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Informationsförvaltning 2021
– tre konferenser i en!
FAI, FALK och Riksarkivet genomför ett
gemensamt digitalt event 12–14 oktober!
Fler än 24 programpunkter i livesändning samt förinspelat extramaterial.
Vi kan utlova ett professionellt produktionsteam med hög kvalitet på sändning
och möjlighet till interaktion. Vi är glada över att även i år kunna ha Erik Fichtelius
som moderator. Boka din plats redan nu på fai.nu/konferens-2021/
OBS! Programmet kommer att uppdateras löpande på FAIs webbplats.
Axplock ur programmet:

Bevara eller gallra

Digitalisering

Demokrati

Hur navigerar danska riksarkivet på det digitala havet?

Building Block eArchiving
– supports how to preserve,
migrate, reuse and trust your
data with eArchiving.

Vem äger informationen i 1177?
Om informationshantering och
informationsägarskap när flera
organisationen går ihop i en
gemensam tjänst.

Jan Dalsten Sørensen om digital
bevarandestrategi på Riksarkivet
i Danmark.

Fulgencio Sanmartín, policy
officer, Digital Cultural Heritage
and Interactive Technologies –
European Commission.

Sofie Zetterström, affärs
områdeschef och Manolis
Nymark, jurist, Inera/1177.

Verksamhetsinformation
– praktikfall

Använda information

Den samhällsviktiga
informationen

Att knyta ihop helheten i en stor
region. Region Skåne om bredd
införande av dokument och
ärendehanteringssystem.

City Faces – historiska ansikten
i nytt ljus. Ett projekt om
porträtt och historiska data.

30 år med arkivlagen.
Lagen trädde i kraft den 1 juli
1991. Vad var syftet med lagen?

Mats Hayen, historiker och
forskningsledare vid Stockholms
stadsarkiv.

Mats Burell, ämnesråd,
Regeringskansliets
förvaltningsavdelning.

Mikael Pankko, enhetschef stab
och utveckling, Region Skåne.

Fokus på demokrati
I ÅR, LIKSOM förra året, markeras Demokratin 100 år med
en rad aktiviteter runt om i landet, så även på arkiven.
Riksarkivet var tidigt ute, och var den första nationella
myndigheten att underteckna Demokratideklarationen.
Därmed åtog man sig också att under 2020 och 2021
genomföra olika aktiviteter för att lyfta de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter och värna rättsstatens principer. Förra året bjöd
Riksarkivet därför på en uppskattad seminarieserie De
samhällsviktiga arkiven och förhoppningsvis kommer
det mer. Förutom Demokratideklarationens åtagande
ger även regeringen Riksarkivet i uppdrag att genomföra insatser och aktiviteter ”som uppmärksammar det
demokratiska styrelseskicket och dess värden”.
De enskilda arkiven har också varit engagerade i
demokratijubileet, och förutom egna arrangemang har
flera av de regionala arkiven bidragit till den digitala
sidan Demokrati100.se – om vägen till allmän och lika
rösträtt. De enskilda arkiven är en guldgruva när man
i detalj vill följa demokratins framväxt, tillväxt och
utveckling.
VI BRUKAR HÄVDA att arkiven är en demokratisk basresurs i
samhället, men hur demokratiska är våra arkiv? Vilket
inflytande, och vilken delaktighet har medborgarna
när det gäller urvalsprocesser? Och hur är det med tillgänglighet till arkivens informationsinnehåll och vårt
gemensamma kulturarv? Här finns en stor förbättringspotential om vi ska leva upp till en fri och obegränsad
tillgång till tankar, kultur och information.
Alla har inte samma förutsättningar att ta del av
arkivens information, det som den norske arkivarien
Arne Skivenes kallar tillgangskompetanse. Därför

måste förhållandena läggas till rätta för att vi ska få en
rättvis och jämlik tillgång till arkiven, antingen det är
fysiskt på läsesalen, digitala kopior eller digitala arkiv. Ett
ökat utbud av digitalt material ger lätt en falsk bild av ökad
tillgänglighet. För att arkiven verkligen ska komma fler
till del behövs rejäla insatser, allt ifrån hur arkiven beskrivs
och redovisas via söksystem till konkret handledning av
kunniga arkivarier och inspiration av arkivpedagoger.
Under senare år har vi också sett en växande skara hjälpande volontärer som deltar som stöd i läsesalen eller som
frivilliga i en rad transkriberingsprojekt och som textgranskare i försök med AI och texttydning.
FÖR ATT ÖKA kunskapen och förståelsen av arkivens betydelse
för ett demokratiskt samhälle, rätten till demokratisk insyn
och för att få en demokratisk tillgång till arkiven behövs
aktiva upplysnings- och lärandeinsatser – allt från Arkivens Dag till kurser och
skolverksamhet – dessutom
en mer funktionell Nationell Arkivdatabas och en
interaktiv och inbjudande
Digital läsesal. Ett strategiskt mål för Riksarkivet
under riksarkivarie Björn
Jordells tid var att ”Arkiv
bevaras för att användas
och en ökad användning
är vår främsta drivkraft.
Därför sätter vi användarna och användbarheten
i centrum…..” Ett aktuellt
Eva Zipsane, ordförande
mål än idag.
Svenska Arkivförbundet
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Specialister på förvaringsmedel för arkiv
ABM Produkter erbjuder ett högklassigt sortiment
av produkter för arkiv, bibliotek och museer. Vi är
generalagenter för EMBA och tillhandahåller även
produkter från Klug-Conservation. Våra bästsäljande
aktomslag ﬁnns i många olika format – allt för att
förvara dina arkivalier på bästa möjliga sätt.

Nyhet!
Nu lanserar vi en ny webbshop!
Här hittar du allt ni kan behöva för en säker förvaring
av arkivalier. Gå in på www.abmprodukter.se

ABM Produkter Sverige AB
Tel: 023-859 90
info@abmprodukter.se

Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera
dina digitala kanaler. Tjänsten används för
att säkra dina historiska informationsflöden
oavsett om din målgrupp är medborgare,
kunder, konsumenter eller andra intressenter.

info@archiwwwe.se
archiwwwe.se

Allt i ett
Gör en gemensam informationskartläggning för:

Bevarande
Dataskydd (GDPR)
(GDPR)
Dataskydd
Informationssäkerhet
Anmäl dig till gratis webbseminarium
på vår hemsida www.visalfa.se

VisAlfa
VisAlfa

FörFör
utveckling
utveckling
av din
av din
verksamhet
verksamhet
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Krigsarkivets
stora flytt i mål

DEBATT

Att flytta arkiv är sällan en enkel historia. När flytten omfattar
närmare 80 000 hyllmeter kan det utan överdrift sägas att det är en
komplicerad uppgift. Jan Dahlström, enhetschef för Arninge-Krigsarkivet summerar ett projekt som tog sin början för mer än tio år sedan
och som resulterat i den största arkivflytten någonsin i Riksarkivet.

NOTISER

RIKSARKIVET

KRÖNIKA

KÅSERI

Text: Jan Dahlström jan.dahlstrom@riksarkivet.se

den sista transporten med arkivhandlingar från Krigsarkivets depå i Frihamnen i Stockholm till de nybyggda magasinen i
Täby. Därmed närmar sig Riksarkivet
slutet på det stora lokalprojekt som
inleddes redan 2010 med en förstudie
om myndighetens lokalplanering i
Stockholm. Den fick en fortsättning
i form av fördjupade analyser, utredningar, programplaner och allt annat
som hör till ett stort lokalprojekt.
Denna artikel kommer främst att
handla om den stora arkivflytt som
genomförts, men inledningsvis vill jag
kort redogöra för bakgrunden och de
överväganden som varit avgörande för
projektet som helhet.

