä Cirkus Scott
återigen anr,ände sig av lastbilar för sin
transport. Denna ändring gjordes på
gr.,rrå ,r, SJ:s ändrade a1'gifter för godstr"r-rrport.r, som ökade transportkostnaderna avsevärt.
Efter 7976 förekom enstaka transporter av cirkus på järnväg, till exempel vid
turndstart då en del transPorter kom in i
Sverige via järnväg frår.r Europa.

Spännande föreläsare
För den som liom til1 Sveriges ]är:nvägsmuseum på Arkivens dag fänns n-r1'cket
att titta och lyssna på. \ri hade två inbjudna föreläsare.
Henrv Bronett, med ett lörflutet inom
Cirkus Scott. kåserade med både humor
och allr.ar kring n-rinner.r fiån hans r-rppr,äxt n'red Cirkus Scott.
Därefrer ri.k pLrbliken en intressant
föreläsning om cirkushistoria och cirkrLstrånsporter. Det var den mvcket kunnijärnr ''r'ge loh,rn \rir.rbergl, cirkus- och
'''' ' 'll
..,nl
tilrlll'i'
en
i cirka
entrr:i.r:1,
r rt
konrrir
rom
haJe
Je
rrollbarrd
lvssna och ritta På bilder.

Cirkus på väg' ur Sveriges Järnvägsmuseums fotoarkiv
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FOTO: Lennart Nilsson

1 Johan Vinberg är ordförande i t'/useiförenlngen
Stockholm-Roslagens järnvägar samt medlem
Cirkusakademien
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Bilder ur arkivet
Vi

hade gjort i ordning en fotoutställning med bilder dels ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv, dels inlånade från
privat personer.
Bland de bilder som visades ur museets arkiv, finns den kände fotografen
Lennart Nilssons bilder, från den tid då
han under några månader år 1955 av SJ
6ck i uppdrag att dokumentera järnvägens olika verksamheter.
I vårt konferensrum visades en sju minuter lång film om en cirkustransport

som skedde mellan Sala och Gävle år
1953. Det är "Jättecirkusen Strassburger" som man får ftlja från ilastning och
urlastning av djur och bostadsvagnar.
Filmen avslutas med den traditionella
paraden genom staden, i detta fall

Gävle, detta var ett sätt att effektivt
marknadsföra sig på. Ankomsten annonserades i lokaltidningarna och läsaren upplystes inte bara om när cirkusens
ftireställningar skulle ske, utan även
klockslag för när paraden från järnvägsstationen genom staden angavs.

lnte bara lok
Ett populärt inslag som vi ftirsöker att
anordna varje är på Arkivens dag är visningar av vårt arkiv och våra ftiremålsmagasin. Vi hade två visningar, där besökarna får möjlighet att titta in bakom
kulisserna. Många av dem som går med,
blir överraskade av se att vi inte bara har
lok och Yagnar i våra magasin.
I skrivande stund är det i slutet av januari. Ännu har vi inte satt igång med
planeringen av årets Arkivens dag, men
med det åntasieggande temat "På liv och
d<;d" ar det svårt att stoppa tankarna på
vad årets Arkivens dag kan komma att
innehålla! I
TEXT: Christina Engström,

Sveriges Jdrnvägsmuseum

christina.engstrom@banverket.se
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Känd från cirkus. Henry Bronett, med ett förflutet inom cirkus, och lda Sixtensson, Sveriges
J ärnväg sm u seum, ko nfe re nc i er

för d agen.

FOTO; Christina Engström

24 kulturmyndigheter kan bli tre
T\en 1l iäbruari oretenterade den av
lJ r.g.ringen ti lsatta Kult urur redI

ningen sirr betänkande
Kulturr,rtredningens uppgift var att

se

över kulturpolitikens inriktning och
arbetsfbnr-rer och lämna förslag till fträndrinqar. I uppdraget ingick att be-

handla olika fön,altningsstrukturfrågor.
Tema Årkivs pressläggning gör att den
här arrikeln tyr.ärr måste skrivas fure utredningens offentliggörande.

Några rykten
Några n.kren om utredningens lorslag
har dock sipprat ut. Det sägs att dagens
24 kulturmvndigheter föreslås bli tre,
varav etr ska heta Arkivverket och ägna
sig åt bevarande- och tiligänglighetsfrågor. Kulrurarver hamnar i en annan myndighet och kulturbidragen i en tredje.

Ärkiv

Under Arkivverkets flagg ska så småningom dven biblioteken samsas, medan
museerna hör hemma hos kulturarvet.
AB på ett ställe och M på ett annat,
med andra ord.

Ar..n om ABM-tanken inte behöver
i graven på grund av detta förslag till
strukturrationalisering, ska det bli ingå

tressant att läsa om rationalen bakom

denna treenighet.
Vanliga medborgare som inte är härdade i kulturutredningslogik, tänker
gärna i funktionella kategorier när de
delar in kultur organisatoriskt.
Den traditionella arkivalien har skenbart mycket gemensamt med en massproducerad bok, men frågan är om inte
museiarteåkten i sin originalitet ligger
närmare arkivalien än boken.

Samkörningsvinster
Sannolikt ser utredarna samkörningsvinster mellan arkiv och bibliotek när
de ser till tillgängliggörande och digitalisering. Och den digitala boken går
måhanda hand i hand med den myckna ansträngning som krävs ftir att bevara och ti11gängliggöra våra digitala
handlingar?
Det ser alltså ut som att Riksarkivet
och landsarkiten ska forrsätta att sortera under Kulturdepartementet ett tag

till.
Lästips: Kulturutredningens betänkande, http : //www.sou. gov.se/kultur-

utredningen/.

TEXI: Martin

Olsson

martin@anomali.se
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Regionarkivet
Goteborg satsar På
r cessbasering
På enheten för dokumentstrategi

Bättre inflytande

ningen .ir att .k::'..

vid Regionarkivet Göteborg, Pågår
för närvarande ett målmedvetet
arbete med att testa och utvärdera
olika metoder för Processbaserad
arkivredovisning.

Det kan tyckas självklart att information om de ingående handlingarna ska
finnas med på processkartor. Men vi
skulle kunna ge många exempel på traditionella processkartor, där informationen om handlingar eller handlingars

kan finna de vikris.

Erfarenheterna hittills kan sammanfattas så här. Den nya, processbaserade
dokumentplaneringen och arkivredovisningen har i vår organisation väckt
intresse dven utanför Regionarkivet.
Vi ftirutspår att den har kommit för att
stanna. Den kommer att innebära en
stor omställning lor de flesta inblandade. En del svårigheter kan vi se, men
ännu fer möjligheter.

motsvarighet antingen saknas helt eller

En milstolpe
ser möjligheter med att redovisa
handlingar och arkiv på ett mer verksamhetsnära sätt, att göra dem dll en
mer naturlig del i den verksamhet de ska

Vi

betjana.
Effekten blir förhoppningsvis att arkivinformation blir lättare att hitta och
förstå för gemene man. Men minst lika
viktigt är möjligheten att bringa reda i
handlingsbeståndet, långt innan det är
dags för avställning och arkivering.
Den nya processkartan, den med
handlingsslag och handlingstyper inlagda, skulle kunna bli en milstolpe när det
gäller att beskriva organisationens informationshantering. Vi får har en metod
att beskriva den ingående informationen, oavsett om den hanteras av ITsystem eller i pappersform. Process för
process beskriver vi de ingående handlingsslagen och handlingstyperna.

6

är ytterst bristfallig.

Därftir tror vi att den här metoden för
verksamhetsbeskrivning, med dokumenten i centrum, har förutsättningar
att röna intresse i kretsar långt utanfur
arkivarieleden. Och den ger i sin tur ar-

kivarien möjlighet att utnyttja sin specifika kompetens på områden som är både
nya och spännande. Bland annat handlar det om att få bättre inflytande i frågor som rör informationens synlighet,
tillgänglighet och bevarande, inte minst

i utvecklingssammanhang.

Om hur man gör
Det vi testar på Regionarkivet är Visual
Arkiv-konceptet och dess förmåga att
utnyttja de möjligheter som det nya redovisningssättet erbjuder. Vi testar processkartläggning med hjalp av VisAlfa
Dokplan och arkivredovisning med
Visual Arkiv version 6.
Processkartläggningen i VisAlfa Dokplan kan delas in i två nivåer. Den första
.ri rån, d.tt övergripande, har som syfte
att skapa överblick och en förståelse för
helheten, medan den andra, den mer
detaljerade, ibland kan behövas för att
göra det möjligt att gå lite djupare in i
analysarbetet.

l. Den övergripande beskrivningen.
Syftet med den övergipande beskriv-

ri'.

r:-t'li,-k. F.n utom-

i,trr: :r::-. -.1 l-örsta:rnblicken fbrsti .;i :.: :-.1:r:i.lr- or-t-t. \l:rd
organisationen art':::: :l-:l -'.11 1.1r lll:1If
stående ska

il.'--:::::r::--.

L t-

ningen både korttätiad t c: ::---.:.'- innehåll'rik. Der är dcrrrta i:'.-: - som skapar klassificeringsstrukru:.i.
och den ligger dven ti11 grund iör arkivredovisning eniigt ett processbaserat
arkivschema. Hur det går till rent praktiskt vill vi gärna återkomma med i en
senare

artikel.

2,Den mer detaljerade nivån.
Ibland behover man av analysskäl eller
fur att klargöra samband gå djupare i
analysarbetet. Det går utmärkt att göra
der i VisAlla Dokplan. men vi rror att
det finns anledning att vara försiktig.
En djupgående analys kan vara till nytta, men den kan också bli en belastning.
Om processkartan får för många nivåer,
innehålier för mycket detaljer, blir effekten lätt att man inte ser skogen fc;r alla
träd.

Hur djupt man ska gå, hur detaljerad
man ska bli i analysarbetet, beror naturligtvis på syftet med kartiäggningen.
Och tillvilka man vänder sig, vilka
intressenter man har. Vi böriar med
intressenterna.

Om intressenterna
Verksamhetsledningen är en självklar
intressent. Det är en ledningsfråga hur
organisationens bild av verksamheten
ska presenteras.
Den processbaserade

dokumenthan-

teringsplanen synliggör verksamhetens

Nr,.2ooe
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information ur ett offentligrättsligt perspektiv och bör därftir vara av direkt
intresse dven i samband med det infor-

\

mationsstrategiska (IT-/säkerhetstrategiska) arbetet i organisationen.
För den enskilda medarbetaren ger den
processbaserade dokumenthanteringsplanen vägledning i hanteringen av
handiingar. Dessutom kan den medfr;ljande processkartan vara till hjalp ft;r att
skapa överblick över och ftirståelse for
det egna arbetet.
För press, forskare och allmänhet finns
der ett alldeles självklart inrresse som
varje arkivarie känner till. Den processbaserade dokumenthanteringsplanen ger
överblick och lorståelse i återsökningen
av arkivinformation. När det galler arkiverade handlingar blir processkartan
även här värdefull ftir att {tirstå och tol-

ka det sammanhang i vilket handlingarna har skapats.

Två huvudsyften
Vi har redan tidigare berört vikten

av

att klara ut syftet med kartläggningen.
Grovt sett kan man tala om två huvudsyften.
Det f)rsta huuudsyftet d.r att utveckla
arbetssättet. Det kan handla om ren or-

ganisationsutveckling där man vill koncentrera sig på vad som ska göras snarare
än hur. För organisationer som kommit
lite längre på vägen mor processorienrering, kan det handla om processiedning
och en ständigt pågående förbättringsverksamhet. Processkartläggningen har
dven en given plats i samband med utvecklingen av IT-stöd.
Det andra huuudsyftethandlar om att
dokumentera arbetssättet. Man bringar
klarhet och överblick, och i vissa fall gär
man på djupet och beskriver viktiga regelverk. I de mer ambitiösa satsningarna
kontrollerar man dven efterlevnaden.

Det är det som brukar kallas "compliance" med ett aktuellt modeord.
Arkivredovisningen ryms i det sistnämnda huvudsyftet. Här är det i första
hand klarhet och överblick som gäller.
Vi vill kunna ersätta innehållsbeskrivningar i pärmar på hyllor, med överskådliga processkartor på Internet eller
på organisationens intranät. Då är
naturligtvis den övergripande processkartan av stor betydelse.

övergripande karta
Vi har hört

påståenden om att bygger
man bara kartan nerifrån och upp, får
man automatiskt en överordnad karta
som är "rätt". Den enda riktiga. Så är
det inte. Den övergripande kartan utformas för att passa det syfte den har Det
är inte märkvärdigare än att en byggnadsritning ser annorlunda ut hos en
snickare, än den gör hos en rörläggare.
Forts näsfa sida

2.1 .2 Betala leverantörsfaktura
Skanna

I-------*

fakturr

Faki*re,
ir,krmnren

F6klxfB. inskånnad

Konlr*llsa,
Fektura. fiBnErCn8d

F-aktura. b,etald

---.-*I

Le

JBrantirs res kantrshendlingar

:e'Erar'to§ -

Lwemntdn-

fektu.Dr

firteckni*3

En beskivning pa den övergnpande nivån av
processen för att betala leverantörsfakturar.
Tre av delprocesserna ftnns hos en annan
arkivbildare. här kallad lntraservtce, den gemen-

Ärkiv
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Itrsto.-II,istorIoelarrlnlEI
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sam ma serv i ceförvaltn i ng en. Eko nomisystem et

är det lT-system som stöder och håller ihop
hela processen. Den gula figuren illustrerar att
h an d I i ng ssl ag et Leverantö rs resko ntrah and I i ngar

J

-'TBo?

\

F

aktrraSr*nde,
EVs rltål

H\

qppllqqj

tillhör processen och består av fem olika handlingstyper. De handlingstyper som ska bevaras
kommer senare att arkivförtecknas under 2.1.2
Lev e rantö r s re s ko ntra

han

d I i n g ar.
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Forts från sidan 7

Utseendet hos den övergripande karran är något man kommer överens om,
och därfbr är det i högsta grad en ledningsfråga. Detta kommer sannolikt att
falla ut alldeles naturligt. Den nuvarande dokumenthanteringsplanen ska fastställas av den politiska ledningen. Det
kommer förstås dven att gälla den nya,
den processbaserade. Vilket innebär att
även den övergripande processkartan
kommer att ingå i fastställandebeslutet.
Törs vi gissa att det beslutet kommer att
uppmärksammas en aning mer än de
tidigare?

som redan är på banan. Den gemensamma, den övergripande kartan, behöver
verkligen vara gemensam för alla som
arbetar med processer. Därefter går det
alldeles utmärkt att bedriva flera ftirsöks-

verksamheter parallellt i ett och samma
övergripande projekt.

Om några missförstånd...
Sludigen vill vi ta upp ett par av de vanligaste missförstånden kring processbasering.

.

Processbaserad

på att

man utgår

arkiuredouisning bygger

från processerna

och

därmed kan naan bortsefrån hur organi-

Att komma igång
Vi tror det är viktigt att kunna börja
både i stort och i smått samtidigt. Vårt
råd är att starta med någon liten, lätt

överblickbar, arkivbildare. Var inte rädd
för att utnyttja sådant som andra redan
har kommit fram till. Vi är många som
prövar oss fram just nu, och ingen ska
behöva sitta ensam med sina problem.
Många organisationer har redan gjort
ansatser när det gäller processkartlaggning. Det kan vara exempelvis inom ramen {tir kvalitetsarbete eller i samband
med IT-utveckling. Försök att inleda
samarbete med dem i er organisation

sationen ser ut.
Fel. Ett av de centrala begreppen för
en arkivredovisning är arkivbildare. Och
det är ett rent organisatoriskt begrepp.
. Om rnan arbetar processbaseratfir

man en stdbildre bas eftersom man inte
behöuer ta härusyn till organisationsfi)r'
iindringar.
Lika fel som {tiregående. Varje arkivbildare har sin egen processkarta, så när
arkivbildare nybildas eller får ett Itirändrar uppdrag krävs omritning av processkarran. Konsekvenserna av det här blir
speciellt tydliga i kommun- och landstingsvärlden, där man ofta har ett myck-

er srort antal arkivbildare på varje arkivinsritution, och där deras inbördes
förhå11ande bestäms av organisationsplanen. I prir-rcip varje större organisationsfbr:ind ri nq pår'erkar arkivbildningen
och bcl-rö.'er ,r1ltsii noteras och påverka

fro;esskartor och arkivförteckningar.

Den stora vinsten
Om man nu inre får så mycket stabilare
dokumenrhaateringspianer med processbasering, varför då inte fortsätta att
arbeta orgalisationsbaserat?
Svaret är enkelt.
Vinsten är inte att man slipper göra
om sina dokumenthanteringsplaner så
ofta.
Den stora vinsren är art processkanaa
bra mycket bättre än organisationsplanen beskriver den verksamhet det är
frågan om. Därigenom bidrar den till
en bättre ftirståeise av verksamhetens
dokument, både i nutid och ftir eftervärlden. I

TEXT: Hålan Gustavsson, verksamhetschef, Regionarkivet Göteborg och Bertil Arelsson, verksamhetsurecklare,

VisAIåAB
hakan. gustavsson@arkivnamnden. goteborg'se

bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se
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Arkivarie och tv-kändis
sägs äoen att Du lrumerut bar en
blogg med I 700 uniha besöbare i
aechan?
På www.tvS.se/edward berättar jag
både om inspelningarna och om mitt
dagliga 1iv. Var faktiskt betydligt roliga-

Hallå Edward Blom, arkivarie vid
Centrum för Näringslivshistoria och
nyligen aktuell med TV8:s lördagsunderhållning "Mellan skål och
vägg med Edward Blom", om historia, mat och dryck i samklang.

Det

Du är hanbända denförste arhiaarien rued eget TV-program, Hur gicb

ponerad över att foik faktiskt orkar läsa
mina vardagsbetraktelser också.

re att blogga än jag hade tänkt mig. Im-

det till?
Det var som i Tjuren Ferdinand,
plötsligt kom tre herrar i märkliga hattar ner i depån, på jakt efter nya arkivarier till show biz, och när de fick syn på
med vilken schvung jag fick loss gem ur

:l

l;
j'.

iddn att jag skulle vada i havet läsande
Snoilskys dikt "Strandvrak" som är skriven i Varberg. Det var november, kraftig
blåst och svinkallt. Jag fick bara vara
ikladd skjorta och byxor med uppkavlade ben och skulle sedan gå i det iskalla
vattnet. Efter fem omtagningar trodde
jagatt jagskulle dö av kc;ld.

spröda, gamla direktörsbrev ropade de i
korus: "Honom skall vi ha!"
Eller, kanske berodde det på att jag
gjort ett tiotal inslag om näringslivshistoria ftir TVS:s Finansnytt och DITTV.
Det blev snart mycket mat- och dryckhistoria och Peter Andersson som tidigare var på Finansnytt gillade tonen och
kom att tänka på mig när han skulle
skapa ett program om just mat, dryck
och historia.

Ocb roligast?

I samband med premrären den 17 januart,
skickade TV8 ut en presslnformation, där de
'der 11CÅs rnle finna , nagrd
O,and dnndt Sy' re\
gränser för Edward Blams märkliga kunskaper"
ach att "kyrkor, slott ach Dry ltlartini" är nottot
för resorna dår kulturhtstorra, mat och dryck
blandas i en härlig cocktail.

Hur banterar du bändisshapet?
"Tjandsisskapet" (nåja) har hittills
bara varit anqenämt. A11a spärrvakter,
taxichar,rf-förer, hantr.erkare på besök
och så inlecler alltid samtalet n.red: "Dig
h.Lr' :.rg \(rr lJ r\'. Hrde ingen aning om
att a1la de sås på TVS. Och jag hal fakriskt tärt tr'å rena beundrarbrev från
ri.in.rlingar ijver Facebook.

Ärkiv

Vad bar oarit det mest besuärliga
under inspelningarna?
I Varberg knäckte jag den dumma

FOTO: T\'-il Nfellan skål och vägg med Eclrvard Blotr.
Forograf LII f Berglund.

Det måste vara alla fantastiska middagar: gåslevern på Gyldene Freden,
Bisquen på Klosterhotellet i Vadstena,
Iöjrommen på Skara stadshotell ... För
att inte tala om den fullständiga
avsmakningen av samtliga produkter på
Slottkällarens Bryggeri.
Edward skiner upp i sitt matälskarleende och man inser att den stora framgången inte har rubbat hans cirklar.
TEXT: Martin Olsson
martin@anomali.se
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Rötter och tramtid
o
p a FA:s jubileum
soliga oktoberdagar
T fnder ett par på
I I ."*lades vi Åkers Runö för
lJ ,r, frra FA:s 4O-årsjubileum där

det en gång startade, 1968.
Grundarfdderna, "the founding
fathers" representerades av Tore Johansson som berättade om hur det borjade.
Jubileumsseminariets forsta dag ägnades samtidshistoria, forst den egna, sedan begreppet 68 i Sverige och världen
medan dag två handlade om framtiden'

Varför ett arkivförbund?
Lr 1966 beslöt regeringen att frågan

om
folkrörelsearkiven skulle utredas' Riksarkivet fick i uppgift att "efter hörande
av riksarkivets rådgivande nämnd for
enskilda arkiv och i samråd med styrelsen för Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv
verkställa ifrågavarande utredning och
till Kungl Majt inkomma med de ftirslag som utredningen kan föranleda."
Folkrörelsernas arkivlorbund hade nog
bildats förr eller senare ändå, men behovet att samråda under utredningen
om folkrörelsearkivens framtid skyndade säkert på processen.

Organisationer och arkiv

Redan från början betonades vikten av
att både arkivlämnare och mottagare
skulle delta; både de som skapade arkiven och arkivinstitutionerna som sedan
skulle bevara dem måste samarbeta om
verksamhetens utformning. Och just det
nära samarbetet mellan folkrörelseorganisationer och arkivinstitutioner, mellan
arkivbildare och arkivmottagare är fortfarande grunden ftir FA:s verksamhet.
Den plan som utarbetades under FA:s
första åi blev också lorslaget till utredningen om folkrörelsearkiven. Viktigast
var in snabb utbyggnad av en struktur i
hela landet med statliga bidrag till regionala folkrörelsearkiv, ett i varje lan. Om
det fanns konkurrerande arkiv i ett län
måste dessa komma överens om vilket
av dem som skulle vara länsarkiv och
därmed mottagare av bidraget.

RA vinner matchen

Folkrörelsernas arkivförbund var tänkt
att fungera som samordnare och rådeirar. för folkrörelsearkiven och tanken
ir, ,,, .n helridsanställd konsulent skulle komplettera de insatser som gjordes av
olika medlemmar.
Riksarkivet ville ha ett annat upplägg'
I folkrörelsearkivutredningens slutbetänkande 1970 foreslogs att rådgivning och
ftirdelningen av bidragen till de regionala
arkiven skulle skötas av Riksarkivet.
Detta blev också riksdagens beslut
1972, däenskilda nämnden inrättades'
En slags dubblering, tyckte man då från
FA:s sida.

Jubiteumskonferensen hölls i gamla matsalen,
som nu är ett fräscht och ändamålsenligt seminarierum. Väggmålningen av Rune Hagman
är den samma som på matsalstiden, med olika
arbetaryrken som spränger gränserna. Den
går ut över sina konturer och upp i taket. Från
1950-talet.
FOTO: Karin Englund
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1968 - inte bara kårhuset
I den del av seminariet som handlade

om olika perspektiv på 1968 gjorde Håkan Blomqvist, historiker på Södertörns
högskola, en elegant exposd över detta
mytomspunna år.

"Omgivet av en strålglans som aldrig

vill slockna - och som skiner från vitt

skilda ftireteelser som kanske inte alls
inträfåde under just 1968: från \7oodstock och Che Guevaras sista strid till
den stora gruvstrejken i svenska Malmfalten till FNl-rörelsen och proggmusiken."
Vi påmindes om morden På Martin
Luthår King och J F KennedY, om TÖtoffensiven i Vietnam, Sovjets inmarsch i
Tjeckoslovakien, studentrörelserna i
Siorbritannien, Västtyskland, Japan och
Frankrike, liksom den oerhört dramatiska utvecklingen i Frankrike, med de
Gaulle på flykt till VästtYskland.
Han iog oss också med till Sverige och
Vietnamprotester, Davis Cup-demonstrationei, Teen-Age fair-boykott och
kårhusockupation' Och när år 1968 går
mot sitt slut for den unge Håkan Blomqvist, lämnar han sin mamma ensam
hemma på julafton för att förena sig
med alla ensamma som firade Alternativ
jul i Tegelhögen i VallingbY. . .