I MITTEN AV MARS GICK

LOKALFÖRSÖRJNING - EN SVÅR EKVATION

Frågan om lokaler är en både viktig
och svårhanterlig fråga för arkivinstitutioner, inte minst för att den påverkar både verksamhet och ekonomi i så
stor utsträckning. Enbart att hantera
balansen mellan behoven av accessionsutrymme för framtida leveranser
och hyreskostnaderna för ännu ofyllda
arkivmagasin är en utmaning i sig.
Sedan början av 1990-talet, då
Kungl. Byggnadsstyrelsen avvecklades, har Riksarkivet varit hänvisade
6
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till privata och statliga fastighetsbolag
för att hantera sitt lokalbehov. För en
kulturarvsmyndighet som har behov
av stora och specialanpassade lokaler,
och dessutom ansvarar för enorma
arkivbestånd som inte låter sig flyttas
så lätt, är ekvationen ofta svår att få
ihop. Likaså är det svårt att tillgodose
önskemålet att ha både samlingar och
läsesalar på samma plats - allra helst
i centrala lägen nära allmänna kommunikationer – och samtidigt skriva
långa kontrakt med hyresnivåer som
är rimliga i förhållande till förvaltningsanslaget.
FLER KONTORSPLATSER I TÄBY

De överväganden som ligger bakom
Riksarkivets olika beslut i detta
lokalprojekt har haft som mål att
hitta en långsiktig förvaringslösning
för Krigsarkivets samlingar och
minska antalet läsesalar och depåer i
Stockholmsregionen. I och med att
Riksarkivet valde att förlänga hyreskontraktet i Marieberg, där kontorslokalerna inte räckte till, blev det också
nödvändigt att genom utbyggnaden
i Täby även öka antalet kontorsarbetsplatser i Stockholmsregionen.
Vid sidan om att Krigsarkivet nu har
flyttat sin verksamhet och samlingar

till de nya lokalerna, så har även
annan verksamhet flyttat till Täby.
Det gäller exempelvis myndighetens
registratur och hela den stockholmsbaserade delen av Avdelningen för
informationshantering.
PROBLEM MED BEFINTLIGA LOKALER

De lokaler som Krigsarkivet har
lämnat låg dels på Banérgatan 64 i
centrala Stockholm där även kontor
och publik verksamhet varit placerad
sedan 1947, dels i Frihamnen där
Krigsarkivet har haft sin stora depå
sedan 1995.
Utöver de praktiska problem
som fjärrdepåer alltid för med sig,
brottades Krigsarkivet även med
andra lokalproblem. Magasinen på
Banérgatan hade allvarliga brister i
förhållande till gällande föreskrifter.
Byggnaden, som ritats av Cyrillus
Johansson och är K-märkt, skulle
vara mycket svår att anpassa efter
de nya tillgänglighetskraven. Vidare
ville fastighetsägaren renovera, vilket
skulle ha gett kraftigt höjda hyresnivåer. Även i Frihamnen befarade vi
kraftigt höjda hyror när nuvarande
kontraktstid löper ut, något som redan
drabbat andra kulturarvsinstitutioner
i området.
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I förberedelsearbetet med
flytten ingick bland annat
omläggning av volymer som
var skadade. I detta arbeta
deltog medarbetare från flera
olika enheter i Riksarkivet. På
bilden syns arkivarierna Anna
Sveningsson, Jenny Ekarne och
Tina Olsson i full aktion.

FOTO: KA
TRIN ASKE
RGREN.

ENORMT FLYTTPROJEKT

Sammantaget fanns det alltså många
starka argument som talade för den
stora förändring som nu har genomförts. Likväl var det inte ett lätt beslut
att fatta, bland annat mot bakgrund
av Krigsarkivets centrala läge i Stockholms innerstad, där platsen varit en
del av varumärket. Och inte minst
för att det är ett oerhört omfattande
företag att flytta en så stor arkivinstitution som Krigsarkivet. Om inte förr
så förstår man vidden av projektet om
det sammanfattas i siffror:
• Arkivhandlingar (inkl. fotografier)
på hylla: 70 500 hyllmeter
• Planförvarade kartor och ritningar: 4 450 ritningslådor
• Bibliotek: 7 700 hyllmeter
• Totalt 400 lastbilstransporter med
över 10 000 packade burvagnar.
KOMPLICERANDE FAKTORER

Bakom siffrorna döljer sig också
en komplex verklighet. Bland arkivhandlingarna ingick exempelvis flera
tusen hyllmeter handlingar med
uppgifter rörande Sveriges säkerhet
och därför krävdes särskilda bevakningsåtgärder i samband med flyttförberedelser och transport. Arkiven
som flyttades spänner också över en

lång tidsperiod, vilket innebar
att en stor mängd olika format
skulle hanteras.
De logistiska förutsättningarna på Banérgatan var
mycket begränsande, exempelvis fick större delen av
kart- och ritningssamlingarna lastas
ut på pall med lyftkran via ett fönster.
Parallellt med att arkiven packades
och flyttades arbetade personalen
även med att tillhandahålla information genom att besvara skriftliga förfrågningar och lämna ut arkivvolymer
i läsesalen.
PROJEKTPLANERING

För att klara en flytt av så stora volymer och med ett så komplext innehåll
krävdes noggranna förberedelser.
Krigsarkivets Morgan Svedlund var
ansvarig för det delprojekt som planerade och genomförde såväl förberedelser som flytten. Till stöd hade han
olika arbetsgrupper med ansvar för
särskilda delar av samlingarna och en
projektsamordnare med ansvar för att
knyta ihop de olika delarna i det stora
flytt- och byggprojektet. Därtill har
projektet haft stöd av olika specialister inom Riksarkivet, så som jurister,

upphandlare, bevarandepersonal och
säkerhetschef.
INVENTERING MED MERVÄRDE

Förberedelserna började med en totalinventering av alla bestånd, såväl arkiv
som bibliotek. En genomgång hylla
för hylla, där det faktiska innehållet
jämfördes med vad arkivförteckningar
och arkivdatabaser redovisade. Detta
arbete tog cirka ett och ett halvt år
och resulterade dels i en stor mängd
rättelser och nyregistreringar, dels i
Excel-ark som kom att ligga till grund
för flyttplaneringen. Insatsen var
naturligtvis nödvändig för flyttplaneringen, men inventeringen resulterade
också i en allmän kvalitetshöjning på
all metadata om arkivens innehåll.
ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDE

Under inventeringen noterades även
vilka serier och volymer som var i
7

akut behov av vårdinsatser före flytten. Vi förde inte statistik över exakta
antalet objekt som åtgärdades på
detta sätt, men med utgångspunkt
från förbrukningen av arkivboxar och
annat förvaringsmaterial var det uppskattningsvis närmare 10 000 volymer
och biblioteksband som fick ny
arkivbox, nytt buntomslag eller nytt
ritningsomslag. Alla volymer, i såväl
arkiv- som bibliotekssamlingarna,
dammsögs också som en förberedande
åtgärd, ett arbete som delvis utfördes
av Riksarkivets egen personal och
delvis av en inhyrd firma.
SÄKRA TRANSPORTER

I och med att Krigsarkivet tagit emot
många moderna arkiv från olika
försvarsmyndigheter, innehåller samlingarna som tidigare nämnts en hel
del försvarssekretess. Med hänsyn till
regelverket i den relativt nya säkerhetsskyddslagen, var det en rad olika
saker som flyttprojektet var tvungna
att hantera för att kunna transportera
dessa arkiv på ett säkert sätt. Det var
inte okomplicerat, bland annat för att
regelverket inte alls är anpassat för
arkivflyttar i denna storleksklass.
De riskanalyser med tillhörande
informationsklassning som enligt lag
måste genomföras förutsätter egentligen att det sker på dokumentnivå,
handling för handling. Efter flera
turer fram och tillbaka mellan Riksarkivets säkerhetschef och Säkerhetspolisen, enades man om en godtagbar
lösning och en operativ planering
som säkerställde att materialet kunde
transporteras under betryggande
former.
UPPHANDLING AV FLYTTJÄNSTER

En annan svårighet som projektet
hade att hantera var upphandlingen
av flyttjänster i enlighet med gällande
statliga ramavtal. Befintligt ramavtal
har ett lågt gränsvärde för när man
måste göra en så kallad andra konkurrensutsättning. Det går alltså inte att
välja fritt mellan de företag som har
ramavtal, utan myndigheten måste
genom anbudsinfordran riktad till de
företag som omfattas av ramavtalet
begära pris på just detta flyttprojekt.
Gällande ramavtal har också en
tidsmässig begränsning, som innebär
att utförandet av en upphandlad
8
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flyttjänst måste påbörjas inom sex
månader från det att kontrakt är
skrivet. Det innebär att upphandling
inte kan ske så lång tid i förväg. För
vårt flyttprojekt fick detta stora konsekvenser. Riksarkivets upphandling
överklagades i två steg och den planerade starten på flytten försenades fem
månader. Därmed förlängdes också
tiden med dubbla hyror.
TRE FLYTTLINOR

När flytten väl kunde starta i början
av augusti 2020 skedde det enligt
en planering som fått sin slutliga
utformning i dialog med flyttfirman.
Flytten inleddes i något mindre skala
med endast en ”flyttlina” (se nedan)
den första veckan. Detta för att kunna
testa att den planering som gjorts
även fungerade i verkligheten. Och
naturligtvis krävdes en del justeringar
i början varför det dröjde några veckor
innan bra och effektiva dagliga rutiner
hade hunnit sätta sig. Sedan skalades
organisationen upp så att tre flyttlinor
arbetade parallellt och så fortsatte det
i stort sett hela flyttperioden ut.
SPLITTRADE BESTÅND SAMLADE

En flyttlina bestod av ett arbetslag på
tre personer på packsidan (Banérgatan
och Frihamnen) och ett arbetslag
på tre personer som ställde upp
materialet i de nya magasinen i Täby.
I ett arbetslag ingick två personer
från flyttfirman och en person från
Riksarkivet.
Riksarkivets personal såg till att
handlingarna packades ned och upp
i rätt ordning, samt såg till att nya
placeringar registrerades. En hel del
förberedelser hade gjorts för att i samband med flytten kunna sortera ihop
arkivbestånd som tidigare haft spridda placeringar. I vissa fall innebar
detta stora utmaningar för såväl vår
egen personal som för flyttfirmans. I
huvudsak gick det bra, inte minst tack
vare kompetens och lyhördhet från
flyttfirmans personal. Men i några fall
blev ordningen inte hundraprocentig
och genererade visst efterarbete.
TILLHANDAHÅLLANDE UNDER PÅGÅENDE FLYTT

En utmaning för projektet var kravet
att under pågående flytt kunna
tillhandahålla allmänna handlingar,
dels genom att handlägga skriftliga

förfrågningar, dels genom att tillhandahålla i vår läsesal. Därför ingick det
i flyttplaneringen att snarast möjligt
lägga in nya placeringar i system
Arkis, som utgör basen för Nationella
arkivdatabasen (NAD).
På så sätt var det lätt för allmänheten att via NAD se om ett
visst bestånd var flyttat och därmed
tillgängligt i den nya läsesalen i Täby.
Däremot var det svårare att hantera
önskemål om att få ta del av arkiv
som ännu inte flyttats, särskilt som
Krigsarkivets läsesal stängdes i början
av juli 2020. Till stor del löstes detta
genom att läsesalsbesök ersattes av
skriftlig handläggning och till en
del även genom extra öppethållande
i Banérgatans gamla läsesal enligt
särskilda överenskommelser. Likaså
gjordes olika kommunikationsinsatser
riktade mot våra användare, dels med
information på riksarkivet.se, dels via
Riksarkivets kundtjänst.
GAMLA OCH NYA ERFARENHETER

Kommande höst kommer Riksarkivet
att genomföra en utvärdering av hela
projektet i syfte att ta till vara viktiga
erfarenheter som kan komma till
användning i kommande bygg- och
flyttprojekt. I planeringen av vår nyss
avslutade arkivflytt hade vi mycket
stor nytta av de erfarenheter som förmedlades av andra arkivinstitutioner
som genomfört liknande projekt,
exempelvis Landsarkivet i Lund,
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
och Stockholms stadsarkiv.
En erfarenhet jag redan här
vill förmedla är att en nära dialog
med linjeverksamheten är en viktig
framgångsfaktor. Det gäller såväl
utbyggnaden av anläggningen i Täby
som själva arkivflytten. Genom dialogen med linjeverksamheten är det
större chans att redan tidigt observera
möjliga problem och möjligheter,
något som sparar både tid och pengar.
Det blir också lättare att engagera personalen i den gemensamma
ansträngning som en flytt av dessa
dimensioner innebär. En annan viktig
erfarenhet är att flytten inte hade
varit möjlig att genomföra om inte
Riksarkivet också mobiliserat andra
delar av organisationen utöver de
direkt berörda på enheten ArningeKrigsarkivet.

sip

iv
rk
a
e/
u.s

Vi hjälper dig med din
kompetensutveckling
inom arkivering!
Arkivering – en introduktion

2 september online
En intensivutbildning i arkivering
för dig som behöver kunskap om de
allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

Arkivering – grund

13-15 oktober online
Lär dig grunderna i arkivering och
hur ni säkerställer smarta arkiv.
Efter utbildningen ska du känna dig
trygg i att du arbetar lagenligt och
effektivt med arkivering.

“Trevlig, kunnig, många exempel från verkligheten gjorde att det var
både kul och intressant att lyssna” Sagt om utbildningsledare Jan

Läs mer och boka din plats nu: sipu.se/arkiv

SIPU det självklara valet för din kompetens och
verksamhetens utveckling i ett föränderligt samhälle

FRAMTIDSSÄKRA DIN
DIGITALA INFORMATION
VÅRA MOLNTJÄNSTER UPPFYLLER
KRAVEN I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Besök microdata.nu för mer information

Att bevara
källa “Q”
QAnon-rörelsen är en nordamerikansk konspirationsteoretisk
rörelse som är spridd över större delen av världen. För att som
forskare kunna möta de problem som finns i materialet har
jag helt enkelt börjat spara ner det – på ett sätt som kan jämföras med vad vi arkivarier brukar benämna en migrering.
Text: Rikard Friberg von Sydow rikard@arkivfeber.se
I DE FLESTA FALL NÄR vi tar hand om ett
arkivmaterial som arkivarier gör vi det
med arkivbildarens goda minne. De
är medvetna om vad vi gör med handlingarna och stödjer förhoppningsvis
målet - att skapa ett arkiv utifrån vissa
kriterier som sökbarhet, bevarande,
tillgänglighet och så vidare. Men när
man som forskare sparar ner en källa
för att använda i forskning behöver
det inte alltid vara så. Speciellt inte
när det rör sig om källor som skapats
på internet av organisationer som
kanske inte vill bli utforskade av
akademin.
I min forskning har jag under
senare tid intresserat mig för
QAnon-rörelsen. En nordamerikansk
konspirationsteoretisk rörelse som
är spridd över större delen av världen
och som fick mycket uppmärksamhet i
samband med presidentvalet 2020 och
stormningen av Kapitolium. Rörelsen
bygger mycket av sitt narrativ på källan ”Q”, en användare på internet som
postar små ledtrådar,”drops”, i olika
forum.
”Q” ger, eller vill i alla fall ge,
sken av att ha insyn i underrättelsetjänst och i politikens korridorer och hens poster tolkas av
anhängarna, de så kallade Qanons,
lite som om de vore orakelsvar
eller horoskop. I och med att ”Q”
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postar textfragment som anhängarna
påbörjar en tolkning av så inleds vad
jag valt att kalla ”Q-processen”: ett
informationsflöde inte helt olikt det vi
kan se i en administrativ process.
Textfragmentet leder till författande av texter i form av Tweets och
blogginlägg, till skapandet av film
och radio i form av Youtube- och
Bitchuteklipp samt poddavsnitt på
någon av de otaliga QAnon-poddar
som existerar på nätet. I Q-processen
blandas budskapet från ”Q” med olika
befintliga konspirationsteorier, kring
exempelvis bankväsendet, hemliga
eliter eller varelser från yttre rymden.
Hur de blandas beror lite på vilken
anhängare som tolkar ”Q”:s fragmentariska meddelanden.
BRISTANDE KONTINUITET ETT OROSMOLN