Arvet från 68
Vi

omges fortfarande av arvedelar från

68, sade Blomqvist, inte bara i form av
hågkomster, böcker och filmer. Arbetsrdtisreformer som genomfördes i kölvattnet av 68 med gruvstrejk och det
tidigaTO-talets "vilda strejker" är fortfarande en källa till konflikt, som just
nu Lagen om anställningsskYdd'
Feminism och kvinnorörelse, med rötter i 68-åren, präglar fortfarande
samhällsdebatten - för att inte tala om
frågor kring sexuellt likaberättigande
som bröt fram på 60-talet. Miljöengagemang och försöken att utveckla en
iamhallsmodell som är mer förenlig
med naturens förutsättningar är ännu
mer pockande idag än under byalagens

och almstridens tid.
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Fyra veteraner viC nirco:o-sbordet. BörJe Hen
ningsson, Dalarna. Bar'ilrt Sande, Varmland,
Tore Johansson, martgang FA-kassör och
4,4 o n i c a lvl u re u s, Ar D -oi a r rö re i s e n s Ar kiv o c h
Bibliotek.
f OTO: Soili lvlarie olli

Affischering på elskåp och till och med
Anders Borgs hästsvans är som en avlägsen efterbörd av 68 - dven om frisyren
har bytt politiskt huvud och budskapen
på elskåpen hellre gör reklam ftir den
senaste rockkonserten. Men när Nicolas
Zarkosy efter det senaste franska presidentvalet förklarade att han skulle
släcka den sista falnande glöden av 68
ska man inte vara {tir säker, enligt
Håkan Blomqvist.

Paneldebatt
I den efterftiljande paneldebatten berättade Johan \7estrin, från Moderaterna

(och ledamot i Arbetarrörelsens arkivs
styrelse) om 68 ur sitt perspektiv. Det
hade inneburit en vitalisering av moderata ungdomspolitiker och ledde till

omfattande studieverksamhet och kampanjer på gator och torg. Vdnstern uppfattades nog då som ganska enhetlig.
Inom Fria Moderata Studentförbundet
var Peter Kockum ordftirande och en
person som omgavs av en nimbus ftir de
yngre. Han var också studentkårsordförande 68. Det är inte omöjligt att just
de radikala stämningarna kring 68 ledde till en borgerlig mobilisering som kan
bidragit till valutgången 1976.
Historikern Christina Florin påminde
om det viktiga arbete som foregått 1968,
särskilt när det gäller kvinnornas roll
och ställning. Grrpp 222, socialdemokratiska kvinnoftirbundet eller Alva
Myrdals jämlikhetsgrupp gjorde ett omfattande, men medialt inte så uppmärksammat grundläggningsarbere för de
reformer som skulle komma pä7}-talet.
Enn Kokk, tidigare på Socialdemokraternas partikansli, instämde och lade till
att den radikalisering som pågick under
hela 60-talet ofta skedde i mindre upp-

märksammade former. EG-motståndet,
engagemanget för tredje världen, mot
förtryck och auktoritära regimer fanns
tidigt inom en alltmer radikaliserad
socialdemokrati.

FA och

framtiden

digitala arkivleveranser.

Folk i rörelse
Skånes arkivflirbund har de senaste tre
åren genomfört ett nationellt uppdrag
med arkivpedagogik som tema. Som ett
delprojekt har man satsat på ett arkivbaserat nationellt läromedel om demo-

kratins framväxt.
Med originalkällor från olika förenings- och folkrörelsearkiv skapas ett

digitalt undervisningsmaterial som
komplement till undervisningen, fram-

FA.

- Den svenska ABM-utvecklingsmyndigheten har tagit över delar av Statens

Titta vad vi har!

- De olika svenska arkivföreningarna
beslöt efter arkiweckan 2071 art gä
samman i "Svenska arkiv{tireningen"

I

FA:s it-framtid
En mer näraliggande framtid skiidrade
FA:s it-grupp, med Urban Johansson,
Lars-Erik Hansen och Magnus tVåhlberg på TAM arkiv. Till det planerade
samarbetet mellan TAM-Arkiv och FA
hör kunskapsöverföring inom områdena
digitalisering av handlingar ftir publicering på webben samt ftirberedelser lor
folkrörelsearkiv inför mottagandet av

slagits samman2012.

- ACCESS-plus sjösattes hösten 2009
och nya satsningar kom sedan 2011 och
2073.
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ningen bedrivs på flera platser, men med
samma kursplan och samma lärare. Den
valbara inriktningen sista terminen mot
enskilda arkiv har varit mycket populär.

anlitades som spåkvinna, med uppdrag
att skildra hur arkivlandskapet kommer
att se ur när FA fyller femrio.
Vi fick veta att
- Riksarkivet och landsarkiven har

tiden och Ann Hörsell, arkivråd på RA,

Kungliga bibliotekets uppgift er

Ärkiv

Arkivutbildningen har sedan 2011
till ett riksintag, dar utbild-

for allt i historia. Det riktar sig till gymnasiet och koncentrerar sig på folkrörelsernas framväxt fram till den allmänna
rösträtten 1921.
Projektet presenterades av Anna
Ketola, Skånes arkivltirbund och Lisa
Engström Arkiv Gavleborg och kommer
efter projekttidens slut att förvaltas ar.

Nästa seminariedag handlade om fram-

kulturråds, Riksantikvarieämbetets och

Johan Westrin. paneioaiiagare. vrd konferensmlddagen.
I:C) 1o: Soili MaLie Olli

-

samlats

och mycket av utvecklingsarbetet i enskilda sektorn bedrivs inom dess sektion
{tir enskilda arkiv.
- De regionala näringslivsarkiv som
tidigare verkat som egna institutioner
har av ekonomiska skal gått samman
med närliggande folkrörelse- och foreningsarkiv.

om avslutning presenterade Yvonne
Bergman FA:s jubileumsbok, Titta uad
ui har! Nedslag i de enskilda arkiuen.
Boken är baserad på uppsatser, artiklar
och avhandlingar som bygger på material i våra medlemsarkiv. Ambitionen
har varit att visa bredden när det gäller
ftirfattare, ämnesområden och geografisk spridning. Boken delades ut som
jubileumsgåva till samtliga deltagare i
jubileumskonferensen. I
S

TEXT: Karin Englund, ordförande för
Folkrörelsernas arkivförbund
ka rin.en g lu nd @tele2.se
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Varför ffir&m rubri ker
en ubileumsbok?
I

I

J

När FA jubilerade 2008 utgav man
en skrift. Men inte en vanlig jubileumsskrift med hela dess verk-

samhetshistoria från starten 1968.
I stället tog man ett annorlunda
grepp och visade flertalet exempel
på vad som faktiskt finns i arkivväg
inom den enskilda sektorn.
"Titta vad vi har!" är huvudtiteln. Med
den tycker jag mig ana ett ganska gott
mått av valbehovlig kaxighet inom arkivvärlden: Att någon i arkivsektorn riktar
sig utåt och sträcker på sig och inser att
man verkligen har något som många i
omvärlden faktiskt vill ha, fastän de inte
alltid vet om det.
Samtidigt kan jag lorstå att man kan
ha invändningar mot denna för en bok
speciella titel. Fr;rhoppningen med boken är just att man inspirerar fler att
söka sig till arkiven. Men då jag saknar
en del i den, tror jag att florhoppningarna tyvärr inte infrias i så stor grad.

lnnehåll
Boken är en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och uppsatser om
olika enskilda arkiv som vart och ett utgör exemplen på vad som finns.
Om man nu riktar sig till den arkivoinvigde allmänheten, saknar jag en allmän introduktion till arkivväsendet'
Man läser att man har arbetat på att få
till en bredd både ämnesmässigt och
geografi skt. Även om ämnena/arkiven
varierar till viss del, är det ändå de nog
ganska klassiska, ganska väl undersökta
och omskrivna ämnena arbetarrörelse
och annan vänsterrörelse (FNL)' frikyrkorörelse och kvinnorörelse som boken
domineras av, vilket kanske blir tråkigt i
Iängden.

t2

Studiecirkelrö relser. är förvisso stor,
men är kanske inte så upphetsande intressant för allmänheten.
Enskilda människoöden är i princip
alltid intressant, men har man ingen relation tilI platsen, personerna eller verksamheten, som här i boken med gruvarbetarna efter ett gruvras 1918, biir man
inte så berörd.

-

Djurgården och AIK

-

De yngre generationerna i dagens samhalle btrr väl vara de viktigaste att intressera. För dem skulie film-, TV-, musik-,
mode-, tekniska och de stora idrottsklubbarnas (Djurgården, AIK etcetera)
arkiv och alla kändisarna/idolernas pri.
vata arkiv kring grupperna oYan, vara av
mest intresse.

Liksom arkiv som visar På hur ungdoms-/vardagslivet var förr, där man
kan få med om både arbetarrörelse och
kvinnokamp. Inte om rörelserna som
sådana, utan mer om hur det var att
vara arbetare och/eller kvinna och att
man hade föreningar {tir att stärka sina
ställningar, vilket kan leda till ett perspektiv på den egna tillvaron.
Den hyllade biofilmen Maria Larssons
eviga ögonblick får med allt detta på ett
mycket berörande sätt.

Många andra rörelser
För de som lr föreningsmänniskor
politiskt intresserade - äldre

såväl som

föreningar

Fredsrörelsen med Svenska freds- och

skiljedomsloreningen från 1883

-

från 1882
Hembygdsrörelsen

Flera av dem finns det fördomar om.
Just därför är det desto viktigare att deras verksamhet dokumenteras så
sa

att des-

fördomar kan komma På skam.

lnte omhändertagna
Men är det inte så - i alla fall om man
generaliserar - att det är de "klassiska"
ä-n.r", arkiv ovan som har blivit val
omhändertagna på arkivinstitutioner
och blivit forskade På, medan andra
folkrörelsers arkiv troligen förvaras, så
att de när som helst kan förstöras?
Kanske finns det någon jubileumsskrift, men något akademiskt har inte
skrivits om dem? I så fail är det hög tid

att uppmärksamma det!
Med detta vill jag inte förneka att arbetar-, trossamfundens och kvinnornas
historia är viktig.

Språk och utformning
och

yrrgre - skulle man - om material fanns
- kunna haft med avsnitt om många
andra rörelser:
- De "blåa" och "gröna" partiernas arkiv
- Idrottsrörelsen eller enskilda stora

-

-

Släktforskarrörelsen - den största forskargruppen på arkivinstitutionerna? !
Scoutrörelsen med bland annat
Svenska scoutförbundet - 100 år i år!
Miljörörelsen med t ex Naturskyddsloreningen från 1909 - 100 år i årl
Dj urskydds-/djurrättsrörelsen med
t ex Djurens ratt (f d Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök)

Valet att ha artiklar och uppsatser, skapar ett för allmänheten svårdllgängligt
ipråk när det talas om "primärkällor"
.t..t.r, och mer eller mindre långa kalloch litteraturförteckningar bygger på
det. I stället hade ett ldttsammare språk
och nedkortade eller helt slopade litteraturlistor underldttat mycket.
Rubrikerna är gråa och det är genomgående svartvita bilder, vilket på sitt sätt
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Ett bra exempel på hur livet var förr. Recensenten tycker att den hyllade biofilmen l,4aria Larssons eviga ögonblick, får med allt detta på ett mycket
FOTO: Nille Leander
berörande sätt.

forstärker eller ger bilden av arkiv och
arkivarier som gråa och tråkiga. Just det
som man inte ville med boken och som
vi väl vill få bort överhuvudtaget!
Färgade rubriker - till exempel röda
om arbetarrörelsen - och avfotograferade handlingar
susen

i

färg hade kunnat göra

!

Positiva synpunkter
Det ställs n:iqra intressanta frågestä11ningar krins tbrskning:
- Arbetarrörelsens l-ristoria fram till ca
1975 ar r.äl on'rskriven, men det börjar
b1i hög tid att skriva om 1975 och
framåt!

-

Vår f-örra ticl ,ir kar-rske inte sä annorIundir n'ror nu irrr vi ir-rte har något att
l:ira av

der-r

Resultaren L,lir olika beroende på vem
som skriver ichefeller icke chef), hur
det görs (Grrii ar.rde cirkel till exempel,
men m:1n k:rn iir.cn göra utställningar,

anordna debatter, flireläsningar etcetera) och uad mar skriver om (inrikt-

ning).
Behovet av historieskrivning och den
digitala problematiken ger något att
tänka på.