Självklart blir ”Q”:s poster intressanta
både för anhängare av konspirationsteorin och de som vill forska om den.
Posterna samlas på olika webbplatser
som drivs av anhängare och som motsvarar deras behov av att kunna sprida
textfragmenten och göra sökningar
och sorteringar. Som forskare kan vissa av anhängarnas behov sammanstråla
med dina egna, men det finns alltid ett
par saker där de skiljer sig åt. När det
gäller sökning i de i dag nästan 5 000
textfragmenten från ”Q” så är det svårt

GREP – HJÄLP I ARBETET

För att kunna möta de problem jag
som forskare ser i materialet har jag
helt enkelt börjat spara ner det – på
ett sätt som kan jämföras med vad vi
arkivarier brukar benämna en migrering. Varje ”drop” (som i QAnons
kanonisering är numrerade) sparas ner
som en ren UTF-8 textfil tillsammans
med en bildversion av posten i pngformat. Möjligheten finns då att söka
i de samlade filerna via program som

exempelvis grep (globally search for a
regular expression and print matching
lines) ett program som finns i alla
UNIX-liknande miljöer som Linux,
OS X och många andra.
Med grep går det att söka
efter matchande mönster som ord
(”COVID-19”) eller olika typer av
länkat material (http-länkar eller
exempelvis olika länkade bildfilsformat). Möjligheterna är nästintill
obegränsade i och med att UNIXliknande miljöer tillåter så kallade
”pipes” där olika kommandon kan
kombineras med varandra i många
och långa kombinationer. Återsökta
ord kan räknas, sorteras och resultaten av sökningarna kan skrivas till
nya textfiler för att på så sätt skapa ett
nytt undersökningsmaterial.

Att migreringen skapar en informationsmängd som är homogen ger
oss även möjlighet att utföra framtida
generella konverteringar av materialet
till andra filformat etcetera. Ett
migrerat källmaterial av denna typ
kan användas och återanvändas i flera
forskningssammanhang och kan även
tillsammans med sin dokumentation
användas av andra forskare än den
som utfört migrationen. Inte helt olikt
hur ett mer ordinärt digitalt arkiv
skulle hanteras. Fast i det här fallet
hämtat från en arkivbildare ute på
internet, omedveten om att den
arkiverats på detta
sätt. 

BEVARAS FÖR FRAMTIDEN

Migreringen innebär även att informationen nu finns i ett format som vi
nästan kan utgå ifrån kommer kunna
läsas även en bit in i framtiden. En
ren textfil + ett relativt vanligt
bildformat. Om inget händer med
själva informationssamlingen så
handlar det om ett bevarandesätt
med ganska enkla interna sammanhang, vilka inte bör vara ett
problem att återskapa i läsbart
format i framtiden.
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att som forskare helt lita på de verktyg
som anhängarna skapat – speciellt
eftersom vi inte har någon insyn i hur
sökmotorer och annat är anpassade.
När det gäller kontinuitet så
finns det alltid en oro att den empiri
som man investerar forskningstid
i plötsligt ska försvinna. Det som
publiceras på internet finns faktiskt
inte alltid kvar på internet – i alla fall
inte på samma sätt och i samma sorteringsordning. Det har vi sett många
exempel på, speciellt under senare år.
Just det material jag diskuterar här
innehåller stora mängder brutna länkar till speciellt Twitter och Youtube,
eftersom större mediasajter rensade
ut mängder av konspirationsteoretiskt
material under hösten 2020. Vissa
delar är således redan förlorade för
framtiden.

Harriet Bosse (1878–1961), norsk-svensk sångerska
och skådespelerska. Här i pjäsen Blommor i drivbänk (1917–1918 ) på Svenska Teatern i Helsingfors.
Svenska Teaterns arkiv, SLSA 1270, SLS arkiv.
Svenska Teaterns arkiv är ett av SLS arkivs största
och mest använda arkiv. Här hittar man även många
skådespelare från Sverige, eftersom teatern under
sina första femtio år (1865–1915) rekryterade
skådespelare från Sverige. Man ansåg att svenskan i
Finland lät för lantlig.
FOTO: FERDINAND FLODIN.

Poeten Edith Södergran (1892 –
1923) med katten Totti 1917. Edith
Södergrans arkiv, SLSA 566, SLS
arkiv.
I SLS arkivs Historiska och litteraturhistoriska samling ingår ett stort
antal person- och släktarkiv.
FOTO: OKÄND

Fritt kulturarv
på nätet
I Finland har man under de senaste tio åren byggt upp och
kontinuerligt utökat sökportalen och materialbanken Finna
som är ett gigantiskt ABM-samarbete för fritt tillgängligt
kulturarv på nätet. För närvarande medverkar över 400
finländska museer, arkiv och bibliotek med information om
sina samlingar och med digitala eller digitaliserade objekt.
Text: Nelly Laitinen nelly.laitinen@sls.fi

del av undervisnings- och kulturministeriets projekt
Det nationella digitala biblioteket
och togs i bruk 2014. Arbetet med
tjänsten hade dock påbörjats några
år tidigare. Idag innehåller Finna en
stor mängd fotografier, planscher,
kartor, konstverk, reklam, litteratur,
filmer, ljudupptagningar, musikalier,
läromedel med mera. En stor del av
det digitaliserade materialet är fritt att
använda så länge man anger upphovsman och källa.
Finna möjliggör även crowdsourcing –
som inloggad kan vem som helst kommentera och bidra med information
om materialet, men en inloggning är
inte nödvändig om man bara bläddrar
i materialet, eller vill ladda ner det.

FINNA BLEV TILL SOM EN

finska och engelska. Översättningsfunktionen fungerar dock endast om
ämnesordet ifråga kopplats till ALLFO (Allmän finländsk ontologi) – alla
medverkande organisationer har inte
kopplat sina ämnesord till ALLFO,
men de som har gjort det får extra
synlighet över språkgränserna.
FINNA KLASSRUM, FINNA STREET
OCH ÖPPNA LÄRRESURSER

Utöver söktjänsten i Finna finns

ytterligare tre specialtjänster: Finna
Klassrum, Finna Street och Öppna
lärresurser.
I stället för att söka fram många
olika institutioners egna webbsidor
eller bläddra bland olika pedagogiska
sajter, hittar lärarna ett variationsrikt
material samlat i Finna Klassrum.
Här är kulturarvet i sig det väsentliga
och organisationen bakom av mindre
betydelse. Finna Klassrum är ett
pedagogiskt samarbete mellan arkiv,

GLOBALT OCH FLERSPRÅKIGT

Alla som använder källor eller producerar innehåll kan ha nytta av Finna.
Finna är globalt användbart och
besökarna kommer även från andra
länder än Finland. Finna förstår
delvis tre språk: finska, svenska och
engelska. Skriver man in sökordet
”båtar” på svenska, söker Finna även
fram material utgående ifrån
motsvarande ämnesord på
13

museer och lärare, kring mindre
tematiska helheter för skolan. Urvalen
och frågeställningarna är framtagna
mot läroplanen för att lätt kunna
plockas in i undervisningen. Det kan
till exempel handla om förändringar
i stadsmiljön, björnen i finländsk
konst, Finland på gamla kartor eller
skoltsamernas historia. Finna Klassrum utökas kontinuerligt med nytt
material och är tvåspråkigt.
Finna Street är en automatiserad sökning av bildmaterial
från den närmiljö man själv
befinner sig i. Finna Street utgår
ifrån positionen som webbläsaren ger och söker fram bilder från
den platsen ur ett råmaterial på
över en miljon foton.
I Öppna lärresurser finns
nedladdningsbara läromedel för
allehanda undervisning. Här kan man
filtrera sökresultat utifrån målgrupp,
utbildningsstadium, typ av läromedel,
ämne, tema, språk med mera.