Mina synpunkter på sammansättning
och utformning till rrots, har jag uppåttat den goda viljan och tanken. Man
har lagt ner mycket arbete på att göra en
i grunden gedigen bok. Omslaget (i
färgl) är fint med en klassisk bild på en
handskriven räkenskap.

lor detta. Ofta var de i arbetarrörelsens
regi, men man tog efterhand hand om
dven andra. Lokalintresset ftir folkrörelsearkiven ökade och sådana med en hel
region som upptagningsområde bildades.
På 60-talet talades det om folkrörelser:
Det forskades, forskningscirklar holls
etcetera. Den ökade offentliga verksamheten krävde en annan arkivhantering,
bland annat på Riksarkivet som omorganiserades och fick mer resurser.
1966 beslöt regeringen att låta Riksarkivet utreda folkrörelsernas arkivsitua-

tion.

FA:s historik

På en konferens på Åkers Runö

bilda-

i maj 1968. Förslaget till utredningen och FA:s plan ftir ftirsta året var

I ftirordet beskrivs FA:s historia flyktigt:
1902 bildades Arbetarrörelsens arkiv.
Andra världskriget och beredskapsårens

des FA

vindstömningar för att undvika ftir stora
skador om kriget skulle komma, ledde
till behov av bättre ftirvaring lor det arkivmaterial som påträffades på dessa
vindar. Folkrörelsearkiv startades därför

- ett i varje län - med
statliga bidrag. FA skulle vara konsult
och samordnare lor dem med en heltidsanställd konsult som komplement till de
enskilda medlemmarnas arbete.

Främst en riksom fatrande organisarion
av folkrörelsearkiv

Fofts nästa sida
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1970 kom folkrörelsearkivutredningens

slutbetänkande, där man fureslog att bidragen i stället skulle fordelas av Riksarkivet och rådgivning ges av Riksarkivets enskilda nämnd, vilket riksdagen
beslutade om7972.
Men de stora målen {tirverkligades

inte. Först under 2000-talet blev den en
någorlunda rikstäckande organisation
och att få pengar till det har inte varit
Iatt. Med ideella restrser har man nu vid
passerar 40-årsstreck ändå genomfört en
hel del.
Någon konsulenttjänst har det hittills
inte blivit, men behovet är stort och
finns på önskelistan. Med ett ständigt
pusslande med små resurser har man
ändå lyckats med det krävande arbetet
att anordna konferenser och utbildningar med mera för de enskilda.

Arkiv ariefi skar, si lve rfi skar
och andra sevärdheter
Fl
!
I

rån en halvstor svensk kommun

.rppor,.rades nyligen om ett
ovanligr arkivinredningskoncept'

som i ett ljust ögonblick tagits fram av
visionära arkitekter in{tir det att det primärkommunala bygget skulle ansiktslyftas.
För den medborgerliga transParensens
skull och i syfte att mysa till en ruskig
källarpassage som löper jämsmed kommunarkivet, föreslogs att arkivets ena
långvägg helt skulle bytas ut mot glas.
En extra dimension kunde dessutom
tillföras passagen genom att akvarier
eller fiskdammar av något slag monterades in i denna suckarnas gång, så att
personal och besökare inte bara kunde
få fröjdas över inglasade arkivarier utan
dven av diverse blotdjur.

Motargument
Förslaget kom dock att kväsas i sin öm-

ma linda eftersom arkivarierna i kommunen - efter en del turbulens - fick lov
att yttr"a sig i frågan och därmed lär ha
levererat en smärre skrälldus med glädjedödande motargument till projektet.

Under en visning av den enligt utsago
osedvanligt fula arkivlokalen (sextiotalsgrå och klaustrofobiskt sillburkstrång),
iramkom därtill att arkivet inte var riktigt så estetiskt och fluffigt som det tett
sig i arkitekternas sköna skisseringar.

Fiskdamm
Undertecknad loreslår härmed som tröst
lor eventuellt besvikna visionärer, att
korridoren i stället Pyntas med en separatutställning över silverfiskar, och kanske en fiskdamm i samma snitt som de
som kan förekomma på barnkalas' Där
kunde då passerande mot en billig penning kroka upp små lakritssillar på
tryggt avstånd från både arkivalier och
arkivarier,
Pengarna kommunen skulle håva in
genom fiskdammen kunde forslagsvis
gå till att finansiera andra intressanta
kommunala byggprojekt i rådande
ekonomiska kristider. I

TEXT OCH BILD: Carita Rosler
Carita.Rosler@nacka'se

(i färg!) är fint med en
klassisk bild på en handskriven räkenskap.

Fint omslag. Omslaget

Villveta mera

När jag läst boken fardigt, ställde jag
mig frågan: Detta var ju ändå en jubileumsskrift. Kunde inte åtminstone ett
kapitel ha ägnats åt FA:s historia, så att
man lägger den ifrån sig med en lite mer

f?.,
'\:3

ingående kännedom om FA? Jag skulle

tI

väldigt gärna vilja lära mig mer om FA
och dess historia och vad som hände
som gjorde att det blev som det blev,
mer än der som beskrivs.
Och om inte FA:s 4}'äriga historia
blev skriven har (vilket det just står i
boken att det är så viktigr art man gör
innan det är för sent) när kommer den
då att bli det? Till 50-årsjubileet i en
häftis skrift? r

"

t4
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Utbildning för dig som vill vara med och forma morgondagens informationssamhälle

Magisterprogram i arl<iv- och informationsvetensl(aP, 60 hp
Moderna organisationer blir allt mer komplexa och allt mer beroende av
information av olika slag, vilket ställer stora krav på en effektiv informationshantering. Avancerade kunskaper behövs inom området arkiv- och
informationsyetenskap. Mittuniversitetets utbildningar syftar till att ge dig
de fårdigheter och kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade
arkiv- och informationshanteringstjänster inom både enskilda och offentliga
organisationer, samt arkivinstitutioner.

Behörighet: Avlagd

kandidatexamen (120 poäng i 180 högskolepoäng)

med inriktning mot arkiwetenskap, informationsvetenskap, informatik,

Kurser som ingår i programmet
Arkivteori, 7,5 hp
lnformationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp
Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp
Arkivsystem, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
Teori och metod, 7,5 hp
Uppsats, 15 hp

systemvetenskap, biblioteksvetenskap eller motsvarande, innehållande
minst 30 högskolepoäng inom ett annat ämne än det huvudsakliga för

Samtliga kurser som ingår i programmet kan även läsas

examen.

som friscående kurser.

Vi erbjuder dven ett stort antal kurser

Sista ansöl<ningsdag
ttttg

:
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på grundläggande nivå.

l5 april 2009
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Samtliga utbildningar genomförs vid Mittuniversitetet

Campus Härnösand.
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MID SWEDEN UNIVERSITY
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arkivskåp
Svensktillverkat.Skyddar era handlingar så att dom alltid
finns kvar efter en brand. Brandklass 60P NT FireO1 7.
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Säker förvaring för moderna arbetsplatser. www.secura.se'
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Digital arkivering
Letar ni era bilder?

- vi tar upp de viktigaste frågorna

Bildhotellet hjalper er att hitta dem!
Vi erbjuder utbildning

Nytt kurstillfälle 24 - 25 mars!

och verktyg

för att administrera, hantera,
arkivera och för-valta
digitala bilder.

ww w. si p u. se /m

a

r i e be r g

Stik dem istället!
tfri

www.bil'dhotellet.S€],,,

+

I

0B-698 06 03

fax: 0E-698 06 02

Dalägatan 7
111 23 STÖCKHOLfr

www-sipu.selmarieberg
e-pcslr markiberg@sipu.se
orqir 55611 l -9099

ooo.oorsz so

Vasaasken

muselser-vloo

Snygg

Syrafri
Stapelbar
Svensktillverkad
Standardstorlekar

produkter som skyddar och bevarar dokument och föremål

katalogl

Vebbutik

www.muselservlce.se
MuseiserviceABMAB A4edborgargatan24
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856 30 Sundsvall

'

060-665735
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Arkiv och IT

Sluta aldrig

vidareutbildning för arkivarier

-

att

och arkivhandlä ggarc

du fi.nns.

Utbildningen omfattar ätta dagar
under våren och hösten 2009
Kursstart 31 mars

Annonserai
Tema Arkiv!

www.regionarkivet.se
eller

www.grkom.se

WWW.

Ny masterutbildning:

@

H
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kultur, information & kommunikation 120 hp
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Vad vill företagen g ora
med sina arki v?
I IGA:s strävan efter att göra

näringslivsarkiven tillgängliga för
forskningen ter sig frågan alltmer
angelägen: Vad vill egentligen
företagen siälva göra med sina
arkiv?
En intressant fråga under kongressveckan i Kuala Lumpur 2l-27 jtii 2008, är
den om hur det historiska materialet
världen över tillgängliggörs för olika
grupper av publik. En annan ftägai
äi."kt ,tttl rt.ring blir i uilhen utsträckn ing materialet tillgän gliggörs.
Tillgå.,g.., till arkiven lyfts i allmän-

Publika näringslivsarkiv

na ordalag inom ICA fram som en av

portalfrågorna till organisationens verk,"-h"t. Det är då inte svårt att första att
frågan också vinner stort gehör hos
funktionärer inom dess olika grenar
(geografiska områden) och sektioner'
""Säction
of Business Archives" (SBL)
inom ICA, torde också vara en sektion
som rimligen ansluter sig till detta' iCAhemsidans korta beskrivning av målen

ftir näringslivsarkivens sektor har gjorts
något mildare, approximativt formule,.,r ,tt inom ramen for ICA:s allmänna
måI, studera frågan om tillgänglighet
till näringslivsarkiv.

w

En omfattande rapPort togs fram till
den förra lCA-kongressen som hölls i
Wien i augusti 2004. Rapporten utgör
gjord av SBL:s
-en sammanstallning
" steering Committee 20 00 J00 4"'
I rappårtens introduktion beskrivs

offeniliggorandet av näringslivsarkiv
,r"r".r* sektionens allra främsta mål'
Den som är "Business archivist" rekommenderas också att inom sitt loretag
verka för just den saken - att företagets
arkiv blir offentligt. Cenom ait öppna
sina arkiv ska företagen få ett anseende
som ärliga och trovärdiga, framhålls det'

§

Konferensdeltagare.
Jonas Dahlberg framför
Kuala LumPur Congress
'

rf
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Privat äganderätt

(fig.2

Motsättningen mellan rätten till information och rätten till privat egendom

totalt 98 medlemmar utgörs av banker

erkänns visserligen som en svåröverkomlig omständighet, men utgångspunkten
är dock att ftiretagens arkiv med tiden

kunna göras offentliga. Då anges
också att detta ska ske efter en tidsfrist
som fiiretagen avgör själva, uppskattningsvis 25 eller 50 är.
ska

Den privata äganderätten

till närings-

livsarkiven blir på så sätt mest ett problem och det verkar i framställningen
förutsättas att företagen överlag är tämligen ointresserade av sina egna arkiv.
I rapporten räknas visserligen användbarheten internt upp, men rätt summariskt och mest som en grund från vilken
man åter kan strdva att göra företagsarkiven helt likställda med offentliga
arkiv.

Den nationella historien

och 3). Lite mer än 30 procent av

eller andra f,oretag som är institutionella
medlemmar. Centralbanker är inte inräknade. Lägger man till individuellt
medlemskap, där personen har en klar
anknytning till ett företag, till exempel
genom en länk eller andra uppgifter, når
andelen ftiretag och personer med anknytning till ftiretag tillsammans nästan
upp till 40 procent av den totala medlemsstocken.

Bankerna måste väl beskrivas ha en
rätt god representation i SBL:s medlemsstock, med närmare en tredjedel av
samtliga institutionella företagsmedlemmar och därutöver fem centralbanker.
Det kan säkert upplevas som extra motsägelsefullt med deras hårda krav på
sekretess ltjr kunder, ställt mot öppenhetsstrdvandena i programförklaringen.
Fig. 1. SBL styrelse

I rapporten framträder rillgången på

Kategori

historiskt källmaterial utöver samhällets
publika arkiv, som ett krav för att den
nationella historien ska kunna ges en

Statligt arkivväsende

3

Stadsark v

1

Stiftelser, ideella föreningar

4

Antal medlemmar

heltäckande, sanningsenlig bild. Historikernas fi;rpliktelse är att skapa en så
rättvisande och balanserad bild av det
förflutna som möjligt. Vilka yrkesgrupper som uppdragen att beskriva nu- och
dåtid åligger betonas: "The journalists
take care ofthe present, the historians of
the past". Frågan ar varför det skulle
vara en självklarhet.