Salutorget i Helsingfors kring 1900. Gustav
Sandbergs fotografisamling, SLS 1849, SLS
arkiv. Foto: Gustav Sandberg. SLS fotografiska arkivmaterial är omfattande och det
som lagts ut på Finna är mycket uppskattat
och har delats flitigt på sociala media.
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ORGANISATIONERNAS EGNA VYER – SVENSKA
LITTERATURSÄLLSKAPETS (SLS) ARKIV

På Finna kan en organisation också
ha en egen vy med eget utseende och
innehåll. Här sker sökningen i de
egna samlingarna.
SLS arkiv och bibliotek har till
största delen svenskspråkigt material
eftersom SLS uppgift är att ta tillvara
och tillhandahålla information om
den svenska kulturen och historien
i Finland. SLS arkiv var ett av de
första arkiven som anslöt sig till
Finna och det första arkivet som tog
i bruk den automatiserade översättningsfunktionen. År 2020 låg vi på
plats 13 av de mest sökta materialen
på den nationella vyn, vilket är en
utomordentlig placering med tanke på
antalet medverkande organisationer.
Besöken växer år för år och har nästan
femdubblats sedan 2018.
SLS arkiv och bibliotek har koncentrerat sin digitala kundservice till
Finna. På sls.finna.fi betjänar vi våra

kunder bland annat via en chattfunktion. Chatten visar också varifrån
frågorna kommer – glädjande många
kommer från Sverige. Välkommen in
du med! 

TIPS
På SLS egen vy sls.finna.fi har vi
lyft fram intressant arkivmaterial i
olika album. Man kan t.ex. lyssna
på olika varianter av den svenska
som talas i Finland.
På den gemensamma ABM-söksidan www.finna.fi kan resultatet
träffar kännas överväldigande.
Knackar man in ordet ”Stockholm”
får man till exempel nästan en halv
miljon träffar. På Youtube hittas en
informativ film om hur man filtrerar,
den heter: Så söker du material i
söktjänsten finna.fi.

”Stiga upp med stången”. Här går utmaningen ut på att resa
sig upp från liggande ställning utan att använda händerna.
Idrottslekar, SLS 399b, SLS arkiv.
SLS arkivs Traditions- och språksamling innehåller rikligt med
information om miljöer, trender och traditioner under arbete,
fest och fritid, samt om svenska dialekter och ortnamn.
FOTO: MAXIMILIAN STEJSKAL 1930.

En spelman fotograferad
i Österbotten 1939. Erik
Hägglunds fotosamling, ÖTA
135, SLS arkiv.
I Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
finns rikligt med lokalhistoriskt material. Även Finlands
svenska folkmusikinstitut, som
hör till SLS, dokumenterar
bland annat folklig musikoch dansutövning samt ger
ut skivor.
FOTO: ERIK HÄGGLUND

Ritning till ett boningshus av Johannes Kullman (1904) ur
Stensböle gårds arkiv, SLSA 1070, SLS arkiv.
Det finns gott om kartor och ritningar i SLS arkiv. Den äldsta
handlingen härstammar från 1500-talet och hittas i detta
gårdsarkiv.
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Åtkomst för alla
Det har nu gått två år sedan Sverige fick en lag om digital
tillgänglighet i offentlig sektor. Låt oss titta lite på vad
som har hänt hittills och varför lagen behövs.
Text: Tommy Olsson info@digg.se

DIGITAL INKLUDERING – VAD ÄR DET? Kärt
barn har många namn, sägs det,
och andra begrepp som nämnts
under åren är inkluderande
digitalisering eller rätt och slätt
webbtillgänglighet. Vad vi än
väljer att kalla det handlar det
om att inkludera människor i det
framväxande digitala samhället.
Att inte utestänga.
I viss mån är det en åldersfråga.
Som så ofta när ny teknik kommer
är det lättare för den som är ung
att anamma nyheterna, medan
äldre kan vara mer skeptiska – eller
till och med rädda. Och gruppen
äldre blir allt större, allt friskare
och allt mer digital.
INKLUDERING I FLERA DIMENSIONER

Digital inkludering har flera
beståndsdelar. Först handlar det
om våra individuella förutsättningar. Hur digitalt mogna och
kunniga är vi? Är vi motiverade
att pröva något nytt? Litar vi på
att de känsliga personuppgifter vi
lämnar ifrån oss inte hamnar i fel
händer? Har vi ekonomiska förutsättningar att köpa den utrustning
som behövs? Kan vi få en digital
legitimation?
Det handlar också om åtkomst.
Kräver tjänsten en snabb fiberanslutning? Då utestänger den en
hel del människor, framförallt i
glesbygd, som inte har tillgång till
fiber och i många fall inte ens ett
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pålitligt mobilt bredband – något
som blivit högst påtagligt i den
rådande pandemins spår.
Alla tjänster är heller inte lika.
Vissa känns eleganta, naturliga
och intuitiva att använda, medan
andra förefaller vara konstruerade
mer utifrån myndighetens behov
än användarens. För den som är
osäker på sin förmåga kan det då
kännas tryggare att använda den
gamla hederliga pappersblanketten.
Sist, men absolut inte minst, har
vi tillgängligheten – grundstenen
som allt vilar på. Är det möjligt för
alla att tillgodogöra sig innehållet och använda funktionerna?
Fungerar tjänsten för personer
med funktionsnedsättning och
tillsammans med de hjälpmedel
de kan behöva? Gör den inte det
spelar det ingen roll hur snyggt
formgiven tjänsten är, hur snabb
uppkopplingen är, eller hur kunniga och motiverade vi är – många
är ändå utestängda.
MÅNGFALD = OLIKHETER

Vi användare har olika tekniska
förutsättningar: fiber eller inte,
dator, surfplatta eller telefon, ny
eller gammal utrustning och så
vidare. Vi använder dessutom
tjänster i många olika situationer
där ljus- och ljudförhållandena
varierar: på arbetsplatsen, hemma,
på bussen, i affären, på krogen – ja,

snart sagt överallt.
Våra mänskliga förmågor varierar också. Syn, färgseende, hörsel,
rörlighet, finmotorik, läsförmåga,
läsförståelse och kognition rör sig
hela tiden, på en glidande skala –
det vi kallar funktionsvariationer.
För över en miljon människor i
Sverige är någon förmåga konstant
lägre än medianen och då kallar
vi det funktionsnedsättning. En
funktionsnedsättning kan också
vara tillfällig (en handledsfraktur
efter sportlovet) eller situationsberoende (ett gråtande barn i famnen, mobilskärm i solsken, trötthet
och stress). Syn, hörsel, närminne
och finmotorik blir sämre för de
allra flesta av oss ju äldre vi blir.
Tillgänglighet angår oss alla.
Många lösningar för personer med
funktionsnedsättning i den fysiska
världen har blivit så naturliga och
användbara inslag i vår vardag att
vi inte längre tänker på dem som
hjälpmedel. Engreppsblandare i
kök och badrum, fjärrkontroller,
elektriska dörröppnare och nedsänkta trottoarkanter är bara några
exempel.
DOS-LAGEN

På samma sätt är digitala tjänster
som fungerar för personer med
funktionsnedsättning också lättare
och behagligare att använda för
alla. Man talar om universell
utformning – en design som alla

lagstiftning inom området. Unddessa principer finns 13 riktlinjer
med totalt 78 detaljkrav som kallas
framgångskriterier. Lagkraven
omfattar 50 av dessa.
Föreskrifterna säger att digital
service anses uppfylla DOS-lagens
krav om den lever upp till kraven
i Annex A i den harmoniserade
europeiska standarden EN 301
549. Denna standard, som är ett
kravunderlag för upphandling av
it-tjänster, hänvisar till detaljkraven i WCAG för det mesta som
har med webbsidor, dokument och
appar att göra.
TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Utöver att uppfylla dessa krav ska
en offentlig aktör också ha en tillgänglighetsredogörelse (eller flera)
för sin digitala service. Den ska
uppdateras regelbundet och beskriva kända brister i tillgängligheten,
samt ge användaren möjlighet
att kontakta såväl den offentliga
aktören som tillsynsmyndigheten.
Redogörelsen ska vara lätt att hitta
på webbplatsen.
Lagen ställer alltså krav på att
användaren enkelt ska kunna kontakta den offentliga aktören och
påtala brister i tillgängligheten.
Som användare har man också rätt
att begära tillgängliggörande av
vissa typer av innehåll som undantagits av lagen eller aktören.
UNDANTAG

DOS-lagen undantar public
service, direktsändningar, vissa
kartor, visst skolmaterial och vissa
reproduktioner av föremål från
kulturarvssamlingar. Dessutom
kan en aktör åberopa undantag för
oskäligt betungande anpassning av
något innehåll.
När det gäller kulturarv och
oskäligt betungande anpassning är
det inga totala ”frikort”. Aktören
förväntas göra innehållet tillgängligt så långt det är möjligt utan att
det blir oskäligt. Användare har
också rätt att begära tillgängliggö-

rande
av sådant
innehåll,
via kontaktfunktionen i
redogörelsen.
TILLSYN

Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG) är
tillsynsmyndighet för DOS-lagen.
Det innebär att DIGG ska ta emot
anmälningar från användare och
dessutom övervaka svensk digital
offentlig service och rapportera
resultatet till EU-kommissionen
som vill följa upp att direktivet får
avsedd effekt.
DIGG tar emot anmälningar,
men är ingen ombudsman som
företräder användaren gentemot
en offentlig aktör. En anmälning
är därför inte ett personligt ärende
utan snarare ett tips till myndigheten om en digital offentlig service
om behöver granskas närmare, till
exempel vid nästa övervakningsperiod.
Övervakningen omfattar
300–400 digitala tjänster per år.
För de flesta webbplatser sker kontrollen med automatiska verktyg,
men för ett 30-tal webbplatser och
16 appar per år ska DIGG göra en
ingående, manuell granskning.
Om DIGG konstaterar
bristande överensstämmelse
med lagkraven ska myndigheten
kontakta den offentliga aktören
för att försöka åstadkomma rättelse. Det sker i första hand via ett
påpekande – ett ganska informellt
mejl. Förhoppningsvis åtgärdar
aktören bristerna snabbt i dialog
med DIGG och sedan är saken
ur världen. Om aktören inte vill
samarbeta kan nästa steg bli ett
föreläggande om att vidta åtgärder.
Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som aktören är skyldig
att åtlyda. Hjälper inte ens det kan
DIGG förelägga en gång till och
då finns det möjlighet att förena
det med vite enligt viteslagen. 

FOTO:UNSPLASH

kan använda från början i stället
för att bygga särlösningar.
År 2016 antog EU-parlamentet
ett direktiv som kom att kallas
webbtillgänglighetsdirektivet. Det
har, som många EU-direktiv, två
syften: att förbättra tillgängligheten i digital offentlig service inom
unionen och att undanröja handelshinder på den inre marknaden.
Genom en enhetlig lagstiftning
uppnår man båda målen.
Ett direktiv ska genomföras i
form av nationell lagstiftning i
medlemsstaterna. För Sveriges del
handlar det om lagen (2018:1937)
om tillgänglighet till digital
offentlig service, populärt kallad
”DOS-lagen”. Den trädde i kraft
den 1 januari 2019, då utan att
omfatta någon. Den 23 september
samma år började lagen omfatta
webbplatser som var upp till ett år
gamla. Ett år senare omfattade den
samtliga offentliga webbplatser
och från den 23 juni 2021 omfattar
DOS-lagen också offentliga aktörers mobila applikationer (appar).
Inte bara publika webbplatser
och e-tjänster ska vara tillgängliga,
utan även intranät och extranät.
Dessutom ingår dokument, videofilmer, ljudklipp och annat som
finns på webbplatsen, liksom innehåll som en offentlig aktör lägger
ut på till exempel sociala medier.
DOS-lagen omfattar bland
annat myndigheter, regioner,
kommuner och offentligt styrda
organ, men även privata aktörer
som bedriver offentligfinansierad
verksamhet inom vård, skola och
omsorg.
Lagen innebär att webbplatser och
mobila applikationer ska vara
• möjliga att uppfatta,
• hanterbara,
• begripliga
• och robusta.
Detta är de fyra principerna i Web
Content Accessibility Guidelines
(WCAG), en uppsättning internationella riktlinjer som ligger
till grund för praktiskt taget all
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Ett demonstrationståg
för kvinnorösträtten i
Göteborg i juni 1918.
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Arkivforskning
– svårare än man kan tro
För drygt fem år sedan enades Lisbeth Stenberg och ytterligare tre
kvinnor om att samla personer från olika kvinnoorganisationer
för att skriva Göteborgs kvinnorörelsers historia. Projektet
resulterade i boken Att ge upp har inte övervägts som
gavs ut lagom till Göteborgs 400 års jubileum 2021.
Text: Lisbeth Stenberg lisbeth.stenberg@eriksberg.se

FÖR 30 ÅR SEDAN HITTADE jag vägen till
ett arkiv som sedan stegvis öppnade
sig för mig. Det var Selma Lagerlöfs
arkiv som av Mårbackastiftelsen finns
deponerat i Kungliga biblioteket.
Visst fanns det personal vid handskriftsavdelningen men för att kunna
fråga måste man ha kunskaper. Jag
lärde mig mer och mer, undan för
undan om vad arkivet innehöll men
det tog lång tid. Nu har jag försökt få
fler att uppleva det äventyr som det
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faktiskt är att hitta helt ny kunskap
genom arkivstudier i Göteborgs kvinnorörelsers historia. Det projektet har
resulterat i en diger bok på 472 sidor
utgiven på Makadam förlag, Att ge
upp har inte övervägts. Där skildras
kvinnorörelsen i Göteborg från slutet
av 1800-talet fram till nutid. Trettiotalet skribenter har medverkat,
några av dem med forskarbakgrund.
Samtliga har varit rörelseaktiva och
har skrivit ”sin” organisations his-

toria. I den här artikeln ska jag ta
upp lite om vägen till resultatet och
reflektera över hur fler skulle kunnat
engageras i arkivforskningen.
EN ALLMÄN BÖRJAN
– FORSKARCIRKEL OM KVINNORS HISTORIA

Kvinnliga akademikers förenings västra krets (KAF) inledde våren 2014, i
samverkan med Kvinnofolkhögskolan
och KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek, ett försök att få
flera att intressera sig för arkivstudier
och för att skriva kvinnors historia.
Tanken var att utrusta deltagarna med
nödvändiga redskap för att de sedan
skulle kunna gå vidare utifrån egna
idéer och intressen. En temadag och
några träffar hölls på Kvinnofolkhögskolan och flera arkiv besöktes:
KvinnSam, Landsarkivet (två gånger),
Regionarkivet och Stadsmuseets arkiv.
Våren 2015 hölls en ny temadag
men få deltog och forskarcirkeln höll
på att rinna ut i sanden. Bara ett par
deltagare kom med egna idéer som de
självständigt arbetade vidare med. En
skrev om en farmor som hade varit
konstnär. Två som intresserade sig
för rösträttsrörelsen var på god väg
och ville fortsätta. Då enades fyra
närvarande vid ett möte om att till
hösten försöka samla kvinnor från
olika kvinnoorganisationer för ett
projekt att skriva Göteborgs kvinnorörelsers historia till Göteborgs 400
års jubileum 2021. Uppfattningen var
att vi nu behövde peka med hela handen och samlas kring en gemensam
uppgift. Under senvåren kontaktades
kvinnor som kunde tänkas vara
intresserade. I oktober 2015 deltog
27 personer i en träff på Kvinnofolkhögskolan. I fyra olika temagrupper
diskuterades kunskapsläget. Professor
Christina Florin, KAF, medverkade
med ett anförande om rösträttsrörelsen. Beslut togs om att fortsätta
kartläggningsarbetet i grupper för:
rösträttsrörelsen, politiska organisationer, fem idéburna organisationer,
1970-talets kvinnorörelse samt kultur
i rörelser.
ETT SAMMANHÅLLET PROJEKT TAR FORM