Anm. Anställning eller anknytnlng till en kategori
har varit avgörande.

Styrelse och medlemsstock

Vad villföretagen?

Hur styrelsen ftir SBL ("SBL Bureau")
är sammansatt kan vara intressant art
se (fig. 1). Sammantaget åtta styrelsemedlemmar representerar företag av

Men vem tar då utgångspunkt i vad
fliretagen egentligen vill göra med sitt

totak 21, alltså mindre än hälften.
En liknande jämforelse for medlemssrocken är också rimligen av intresse

Universitet och högskolor

2

Centralbanker

1

Bankföretag

3

Företag, övr ga

5

Konsulter

1

Enskrida personer
Summa

l
21

material?

Introduktionen verkar helt fc;rbigå att
fbretagen själva kan ha ett intresse av att
vilja manifestera och använda sin historia, till exempel genom att anlita eko-

Fig 2. SBL institutionella medlemmar

Antal medlemmar

Kategori

lnstitutionella medlemmar
"In

st it ut i on al m

e

m

bers"

Statligt arkivväsende
l\.4ynd

i

3

gheter och f örvaltn

i

n

gar

4

Stadsarkiv

Stftelser, deel

1

a förenrngar,

övriga organisationer

21

Un vers tet, högskolor och
anknutna inst tut oner

7

Centralbanker

5

Bankföretag

9

Företag, övriga

22

Obestämda organisationer

1

Summainstitutionellamedlemmar 73
Fig 3. SBL individuella medlemmar

lndividuella medlemmar
"lndividual memb)ers"

t

Enskilda personer med anknytning
rnyndigheter och förva tn ngar

l

Enskilda personer med anknytning
t I stadsarkiv

1

Enskilda personer rned anknytning
till centralbanker

1

Enskilda personer rned anknytn ng
till st ftelser, föreninoar

1

Enski da personer med anknytn ng

till bankföretacl

1

Enski da personer med anknytning
till företag, övriga

5

Enskilda personer utan klar
anknytning till organisation

14

Enskilda personer med anknytning
universitet och högsko or

ti

Summa individuella

l

medlemmar

Summa totalt institutionella
och individuella

25

98

nomhistoriker eller skribenter med annan inriktning och arkivarier, som ju
ofta sker, både internationellt och i
Sverige.

Annorlunda perspektiv,

till exempel

inifrån företagen, 6nns faktiskt invävda
Forts nästa sida
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i rapporten genom Elizabeth \(/. Adkins
(Foiä Motor Company, USA) jämförel-

interna "Corporate archives " (f<;retagsarkiv) med "Repositories", det vill
säga institutioner som samiar näringslivsarkiv. Den viktigaste skillnaden
mellan dessa framträder tydligt som en
principskillnad som även generellt skiljer USA från Europa:
- USA har sina företag med egna arkiv
och där de företagsinterna behoven
sätts främst medan samhällets och
forskarnas intresse är sekundärt.
Europas arkivinstitutioner tenderar
däremot att ansluta sig till principen
om öppenhet och tillgänglighet för
alla di näringslivsarkiv som de samlat
under åren och vilka utgör del av ett

se av

"National cultural heritage".

"Vem tar utgångspunkt
i vad företagen
egentligen vill göra
med sitt material?"
E. \7. Adkins redogörelse blir emellertid mest ett parentetiskt inskott, i den

ffire hr*käre ffiffiffit

äI

ää

ng

f*rffi#rmg
För den som är intresserad av

näringslivsarkiv hörde seminariet
"Business Archives - Professionalism - Good Governance and
Multiple Use" till det givna under
kongressveckan i Kuala LumPur'
Section for Business and Labour
Archives är en av ICA:s 13 sektioner'
Den har 98 medlemmar, vilket kan vara
allt från furetag, regionala näringslivsarkiv, stadsarkiv, stiftelser och universitet,
till enskilda yrkesverksamma.
Hans Naess, ordlorande lor sektionen
och tidigare chefför norska Statsarkivets
Stavangeravdelning, stod som värd ftir
den svit av presentationer som nu erbjöds
under en formiddag.
SBL

-

Det var en rätt brokig samling av
framloranden som ägde rum i den lilla
salen i jättekongresscentret.
Naess gav en inledande presentation

om SBL:s framväxt, verksamhet och
målsättningar.

HSBC

-

en iättebank

Helen Swinnerton hade anlänt som representant för-en av världens jättebanker, HSBC. Det fjarde största företaget
i världen, i ekonomiska siffror.
Ett begrepp om storleken av banken:
tänk på en bank med 9 500 kontor i 85
länder. Jämför sedan med de mest vittförgrenade, internationella svenska bankerna: Swedbank med totalt920 kontor
och Handelsbanken med 660. HSBC

större deklarationen om nödvändigheten
av tillgång till historiskt material från
den privata {liretagssektorn.
Att näringslivsarkiven är en angelägenhet för forskarsamhället tror iag mänga'
särskilt i arkivbranschen kan skriva
under på. Inom SBL hör den till den
centrala missionen.
Vad man inte får glömma bort bör
ändock bli vad företagen själva har
för synpunkter och behov, i frågor
som rör deras egna arkiv och deras
egen historia.

I

TEXT: Jonas Dahlberg

Jonas.Dahlberg@naringslivshistoria.se
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startades I865 av skotten Thomas
Sutherland i Hongkong och Shanghai
och har r.äxt fr:rm genom en lång och
dramatisk historia.
Banken har etr eget koncernarkiv i
Lor-rdor-r. c1är iiyen huvudkontoret ligger
idae. Årkivet :ir tillgängligt för ett brett
spektrum :rv fbrskare och bankens hemsida ger antr-clningar om de variationsrika möjligherer som bankens källmaterial kan erbjud;r. En ansökningsblankett
för tillqång till n'raterial är till och med
nedladdni ngsbår.

"han kunde återge flera
intressanta exempel på
hur arkiven själva kan
marknadsföra sig och
samtidigt marknadsföra
företagen och deras
produkter"

kongressen: konsulterna, genom sin
firma, Australia Consulting Business

inom sitt område: glasprodukter, specialmaterial samt produktion och distribu-

Archivist.

tion

Kanske just denna position möjliggör att han kunde återge flera intressanta exempel på hur arkiven själva kan
marknadsftira sig och samtidigt mark-

som manuåktur redan 1665, grundat av

nadsftira företagen och deras produkter:

. BT (British Telecom) anses idag vara
världens äldsta kommunikationsforetag med rötter tillbaka till ett bolag
grundat 1846,i den tid då telegrafin
utvecklades i Europa, första gången

utanför USA. Ett vykort togs fram för
att marknadsföra såväl bolaget som

.

rets serviceenheter.
Hon berättade vid ett senare tillfälle
dven om de resor hon får göra i världsdelen för inspektion och rådgivning till
bankens kontor, till exempel i Singapore.

Historiskt inriktad
Bruce Smith tillhr;r ytterligare en lite
annorlunda och ovanlig kategori vid

Vegemite är en salt, brun smörgåspasta och restprodukt efter öltill-

verkning ro- frä*.t koisumeras i
Australien, alltsedan 1923. Material
från Kraft Archives gav möjlighet att

.
HSBC har givetvis ett kontorsnät i
fjarran östern - det var ju där allt startade. Och så stort att Helen Swinnerton
faktiskt är stationerad i Hongkong - en
utsänd "Manager HSBC Asia Pacific
Archives" långt bort från huvudkonto-

dess arkiv.

i trycksaker och en produkthemsida:
vegemite.com exponera bland annat
historiska tidslinjer och dokument ur
arkivet.
London Underground genom spelkort
och mycket mer.

Presentationsteknik
Peter Blum gar. ett rätt allmänt hållet,

men mycket livfullt och sympatiskt
{tiredrag om presentationsteknik. Ämnets tyngd ger sig av att det handlar om
metoder som lärs ut i en kurs för arkivanställda, vilket ibland kan vara väl så
beh<;vligt. Blum som doktorerat om
fattigvård i Nassau (Rheinland-Pfalz)
1806-1866, är Stadtarchivdirektor i
Heidelberg.

Glas ivärldstoppen
S:t Gobain är en världsledande koncern

av byggvaror. Företaget startade

Frankrikes kung Louis

XIV och finans-

ministern Jean-Baptiste Colbert. Det

första uppdraget var glas till slottet Versailles. Genom fusioner och diversifiering har man växt med tiden tiil dagens
207 000 anställda i 55 lander.
Didier Bondue ftirestår koncernens
historiska källmaterial i egenskap av
"Director and developer of Saint Gobain
Records and Management Department"
samt är dven doktorand vid Sorbonneuniversitetet i Paris, i historia om de livegna i Europa under perioden från 300-

till 900-talet.

Företagens sam häl lsansvar
"The Flying Reporters" utgjorde kanske
det mest glansfulla inslaget i arkivkongressen. De fick mycket uppmärksamhet
och publicerade kontinuerligt rapporter
från kongressens evenemang - online
och tillgängligt for alla deltagare.
Ineke Deserno, hollandska men sam-

tidig Melbourne-forskare från reportergruppen, deltog i "Business Archives"seminariet. Hon satte fokus på "CSR
- Corporate Social Responsibility",
loretagens samhällsansvar på svenska,
där företagen beskriver hur de levt upp
till socialt, etiskt och miljömässigt
ansvarstagande.
Hur företagens egna rapporter blir
synliga ftir privatpersoner inte bara ökar
trovärdigheten, utan kan dven vara bra

för affdrerna.

r

TEXT: Jonas Dahlberg

Jonas.Dahlberg@narin gslivshistoria,se
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Handeln firar 125 är
;-t
I
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For t\ä ri ngslivshistoria
och Svensk Handel bjuder i denvackra volym . Handelsbilder:
125 år med Suensh Handel, på både
svensk handelshistoria i bilder och en i
skrift präntad hisrorik över organisationen Svensk Handel med {tiregångare.
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1883, mitt i den allmänna organiseringens tidevarv, samlades 270 köpmän
den 3 september på Hotell \76 i Stock-

holm för att bilda Sveriges Allmänna
Handelsförening. Och nu är det dags att
fi,ra L25-ärsjttbileum. En och annan tårta har det säkert blivit, men det mest aptitliga må ändå vara denna jubileums-

bok.

Delikatesser. Ostdisken tillhör en av Arvid Nordquists butiker. Raketosten
des 1947.

Bekanta bilder
I ftirordet kommenterar Kenneth Bengtsson och Dag Klackenberg att de allra
flesta av oss är berörda av handeln. Om
inte som producenter, grossister eller
butiksäljare, som kunder och skyltfons-

terflanörer.
Kanske är det därför så många av
bilderna, som är hämtade ur arkiv {brvarade hos Centrum för Näringslivshistoria (precis som Svensk Handels eget

arkiv), känns bekanta utan att man för
den skull kan dra sig till minnes var man
sett dem eller om man alls sett dem.

Vem har inte sett klistermärket'Aktion mot butiksstölder" och kontemple-

rat över det suggestiva budskapet "ditt
kvitto är en värdehandling" och samtidigt undrat, om det nu är så värdefullt,
varför det trycks på så plcitsligt ftirsvinnande svärta?
Men nog är de äldre bilderna än mer
igenkännligal Bilden på de stiliga ostsäljarna bakom den fulla ostdisken
berättar dels om diskforsäljningens tidevarv, dels att dylika delikatesser fortfarande gärna säljes över disk.
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framtidsosten

-

lansera-

FO l O: LRF.

Handelns bilder är också bilder av vårt
kollektiva minne.

Stort och smått
Fotodelen av boken är kronologiskt
ordnad och samlade i sammanfattande
rubriker som Kommers i krigets skugga
(1910-1919) och Från mellanöl till varuhusdr;d (1970-1979).
Både stort och smått låter sig berättas
bakom dessa rubriker. En framträdande
linje är självfallet hur handelns skyltItjnster mot kunden utvecklas: torghandel, basar, fristående butik och stånd,
skyltlbnster, varuhus, kedja, postorder,
och postorderns nya form - men den tas
inte upp i någon högre grad - Internetförsäljning.