I januari 2016 samlades 32 personer
och enades om ramarna för ett fortsatt
arbete och fattade beslut om att söka
medel för projektet i Anna Ahrenbergs fond och Mary von Sydows
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fond. Professor Lena Wängnerud höll
ett föredrag: Jämställdhetens paradox
– fler kvinnor i politiken men minskad
betydelse av könstillhörighet som var
utgångspunkt för en gemensam diskussion. Inom projektet har sedan alla
samlats till stormöten med föredrag
och rapporter från de olika temagrupperna en gång per termin.
Hur gick det då att få skribenterna
att använda arkivmaterial då de skrev?
Nästan ingen som inte hade forskar-

”det måste
få kosta
att bevara
kunskap”
bakgrund besökte ett arkiv på eget
initiativ. Det behövdes ytterligare
stöd. Jag bokade tid och följde med
några som sedan fortsatte på egen
hand. Det första steget över tröskeln
till något okänt är alltid det svåraste,
var min tanke med att följa med. Vita
bandet har ett stort föreningsarkiv i
Regionarkivet och Ulla Holmlid som
ville skriva om föreningen var först
motvillig – men blev sedan fast och
vände åter många gånger på egen
hand. Det blev en mycket uppskattad
berättelse om en nu nedlagd, nästan
bortglömd organisation som har tagit
viktiga initiativ. Vita bandet startade i
Göteborg 1898. De var entreprenörer
som drev alkoholfria serveringar, startade utbildningar och initierade hjälp
till behövande kvinnor.

Ulla visade sig ha motivering
och möjlighet att återkomma. Men
kanske skulle jag ha ordnat en mer
övergripande presentation av hur
arkivet var uppbyggt. Jag beställde
fram lite material som jag själv tyckte
verkade mest lovande och vi gick
igenom det tillsammans. Innehållet
var det ju ingen som kände till. Det är
just den utmaning den sökande måste
anta – att bli den enda som vet vad
som döljer sig i de gråa mapparna och
svarta protokollsböckerna. Ulla fick
sedan också god hjälp att gå vidare
vid sina besök.
Föreningen Göteborgs Idun har
funnits sedan 1929. Jag följde jag med
dess ordförande till KvinnSam där
ett arkiv finns. Vi började titta på det
och Eva Dahmén Jansson skrev sedan
om organisationen som har haft det
första Kvinnornas hus i landet. Det
var något som helt hade glömts bort.
Då ett Kvinnohus öppnade 1978 i det
gamla apoteket Måsen i Gamlestaden
trodde de som var engagerade i det
projektet, fram till nu, att det var det
första kvinnohuset i Sverige.
Gruppen för rösträttsrörelsen
fortsatte tillsammans med mig att gå
längre tillbaka i historien – till Göteborgs kvinnoförening, en organisation
som startades av kvinnor 1884. Viktiga för föreningens tillkomst var två
döttrar till S.A. Hedlund, från 1852
vänsterliberal redaktör för Göteborgs
Handels och Sjöfartstidning. S.A.
Hedlund visade sig vara Göteborgs
första kvinnosaksman. Han och förhistorien till kvinnorörelsen presenteras tämligen utförligt i vår bok.
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”Arbetarkvinnornas historia
behövdes som ett komplement –
i de idéburna organisationerna
som själva framgångsrikt
skrivit sin egen historia var mer
välbeställda kvinnor medlemmar.”

BETYDELSEN AV PERSONLIG HANDLEDNING

Det mesta av den övriga arkivforskningen som har skett har jag själv stått
för. Det är lite nedslående att inte fler
hakade på. Det har varit jämförelsevis
lätt att hitta i KvinnSams arkiv som
inte är så stort. Bra utrustning för att
kostnadsfritt göra kopior digitalt har
underlättat. Jag har även fått hjälp att
beställa visst material som har digitaliserats av Riksarkivet. Ett personligt
besök där var dock på det stora hela
en besvikelse. Riksarkivet saknade då,
för ett par år sedan, bra teknik för att
man själv skulle kunna kopiera och
digitalisera på plats.
För egen del har jag varit beroende
av att få hjälp att hitta i Regionarkivet. Föreningsarkiven där är många.
Det finns register i pärmar som
sträcker sig över närmare 50 meter –
tror jag, och så ska man kunna söka
digitalt – något jag inte har lyckats
tillfredställande med. Jag kommer
inte riktigt ihåg mitt första besök vid
arkivet men på något sätt fick jag tips
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om att Kappsömmerskorna vid Wettergrens kappfabrik
hade efterlämnat
protokoll. Jag hade
antagligen frågat om
arkiv efter kvinnliga
organisationer. Jag
återkom och beställde
fram det lilla som
Kappsömmerskorna
hade efterlämnat av
Ett vykort föreställande Vita bandets restaurang i Slottssporadiska protokoll
skogen, Göteborg.
från 1899 till 1909.
Då fick jag även tips på bredvidläsning – en minnesbok över Beklädnararbetareförbundet i Göteborg. Där
finns en bild av den stolta styrelsen
med den egna fana de lyckades skaffa
sig 1907.
Ja, så fortsatte jag och letade efter
kvinnoorganisationer av alla de sorter
i registerpärmarna. Särskilt var jag på
jakt efter arbetarkvinnornas historia.
Det behövdes som ett komplement – i
de idéburna organisationerna som alla
själva framgångsrikt skrivit sin egen
historia i boken var mer välbeställda
Harald Hjern, Beklädnadsarbetare.
kvinnor medlemmar. Jag hittade
Historik över Svenska Beklädnadsarbeen hel del och när jag sökte något
tare-förbundets avdelning 8:s 60-åriga
speciellt frågade jag och fick hjälp
fackliga arbete 1882–1942. Göteborg:
Framåt 1943.
att komma vidare – om det fanns
material. Den ingående kännedom
För min del fungerade den personliga
som Paul Epäilys har om föreningsarkiven ledde mig till exempel till
hjälp jag fick alldeles utmärkt. Det är
Göteborgs vänstersocialdemokratiska
väl så samspelet mellan besökare och
kvinnoklubb som fanns en kort tid
personal idealt ser ut. Men jag har
från 1918 till 1924. Jag skulle aldrig
funderat över varför inte fler kunde
lockas att fördjupa sig i arkivmaterial.
ha hittat den klubben på egen hand.
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Innan vi satte igång att söka i det
stora Hedlundarkivet som finns i
Göteborgs universitetsbibliotek bokade jag in tid med Anders Larsson som
är ansvarig för arkivet. Han gjorde en
genomgång av arkivet tillsammans
med gruppen. Vi samlades sedan
under en period en gång i veckan och
gick igenom delar av arkivet. Var och
en letade efter sådant som intresserade
henne och det fanns gott om ingångar
– kanske för många.

”De flesta föreningar
har varit noga med att
lämna sitt material till
ett föreningsarkiv men
sedan verkar intresset
på något sätt ta slut”

FOTO: STOCK.ADOBE:COM

Svaret kanske är att det tar tid – att
gå igenom materialet, att söka efter
annan forskning inom området, att
gå till andra samtida källor – att gå
tillbaka till arkivet … Idag är många
otåliga, vill se ett snabbt resultat och
blir besvikna. Som jag ser det är det
just tjusningen – processen då man
kommer en annan tid och dess människor och organisationer inpå livet.
FRAMTIDEN?

att höras. Civilsamhällets nätverk
och sammanslutningar är kittet i vår
demokrati – det måste få kosta att
bevara kunskap om hur människor
går samman för att skapa bättre villkor och utveckla demokratin. 