Pionjärer
Innovationer i distribution och betalning får också sin välförtjänta plats, såsom kreditkortet och platta paket, båda

Stoppa svinnet. 1979 skapades Aktionsgruppen mot butiksstölder. Glöm inte att ditt kvitto är en

värdehandling.
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FOTO: ICA:s arkiv

med NK som pionjär.
En annan pionjär var Birger Jarlspassagen, Stockholms första galleria. När
det numera blir allt vanligare att shoppa
i flyghangarer ute i förorten, är det en
tröst att Birger Jarlspassagen fortårande
står kvar i varsamt nyrenoverad skrud
och med ett annat stilideal lockar oss
konsumenter acr öppna portmonnän.
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med vacker fotobok
Ypperligt urval
N{r.cket rvms i arkiven, så mvcket att det

blir nödr.ändiqt att göra ett wval. Hanlsbilder; 125 år med Suensle Handel ar
ett vpperligt un'al och ett utmärkt exempel på hur närinsslir.ets arkiv kan
tillgänglieeöras. Bilderna i konrbination
med de r,älformulerade bildtexterna lyfl
ter fram en kulturskarr. r'äl r.ärd art synde

liggöras.
FAKTARUTA
Redaktör. bildtexter ooh b ciui'val Edward Blom
Historik: Fredrik Sandgren cch Pernil a Jonsson
Centrum för Närings ivshlstcr a, 2008
TEXT: Mutin (llsson
martin@anomali.se

Arkiven

N

Pionjär. Birger Jalspassagen i Stockhotm var Sveriges första galleria 1Bgl.
FOTO : Srockholnrs Stadsniuseum.

en del av kultursektorn

är jag inledde min karriär inom
det svenska arkivväsendet år
1970, blev mitt tjänsterum
drottning Kristinas sovgemak i det
gamla Vasaslottet i Uppsala. Jag blev
kulturarbetare, ett populärt begrepp på
den tiden.
I samma ögonblick som jag steg in i
det gamla slottet med a1la sina arkiv,
kande jag att jag från och med nu varje
ögonblick inandades kuhur. Min första
titel blev amanuens och jag tänkte
genast på Strindberg, som också börjat
som amanuens.

Kulturinstitutioner
Nu har åren gått med en svindlande
hastighet och jag har arbetat i 38 år med
de enskilda arkiven i Uppsala, Jonkopings län och Ostergöt1and. Till de enskilda arkiven räknas till exempel personarkiven, loreningsarkiven och
företagsarkiven, men dven konstens
arkiv, musiker-rs arkiv, filmens, rearerns
arkiv med mera. Det vill säga hela den
sektor som står utanför statliga och
kommunala myndigheter, ja man kan
säga en hel kultursektor, den fria, kreativa sektorn.
Det är alltså helt uppenbart att vi som

Ärkiv
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arbetar med arkiven och kulturarvet är
de statliga
och kommunala arkiven är det, ty de
lorvaltar och vårdar en stor del av landet

kulturinstitutioner. Aven

Sveriges

minne. Och andå envisas både

statliga, regionala och kommunala
kulturutredningar med att exkludera
arkiven, när man talar om den heliga
kulturen. 'Arkiv är nog inte riktigt kul-

turl

".

Arkivens skattekistor
Teaterfolket är på hugget vid kulturutredningar, varför många blir invaggade i tron att kultur är lika med teater.
Det finns faktiskt mer kultur än reater,
konst, musik, film, balett och litteratur.
Jag har sett många kulturutredningar,
som knappt nämner hela vår sektor. Jag

minns en kulturutredning i Norrköpings kommun, där man ej nämnde stadens arkiv, det mycket fina och välfyllda

stadsarkivet i stadens rådhus.
Vad är det för syn på kulturlivet som
så flagrant exkluderar en sror de1 av den
sektor som arbetar med vårt kulturarv?
Förmodligen ligger en hel del av detta
misslorstånd hos oss själva. Vi har varit
ft;r dåliga på att marknadsfora oss själva
som jr-rst kulturinstitutioner'.

Vi firar

visserligen varje år i november Arkivens
dag, då Nordens a1la arkivinstitutioner
öppnar sig och generöst bjuder på och
visar glimtar av det rika innehållet i
arkir.ens skattekistor.

Kultursidorna
Om man läser kultursidorna i landets
tidningar är det likadant som i kulturutredningar. Det är väldigt sä11an
arkivens nämns i kultursammanhang.
Kultursidorna fortsätter med att skriva
om den senaste romanen, baletten,
musiken, tearern och filmen. Inte ett
ord om alla spännande projekt ute i de
lokalhistoriska arkiven, hembygdsföreningarna, eller bland släktforskarna.
När anmäldes sist en nyutkommen
hembygdsbok på en kultursida?
När någon gång det ständigt pågående

kulturarvsarbetet ute i kommunerna redovisas i länets tidningar, sker detta
INTE på kultursidorna utan på nyhetsplats eller oftare på en lokalsida. Varför?

Ar kulturarvsarbete inte kultur?
Om det är någon som tvekar, kolla då
..
Ostergötlands Arkivlorbunds arkivblogg, en av landets första i sitt slag
(www.olfa.nu).
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En annorlunda
bbet
relat n
I

Arkivsamf undets mentorbank

startade 2006 för att underlätta för
relativt nyutbildade arkivarier att
komma in, och utvecklas, i yrket
genom handledning av en Yrkesverksam mentor.

Att det finns möjlighet attvata mentor
och adept inom arkivarieyrket är inget
som är vida känt inom branschen. Det
vill vi gärna ändra på. Därför letade vi
reda på en mentor/adept ltir att höra hur
mentorprogrammet kan fungera lor de
som vågar satsa.

Saknade bollplank
Lundin borjade arbeta som arkivassistent 2004.Tvä år senare jobbade hon
i projekt och blev ställftireträdande arbetsledare på sin arbetsplats Riksarkivet.
Med tiden blev hon också fast anställd.
Det var i samband med rollen som
arbetsledare med personalansva! som
hon kände att hennes egna kunskaper
inte räckte till. På hennes arbetsplats
fanns det visserligen gott om kollegor,
men Terese saknade någon mer utomstående att bolla tankar, problem och
id6er med.

Terese

En arbetskamrat tipsade henne om
möjligheten att få en mentor genom
mentorbanken. Efter det vände sig
Terese till Arkivsamfundet och ansökte
om att bli adept.

Matchning
ihop med Ulf Söderberg. Han borjade arbeta på Krigsarki
vet1977, blev 1:e arkivarie 1982 och
krigsarkivarie 1996. Han har alltså
mycket stor erfarenhet av många delar
av yrket, samt naturligtvis insikt om
arbete ur chefssynpunkt.

Terese matchades
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Första mötet. Terese och lJlf
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samspråk på uppstartskonferensen

våren 2007'

FOTO: Bente Kaj
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När han tiilfiågades om han ville b1i
mentor fur er-r nyLrakad arkivarie tackade

runt vad som hänt sedan förra mötet.
En del av diskussionerna handlade helt

han genirst ia.
- Jas har alltid trir.ts med mitt jobb
och det kändes r,äldigt kul att kunna
söra nvtta på det har sättet också, berättar han.

enkelt om att få struktur i det dagliga

Startkonferens
Terese och

Ulf träffades allra ftirsta

gången på den startkonferens, som men-

torbanken ordnar för varje ny årskull av
mentorer och adepter.
De bestämde sig för att genast dra
igång samarbetet och bokade sitt ltirsta
möte till dagen efter.

Det är alltid adeptens behov som ska
styra samtalen och det lorsta mötet gick
åt till att bekanta sig närmare. Båda
tycker att det blev lättare att prata när
de blev ensamma. I det stora sällskapet
på startkonferensen kändes allt så stort

och viktigt. På tu man hand blev stämningen mer lugn och avspänd och det
var ldtt att få kontakt.

Regelbundna möten
Ulf bestämde sig ftir att träffas ungefdr en gång i månaden och
bokade in alla datum på en gång. Man
bestämde sig också ft;r att alltid ha sina
möten på Krigsarkivet.
En del mentor/adeptpar planerar sina
möten utifrån bestämda diskussionspunkter och det sättet passar somliga
mycket bra.
Men inte Terese och Ulf. De skulle ha
känt sig alltftjr bundna av arr försöka
hålla sig till någon slags dagordning.
Deras samtal kom i stället att cirkulera
Terese och

arbetet.

Hur gör man när man har arbete upp
över öronen och folk knackar på ens
dörr hela dden för att få råd, instruktioner och hjälp? Törs man säga " jaghar
inte tid just nu, kan du komma tillbaka
klockan ett - imorgon"?

Pratade öppet
Men också knepigare frågeställningar
togs upP.

- Det var så skönt att kunna prata om
alla möjliga svårigheter med en person
som inte var direkt involverad, säger
Terese.

- Till exempel kan frågor om hur man
hanrerar personalmotsättningar vara
känsliga, eller direkt olämpliga, att ta
upp med arbetskamrater som känner de
inblandade. Med min mentor kunde jag
prata öppet, och Ulf som själv har lång
erfarenhet av personalfrågor kunde trösta, tipsa och ge goda råd.
Ibland kande Terese det som om Ulf
bara lyssnade på hennes utgjutelser. Men
också detta, att ha en intresserad lyssnare, kan loda lösningar på problem.
Stort förtroende
Med tiden växte ett stort {tirtroende
fram mellan Terese och Ulf och det blev
självklart att det rådde "tystnadsplikt"
angående känsliga samtalsämnen.
Terese berättar att hon vågade fatta
annorlunda beslut än hon hade gjort om
hon inte hade haft sin mentors stora erfarenhet i ryggen.

-

Den avspända stämningen berodde
på att vi inte stod i något

till stor del

beroendelorhållande till varandra, säger
Ulf. Ingen försökte vara den andra till
Iags på något sätt. Det handlade mer om
att ta sig tid att diskutera igenom tankar
och problem ordentligt.
För en utomstående är det tydligt att
de båda har en vänskaplig och fbrtroendefull relation.
Däremot träffas de inte längre, annat
än på en del officiella sammankomster.

Saknar manliga adepter
När vi pratar om mentorbankens startoch slutkonferenser är båda överens om
atr dessa fungerar bra. De ger en vettig
utgångspunkt fär samarbetet och ett
tydligt avslut. De menar att ömtåliga
diskussionsämnen, som man kanske
inte törs ta upp på konferenserna, ändå
kommer upp på de egna mentor/adeptmötena.
De är ense om att det egentligen bara
är en sak som fattas i mentorbanken manliga adepter.
Manliga arkivanställda säger att de
gärna engagerar sig i mentorbanken,
men i praktiken bara som mentorer.
- Men i den senaste årskullen är det i
alla åll två manliga adepter som inte
skäms lor att de vill göra karriär och få
hjalp på vägen av en intresserad och
kunnig mento! konstaterar Terese.

FAKTA
Arkivsamf undets mentorbank

.

Arkivsamfundets mentorbank harfunnits sedan 2006, lVatchning av mentorer och adepter sker en gång per år, hittills har vi matchat
19 par. Utvärderingar visar att de flesta tycker

.

att relationen varit mycket givande.
N/atchningen utgårfrån adepten och dess
behov. De enda antagningskriterierna är en
vilja att utvecklas inom yrkeslivet och med-

lemskap iArkivsamfundet. Hittills har alla sökande fått en mentor. lr/entorbanken är öppen för sökande från hela landet.
Verksamheten finansieras av Arkivsamfundet.
Under två år man även fått ekonomiskt stöd

.

är antalet deltagare begränsat till sju par.

Anmälningsformulär och mer information
finns på www.arkivsamfundet.se.

Krigsarkivet, där deras
möten brukade äga
rum.
FOTO: Bertil Olofsson

TEXT: Pia Höijer Gogman och

Sara

Naeslund

pia.hoiier@ssa.stockholm.se
Sara.naeslund@ssa,stockholm,se
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Sista ansökningsdatum for 2009 är 31 mars.
I år

Adept och mentor.
Terese och Ulf på

Ärkiv

av lngvar Anderssons fond.
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på praktiska tilläm pn in gar
Den 12-13 november 2008 höll
AAS sin årliga Arkivariekonferens

Samarbetet grundar sig i att båda sidor
i

Westmanska palatset i Stockholm.
Konferensen bestod av tolv föredragshållare och 86 deltagare från
hela landet.
Föredragen tog upp frågor kring: Säkerhet och standarder, e-Arkiv i praktiken,
Processorientering och ny arkivredo-

visning, Informationsvärdering - mät
nyttan och visa kostnaden, Att göra
arkiv digitalt tillgängliga samt Erfarenheter från ICA-konferensen.
Föredragen handlade

till stor del om

hur långt man har kommit i arbetet
med att processorientera sin verksamhet
och med att införa e-arkiv.

Vikten av samarbete
En gemensam åsikt som uttrycktes
under konferensen, av såväl {tiredragshållare som deltagare, var vikten av
samarbete mellan arkivfunktion och
övrig verksamhet. Ett samarbete som
kanske inte alltid varit så självklart, varken ftir oss arkivarier eller för verksamheten i övrigt.
Detta samarbete har kanske inte heller
alltid varit så lätt, då man som arkivarie
har dubbla lojaliteter, en mot arbetsgivaren och den andra mot offentlighetens
höga krav på insyn. Det gäller således
att hitta en väg där arkivarien och myndigheten kan gå hand i hand.
Viveca Carlsson, verksarkivarie på
Arbetsformedlingen, framhöll i ftjredragningen om Arbets{tirmedlingens
e-arkiv, vikten av just detta samarbete.
Hon framftirde hur oerhört grundlaggande det är att kommunikationen
är central i arkivvårdsarbetet, och att
arkivarien hörsammar verksamhetens
behov och förslag, {tir att kunna styra

mot en informationsstruktur som håller
över tid.
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kan

se den gemensamma

nyttan i doku-

menthanteringsarbetet. Genom att använda, for verksamheten, redan tagna
begrepp och begreppsmodeller och implementera dessa i dokumenthanteringsarbetet, samt att tidigt ftirankra
arbetet i organisationen och med stöd
från ledningsnivå, är det lättare att genomltira arbetet och uppnå de mål man
satt.

Etablerade sätt
Bland annat Katarina Ekelöf, chefsarkivarie på Posten, och Anna NygrenPalmjord, arkivarie vid Socialtjänstftirvaltningen, tog upp detta, att använda
sig av redan etablerade sätt att redovisa
verksamheten på, eftersom medarbetarna då känner igen sig i vad som beskrivs
och det inte känns som ett så stort steg
med den tänkta {tirändringen, samt att
det ger en trygghetskänsla.
Posten har till exempel inregrerat
dokumenthanteringsplanerna i verksamhetens övriga dokumentation, så att all
information om dokumentationen 6nns

samlad på samma ställe, vilket gör att
allt fler får kunskap om vad som gäller
och det ökar dven chanserna att dokumenten hanreras på önskat sätt.
Att skriva styrdokument är inte det

problematiska, menar Katarina Ekelöf,
det problematiska är att se till att alla i
verksamheten ftiljer de upprättade rutinerna. För att få detta att hända måste
man sprida informationen på ett bra
sätt.
Aven Joel Isensköld, säkerhetschef på
Arbetsförmedlingen, betonade vikten av
att använda sig av en redan etablerad begreppsapparat för att medarbetarna ska
känna igen sig, samt att diskutera innebörden av begrepp som man använder
sig av.
Han rådde oss bland annat att identifiera styrande modeller och processer
som redan finns och att koppla ihop

dem så att det inte blir fristående, att
koppla dokumentstrukturen till målgruppen (så att det blir begripligt på alla
nivåer) och att arbeta med begrepp och
definitioner parallellt med styrande dokument.

Katailna Ekelöf, chefsarkivarie på Posten,
tillsammans med
moderatorerna Staffan
Smedberg och Pernilla
Rosengren i konferenssalen på Westmanska
palatset.
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Roger Löferen, r,erksarkivarie inom
CSN, gav oss åhörare rådet att det är
lättare att fä gel"rör i r.erksamheten om
man arbetar fbr registrerings- och dokumenrhanterinssfasen i stä1let för arkiv-

redovisningen.

Från

teoritill praktik

Det var uppenbart utifrån de frågor som
ställdes ti11 samtliga ftiredragshållare, att
fokus nu mer verkar vara pä praktiska
tillämpningar snarare än teoretiska
göromål. Alla verkade vilja veta hur de
ska göra - inte bara vad de ska göra.
Detta var även något som moderatorerna uppmärksammade.
Moderator Pernilia Rosengren sade att
det har skett mycket praktiskt arbete
under det senaste året, och att hon såg
fram emot att se hur långt vi kommer
att ha hunnit till nästa års konferens.

orientering på CSN hade påverkats av
Och att det är viktigt
att ftlja samma processorienterade synsätt genom hela verksamheten, att till
exempel klassifi ceringsstrukturen i
registreringsplan och dokumenthanteringsplan ser lika ut.
Joel Isensköld beskrev arbetet med en
IT-säkerhetspolicy på Arbetsltirmedlingen med stöd av ISO 17799 Information
Technologl - Code of Practicefor Information Security Management. Policyn dedessa standarder.

lade upp olika styrdokument i nivåer,
som talade om ftiljande:
. Policy - beskriver att något ska göras
. Riktlinje - beskriver vad som ska göras
. Anuisning - beskriver på vilket sätt
något ska göras

.

Behov av vägledning

Insnuktioner - beskriver hur och av
vem något ska göras
Joel poängterade att nivåerna ska användas där det finns behov av det, men
att de inte alltid måste användas. Till

Det framkom tydligt under konferensen
att det finns ett stort behov av vägledning, i form av standarder ftir det prak-

exempel uteslör Arbetsförmedlingen anvisningar ur sin slutprodukt. Det största
jobbet låg dock i att arbeta med begrepp

tiska arbetet med processorienterad

och definitioner.

dokumenthantering. Hur dokumenthanteringen ska integreras med övrig
verksamhet, vilka standarder man kan
använda sig av och vad man ska tänka
på vid inftirandet av nya dokumenthanteringsplaner och policies, var
sådant som diskuterades av föredragshållarna.
Roger Löfgren pratade om standarderna ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF och
ISDIAH och hur arbetet med process-

Tillgängliggörande
Både Joel Isensköld och

Katarina Ekel<;f

berättade om hur viktigt det är att ha
standarder att utgå från. Det är ännu
viktigare att tillgängliggöra denna information, så att alla medarbetare kan ta
del av den på ett enkelt sätr.
Aven Viveca Carlsson, från Arbets-

flirmedlingen, betonade vikten av tillgängliggörande. Hon menade att en

dokumenthanteringsplan inte räcker det är bara riktiinjer, utan att man även
måste ha en dokumenthanteringspolicy
för att nå ut till hela organisarionen.
Genom att använda sig av OAISmodellen, menar Viveca, att man styr
ansvaret dit det ska och att modellen
även ftirdelar roller glasklart, och kan
där{tir också appliceras på pappersarkiv.

Väsentli g hetsprincipen
Posten, som inte har offentlighetsprincipen att arbeta efter, har infört vad de

kallar

u tis erutligh

etsprincip en.

Denna

väsentlighetsprincip går ut på att motivera vilka risker som finns utan styrd
dokumenthantering och att se till att information i väsentliga dokument ska
överleva individ, organisation och tek-

nik.
För att medarbetarna skulle kunna

hitta relevant information i alla de styrdokument som upprättats inom Posten,
ersattes dessa med en uppförandekod,
som fungerar som en kompass.
Det måste vara lätt att navigera bland
informationen och dven att hitta och använda verktygen som finns tillgängliga,

menar Katarina Ekelof.
För att se till att västentlighetsprincipen efterföljs inom företaget upprd:ttade Posten, förutom ovan nämnda
upp{tirandekod, dven en dokumenthanteringsplan baserad på ISO 15489-1
Information and documentation - Records
md.ndgement. Posten har insett vikten av
att ha information om dokumenthantering tillgänglig på rätt ställen, där{tir har
de upprättat dokumenthanteringsplaner
i alla verksamhetsområden och dokumenthanteringsplanerna har blivit en
integrerad del av verksamheten.

Detta är vär framtid
Att vi rör oss mot en framtid där arkiven
och dokumenthanteringen är processorienterade har nog inte ftirbigått någon.
Men frågan om detta är gynnsamt eller
ett nödvändigt ont har diskuterats livligt
bland arkivarier. Framför allt de senaste
Diskussion vid fikapaus mellan Johan
Fritzon, Statistiska
Centralbyrån, Brittlttlarie Larsson, SSB,
och Eva /saksson,
Statens Folkhälsoinstitut.

åren, sedan Riksarkivet tillkännagav att
myndigheter inom snar framtid skulle
övergå till detta redovisningssätt.

Föredragshållarna och moderatorerna
verkade samscämmiga i att processorien-

tering är mycket gynnsamt för
att detta är vår framtid.

oss

och
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Forts från sidan 27

Vi efterlyser härmed initiativ till en
sådan portal - kanske är det något som
AAS kan tillhandahålla for sina medlemmar?

Att få ett större aktivt utbyte

av kunskap och erfarenhet skulle även

kunna engagera fler att bli aktiva medlemmar iAAS.

Paradigmskifte, eller inte?
Står vi arkivarier då inför ett paradigmskifte när det kommer till processorienAgnes So//id Slö

tering? Nej, vi gör nog inte det trots allt.

brandt, TA,t,4-Arkiv.
och Eva-ltlaie Hellblom, VINNOVA, även

vi rör

representanter från
Emil Hildebrands vän
ners slyre/se, mtnglar i
fikapausen.

Det processorienterade arbetssättet som
oss emot i benämningar har nog
egentligen alltid funnits i våra arbetsuppgifter som arkivarier.
Som moderator Staffan Smedberg ut-

tryckte sig: Har vi som arkivarier inte
alltid arbetat med att försöka få fram

vilka arbetsprocesser som döljer sig
Moderator Staffan Smedberg sammanfattade det hela i att processorientering
är vad vi ska hålla på med! Och det är
bra!

Samverka mera
Vi har

så

mycket att lära oss av varandra

som arkivarier. Samverkansprojekt är

viktiga och fiirekommer allt oftare. Men
utöver dessa begränsade samverkansprojekt behöver vi som arkivarier även
ha koll på vad andra gör, så att vi slipper
uppfinna detta omtalade hjul om och
om igen. Det är självklart viktigt att vi
samarbetar mer mellan stat, kommun
och landsting, men det är lika viktigt att
samarbeten sträcks ut dven till den privata sektorn. Vi måste hitta nya vägar
att finansiera dessa projekt så att fler av
de mindre intressenterna också kan involveras.

Vi

måste bli duktigare på

gränsöverskridande samarbete I
På konferensen fick vi bland annat ta
del av Sambruå, vilket är ett samarbetsprojekt rörande e-tjänster mellar 29
kommuner. Sambruk möjliggör att dven
små kommuner kan vara med och utveckla sin verksamhet rörande e-tjänster,
då kostnaden är {tirdelad på antal invånare per kommun.
Förutom den kostnadsreducerande

frågan menar Nils Mossberg, stadsarkivarie i Eskilstuna, att man genom att
samarbeta dven erhåller andra relevanta
resurser, så som kunskapsutbyte och
möjlighet till gemensamma upphandlingar.

28

lntelligenta agenter
Hamid Rofoogaran, projektledare ftir
Testplattformen och \Torpackage leader
i PROTAGE, gjorde liknelser med ett
ekosystem och intelligenta agenter, för
att få oss att fiirstå vikten av samarbete
dven inom den digitala arkivvärlden.
Det digitala ekosystemet är tänkt att
fungera som en arbetsplats, där man
frågar sina kollegor om hjalp med saker
som man inte själv kan. Man ska ailtså
mappa sådant som redan finns mot våra
behov, så att man slipper uppfinna allt
på nytt igen, utan bara uppfinna det
som inte redan finns. De intelligenta
agenterna behöver alltså inte instrueras
in{tir varje arbetsuppgift, de har det i
minnet sedan tidigare uppdrag. Det är
endast sådant som de inte redan vet,
som de behöver ta reda på instruktioner

bakom de handlingar som man producerar? När vi skapar en dokumenthanteringsplan så frågar vi just dessa
frågor: Vad gör du? Hur går det till?
Vad händer sedan? Och så vidare...
Det enda som egentligen har ltjrändrats är att vi nu har fått tydligare begrepp att arbeta kring, att dven andra i
verksamheten förstår vad det är vi arkivarier gör. Vi har fått fler och bättre

IOI.

Gemensam arkivportal?
Aven i kaffepauserna diskuterades dessa
frågor livligt.
Precis som flera föredragshållare varit
inne på, undrade konferensdeltagarefl
Johan Fritzon, arkivarie på Statistiska
Centralbyrån, varför man inte satsar på
mer samarbete mellan myndigheter,
kommuner och landsdng, så att vi kan
dra nytta av varandra och slippa upp-

finna våra egna hjul.
Johan {tireslog en gemensam arkivportal där alla som arbetar med dessa frågor,
eller är intresserade av dem, kan ta del
av det arbete som redan har genomförts.

lvloderator Staffan Smedberg och föredragshållare Hilde Lange från Tromsö stadsarkiv
på en kaffepaus. Kanske diskuteras den nya
arkiv lagstiftn i nge n i N org e?
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verktyg att arbeta med, eftersom det har

blivit en fråga som rör hela verksamheten och inte bara arkivet.

valt kan ju ofta vara väldigt ensamt. Då
är det skönt att veta att man har kollegor som stöttar en, dven fast de inte

Paradigmskiftet som vi så ofta pratar
om, kanske i stället rör sig om att vår
yrkesroll utvecklas mot en bredare bas
och att vi i framtiden kommer att få en
tydligare, och mer central, roll i verk-

arbetar på samma arbetsplats eller ens

samheten?

område. Vi, {tirfattare ltir denna artikel,
ser med spänd {tirväntan fram emot
nästa års AAS Arkivariekonferens för att
se vilka resultat våra kollegor har kommit fram till under det kommande året
samt nya spännande frågeställningar. I

Vad händer härnäst?
Konferensen kan sammanåttas som en
både lärorik och mycket trevlig tillställning, med både kunniga föreläsare och
intressanta diskussioner inom yrkeskåren, samt god mat. Det är alltid
givande att träffa sina kollegor inom
arkivvärlden - man har så mycket utbyte av varandra. Om inte annat så åtminstone för att stärka sin egen roll och
självkänsla som arkivarie. Yrket vi har

i samma stad.

NÄRI NGSLIVETS ARKIVRÅD, NLA
Nikolaigatan 3,702 1o ÖREBRO
Tfn:019-12 01 95 . Fax 019-611 81 20
Hemsida: www.nla.nu' E-post:nla@nla.nu

Verksamheterna kommer nu att fortsdtta sitt arbete med framftir allt processorientering och e-arkiv inom respektive

Ordförande:
Anastasia Pettersson
Svensk Kärnbränslehantering AB
Tfn: 08-459 84 37
E-post: anastasia-pettersson@skb.se

o
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\§z ARKIVRADET AAS
TEXT OCH FOTO: Ida Edlund, arkivarie, och Anette
Söderström, enhetschef, vid enheten I?ir registratur och
arkiv, Södertörns högskola.

ik.edlund@gmail.com
anette.soderstrom@sh.se

ARKIVRADET AAS
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26, 121 30 STOCKHOLM
Tfn: 08-55 60 6l 46
E-post: kansli@arkivradet.org

Ordförande:
Lars Erik Hansen
TAIVI-Arkiv
Tfn: 08-545 41 5 61
E-post: lars-erik.hansen@tam-arkiv.se

Vi vill önska följande välkomna som nya medlemmar:
AAS
Aihonen Mervi, Stockholm

Karlendal Kia, Borlänge

Altmar Britt-Louise, Åtvidaberg

Kristjansdottir Vilborg, Hjärup

Beke Liselotte, Stockholm

Kronofogdemyndigheten, Solna

Berg lngmarie, Stockholm

Larsson Lena, Borlänge

Björklund Anita, Gävle

Larsson Matti, Stockholm

Burström Lena, Uppsala

Larsson Pernilla, Stockholm

Byström N/argareta, Härnösand

Lid6n Anders, Hägersten

Carlsson N4argareta, Visby

Liliansdotter Vivianne, Stockholm

Cromnow Christofer, Oxelösund
Enlund Joachim, Upplands Väsby

Lindqvist lngela, Sundsvall

Eriksson Helena, Solna

Lundqvist Kristina, Uppsala

Lundman Gunilla, Boden

Eriksson tvlarcus, Uppsala

Löfgren Jim, Enskede

Gahlin lvlonica, Dorotea

It/almkvist N4ona, Solna

Gillberg Åsa, Nynäshamn

Nlattsson Hel6n, Sundsvall

Gustafsson Maj-Lis. Linköping

lvloberg Emelie, Östhammar

Göransson lrene, Halmstad

Persson Elisabeth, Stockholm

Göransson lsabell, Östersund

Petersson Erik, Uppsala

Halld6n Berit, Uppsala

Rudwall Lin. Trönödal

Helander Karin, Borlänge

Rösler Carita, Stockholm

Hellblom Eva-Maria, Stockholm

Savrakidou Chrisoula. Uppsala

Henriksson Yvonne, Vegby

Sjödin Karl, Uppsala
Skytt Anna-Maria, Östhammar
Stiftelsen Skansen. Stockholm

Herbertsson lnger, Östhammar
Holmgren Agneta, Stockholm
Hylvander Bo, Uppsala

Svennewall Jenny, Gävle

Höjenberg Karin, Uppsala

Valdemarsson Linus, Uppsala

lsacson Dag, Uppsala

Westberg Marie, Solna

lsaksson Ewa, Östersund

Ytterberg Eva, Falun

Jansson lvlonika, Stockholm

Åkesson lt4argareta, Trollhättan

Janäs Maria, Örbyhus

Ängermark Sofia, Stockholm

Jaxvall Yvonne, Karlskrona

Öberg Sara, Bromma

Johansson Elin, Norrköping

Öhgren Christel, Sundsvall

Kardell Bergh Gun. Örebro

Arkivförbund
FOLKRÖRELSERNAS ARKlVFÖRBUND
Arkivcentrum i Örebro lärr
Nikolai 3, 702 10 ÖREBRO
Kansli: Yvonne Bergman

Tfn:019-61r 23 00. Fax:o19-611 8]
Ordförande:

Karin Englund
Urvädersqränd 1 1, I 16 46 STOCKHOLI\I
Tfn: 0739-83 87 65
E-post: kar;n.englund@tele2.se

FALK

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

lfn:026-17 81 t8 .

Fax 026-17

l8

Ordförande:
Eva Kaalsson

Alingsås kommun
Tfn: 0322-616 I'14
E-post: eva.karlsson@alingsås.se

Ärkiv
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E-post: yvon ne.bergman@arkivcentrum.se
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SAS bildhistoria
finns Sundsvall

i

form och är nu sökbara via Internet.
www.sasgroup.net och flik "Media
center" / "SAS Group Images" flik
"SAS Historical".

Lf o. sundsral lsföreraget Bildhotel let
I Lcg kan man till exempel hitta bilder på flygplan, alla designade uniformer, VlP-personer, fygplatser och vik-

tiga händelser i flygbolaget SAS historia
under mer än 50 år.
Ett exempel på bildhistoria. SAS Boelng
747-8 Huge Viking SE-DDL, 1968. Air hostess
is sitting on the impressive size of fan rotor to
indicate how big fan rotor really is. Chlef hostess

Bildhotellet AB förvaltar bland annat
SAS historiska bildskatt. Några tusen av
SAS bilder 6nns nu tillgängliga i digital

Wivec a Ankarc ro

n

a 1 968 - 09 - 30.

Karlstads utveckling genom tiderna
Arkivpedagogen Olle Nilsson, Värmlandsarkiv och Christer Nordh,

lllustratech, har tagit fram en DVD
kallad "Karlstad i förändring - en
tidsresa".
I centrum står kvarteret Merkurius

icentrala Karlstad.
I DVD:n kan man ta sig tillbaka i tiden
och få en inblick i vad som funnits tidigare på samma plats. Kvarteret består av
tolv tomter och var och en av dem inne-

?ä säns

,,,

hål1er tre till tio så kallade tidsstationer.
Varje "tidsstation" innehåller text, foto,
dokument, intervjuer, inläsningar, filmer och Internetlänkar.
Målgruppen är skolungdomar och studenter. Produkten ska dven kunna locka
en lokalhistorisk intresserad allmänhet.
Syftet har varit att stimulera människor att lära känna sin stad. Förhoppningen är att detta ska locka människor
att sjä1va gå vidare för att forska om sin
stadsdel elier hembygd.

12-1415
FALK:s konferens. Tällberg
27-2815
FA-stämma Stockholm
Arkivkonferens. Trondheim

biblioteksmässan

Olle Nilsson konstaterar att ett lokalorienterat arbetssätt i skolar kan motverka negativa inslag som rotlöshet, skadegörelse och utanförskap. Detta kan
innebära en hänsla av samhörighet med
vuxenvärlden och det övriga samhället.
Sedan 1997 har en arkivpedagogisk
verksamhet funnits vid Värmlandsarkiv.
Syftet har varit att offentliggöra den
värmländska historien med hialp av
bland annat arkivens kä1lmaterial.
'I.EXT: Hans Ramstedt

?ersonalskvaller
Persson som ny
Stockholm.
från AFA Försäkring.
blev Svensk ArkivtidNI-A:s vice ordltirande
utsedd

till

leda-

lor enskilda arkiv.
1992 alk statligt stöd

,,,i a*iygn

30

dag. Tema På liv och död

i landet.
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\äsAlfa Dokplan stöder arbetet med
processkartlusg.i"g och utarbetan-

o n ce

v

ptet

Arkivbildaren

Visual Arkiv-konceptet

de av en dokumenthanteringsplan.

Visual Arkiw stöder processbaserad
arkivförteckning eller förteckning
enligt allmänna arkivschemat.

Arkivinstitutionen

lnternet och Riksarkivet

En arkivfc;rteckning gjord i Visual

Årkiv kan exporteras till ÅRKIS2
och till Visual Arkiv på nätet, den
gemensamma webb-publiceringsplatsen. På köpet kan man äwen få

Ett komplelt koncept för

arkivbildarinformationen publice=
rad på NAD, Riksarkivets Nationella ArkivDatabas.

orkivredovisning

dokurnentplonering och

Ett demonstrationsexempel som
visar processbaserad arkivförteckning hittar du på www.visalfa.se
Lds mer om \4sual Arkiv-konceptet
på wwrv.wisualarkiv. se
Via lanken Information om Visual
Arkiv når du en fullo,dig information om sjalwa produkten Visual

Arkiv

Kursverksamhet
Arkivredovisning med Visual Arkiv

20-21 april

www.visualarl<iv.se
Verksamhetsnära dokumentplanering och
arkivredovisning - en avancerad workshop.................23 april
www.visualarkiv.se

ffi

RECIONARKIVET
Regionarkiver

. Box 2154

403 I3 GOTEBORG
besöl<sadress: Otterhällegatan 5

tel 031-701 5000. fax 031-13 0996
arkivnam

n

den @arkivnam nden.goteborg. se

www.regionarkivet.se

Processer och processkartläggning..
www.visalfa.se

18 - l9 maj

Kontakt
Vill du veta mer om våra produkter och
den spännande utveckling som är på gång? Kontakta oss

Bertil Axelsson, kundansvarig
E-posu bertil.axelsson@arkivnamnden.goteborg.se

Ylobil:0702-73 28 79

Håkan

G ustavsson, produktansvarig
E-post hakan.gustavsson@arkivnamnden.toteborg.se
Tel:031-701 50 70,0705-69 1970

POSTTIDNING B
Returer

till:

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

Know lT år ett it-konsultbolag som utvecklar sinakunde6 affärer och verksamlet. Genom entreprenörsddvna enleter verksamma på kundens
lokalamarknader erbjudervi engagerade konsultermedförståelse förbåde verksamhet och behovVårkulturpräglas avöppenhet,entreprenör-

skap,högkompetensochenviljaattständigtutvecklas.Vilevereärkompetens
rådgiming,systemutveclling och fdrvaltning. Läs mer på www.knowit.se

ochresursförstärkninggenomhelhetsåtagandeninomstrategisk

know

it

Nårhet. Kunskap. Engagemang.

Digitalisering pä dina villkor
Har ni information på papper, fiche, kartor,
mikrofi lm, negativ, diabilder, g lasplåtar
eller något annat material som behöver
tillgängliggöras?
Vi är experter på digitalisering.

-"@,"*<_.45.21;:!,1