ILLUSTRATION:FREEPIK

De flesta föreningar har varit noga
med att lämna sitt material till ett föreningsarkiv men sedan verkar intresset på något sätt ta slut. Arbetet med
projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r
har väckt nya frågor hos mig. Kan
banden mellan organisationerna och
arkiven stärkas och utvecklas? Kanske
ett nät av arkivansvariga i föreningarna skulle kunna vara en förbindelselänk? I en återkommande dialog mellan föreningar och arkivarier skulle
även situationen i framtiden kunna
tas upp. Vilka dokument kommer det
att finnas för historieskrivning och
underlag för reflexion från vår samtid
idag? Den typen av organisationer
som skriver utförliga protokoll och
samlar och lämnar dokument till
arkiv är nog tyvärr utdöende.
En grupp av kvinnor som har varit
aktiva i olika delar av 1970-talets
kvinnorörelse ingick i vårt projekt –
de skrev själva ner sina minnen. En
sådan insamling av berättelser skulle
kunna ske kontinuerligt i en samverkan mellan arkiv och föreningar.

Jag är medveten om att insamling av
berättelser sker vid Nordiska museet
och andra institutioner men då
handlar det mest om personliga minnen – inte hur människor slutit sig
samman för att påverka. Det speciella
med sociala rörelser skulle behöva
lyftas fram för att få mer kunskap
även om mer kortlivade sammanslutningar.
I en tid då resurserna
för många arkiv krymper kanske ett sådant
och andra förslag
att utveckla
verksamheten
kan verka orealistiskt. – En
utopi? Men
samtidigt firar
vi i år 100 år av
demokrati. År
1921 blev kvinnor fullvärdiga
medborgare och
var valbara och
kunde delta i val till
riksdagen. De hade
då i decennier organiserat sig för att nå det
målet. Sedan följde ytterligare över sextio år innan de
nådde fram till någorlunda
jämställd representation i
beslutande församlingar. Den
långa vägen skildras i vår bok
som vill ge grupper som idag
saknar inflytande mod att
kämpa för att få sina röster
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Stora brister i
tillsynsverksamheten
Det måste gå att ställa vissa grundläggande krav på myndigheters
tillsynsverksamhet. Tillsynen ska utgå från gällande föreskrifter
– inte upphävda. Ett annat krav är att behandla alla inspekterade
myndigheter på samma sätt, oavsett handläggare. Vid den
tillsyn av 13 tingsrätter som Riksarkivet genomförde 2020
misslyckades man tyvärr på samtliga dessa punkter.

NOTISER

RIKSARKIVET

KRÖNIKA

KÅSERI

Text: Mats Johansson matsjohansson196702@gmail.com

LÅT OSS BÖRJA MED DEN arkivjuridiskt
kanske mest intressanta frågan, hur
det förhåller sig med kravet på detaljerad redovisning av förvaringsenheter - det som i RA-FS 1991:1 6 kap
§ 10 uttrycks: “För handlingar som
sammanförts till volymer redovisas
volymens löpnummer inom serien
samt volymens tidsomfattning”. I det
praktiska arkivarbetet har de flesta
dessutom angett det intervall av akter
som finns i volymen. Det här är ett
krav som Riksarkivet fortsätter att
ställa idag - 2021. Problemet med det
är att paragrafen är upphävd.
En kort bakgrund:
I standardverket ”Arkivlagen –
bakgrund och kommentarer”, sid 27,
konstateras att det som vi kan kalla
volymredovisning inte är till någon
större nytta hos myndigheterna:
“Det har visat sig att de statliga myndigheterna inte anser sig ha någon större
nytta av arkivförteckningen för egen del
och att arkivförteckningen anses föga
informativ för forskarna”.
Det var bland annat mot bakgrunden av denna bristande nytta
som det så kallade INFOTEK-RED
projektet fick i uppdrag att utarbeta
ett nytt sätt att redovisa arkiv. Arbetet
i INFOTEK-RED följdes av det så
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kallade Arkivredovisningsprojektet,
ett internt projekt inom Riksarkivet
som rent av lämnade det radikala
förslaget att begreppet “arkivförteckning” skulle ”utmönstras” eftersom
det ”förknippas med lagerlistor”
(Arkivredovisningsprojektet, sid
43). Har man en serie med 15 000
volymer där återsökningen sker direkt
i hyllan med hjälp av målnummer och
årtal behöver man ingen förteckning
över i vilken volym i löpande ordning

en akt ligger. Åtminstone inte om
arkiverande myndighet tar sig friheten att på volymen notera vilka akter
som ingår i den.
BORTTAGET KRAV PÅ VOLYMREDOVISNING

Detta om bakgrunden. Nu över till
rättsläget. Kravet på volymredovisning som tidigare fanns i RA-FS
1991:1 kap. 6 §10 togs bort i RA-FS
2008:4. I den nya arkivredovisningsmodellen infördes istället just det
tankesätt som framkommer i Arkivredovisningsprojektets rapport, det
vill säga krav som var mer inriktade
mot att redovisa arkivens logiska
innehåll än att upprätta långa lagerlistor (se Arkivlagen, sid 27). Kravet
på detaljerad volym/förvaringsenhetsredovisning ersattes alltså med en
mer övergripande skrivning. Myndigheterna ålades att i den utsträckning som behövs för handlingarnas
”identifiering, åtkomst och hantering
över tiden ange beteckning på förvaringsenheten, typ av förvaringsenhet
samt förvaringsenhetens omfattning
och fysiska placering.”
Kravet mildrades ytterligare i
RA-FS 2019:2, där Riksarkivet nöjer
sig med att konstatera att “uppgifter”
(vilka uppgifter anges inte) om förva-

ringsenheterna ska anges i den utsträckning som behövs för att man ska säkra
identifiering, åtkomst och hantering av
handlingarna. På Riksarkivets webbplats
framgår dessutom att myndigheterna
genom den reviderade regleringen “ges
en än större frihet att utforma redovisningen av förvaringsenheterna efter egna
förutsättningar”. Det ska sägas att det
naturligtvis finns tillfällen då en detaljerad redovisning av förvaringsenheters/
volymers innehåll är nödvändig för
återsökningen. Ett exempel är om man
arkiverat handlingar tillhörande olika
dossiérnummer i samma volym, som man
ibland gör i tingsrätternas administrativa
arkivbildningar. Då behövs en detaljerad
förteckning för att kunna återsöka
handlingarna. Men har man 15 000
volymer med akter i brottmål, var och
en märkt med ingående akter och årtal,
så finns inte samma behov. Och det har
Riksarkivet uppenbarligen genom sina
förändringar i redovisningskraven insett.

”Tillsynen skulle kunna fungera
som ett tillfälle för dialog mellan
Riksarkivet och myndigheterna”

LÅT BEHOVEN STYRA

Den författningsmässiga pragmatism
som kommer till uttryck i RA-FS 2008:4
är alldeles lysande bra! Alla typer av
arkivhandlingar behöver inte redovisas
på samma sätt, utan regleringen sätter
säkrandet av återsökning och åtkomst i
främsta rummet. Behoven ska styra redovisningen med hjälp av flexibla regler. I
den utsträckning det behövs ska förvaringsenheterna redovisas - därav följer att
om ett sådant behov inte föreligger behöver någon detaljerad redovisning alltså
inte göras. Myndigheterna kan rimligen
sina arkivbildningar bäst och det är därmed alldeles briljant av Riksarkivet att ge
dem frihet att utforma redovisningen på
ett sätt som säkrar återsökningen - idag
och i framtiden.
Lysande bra – om inte Riksarkivet vid
sina inspektioner av landets tingsrätter
stelbent valt att hävda att kravet på detaljerad redovisning av förvaringsenheter
fortfarande gäller på samma sätt för alla
handlingstyper, oavsett hur de återsöks,
oavsett vilka uppgifter som behövs för
att de ska kunna återsökas. Som om inga
förändringar i föreskriften gjorts. Som
om det finns behov av att redovisa en
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serie med akter i brottmål volym för
volym, när förteckningen överhuvudtaget inte används för återsökning och
faktiskt inte heller fyller någon annan
funktion.
Jag vågar påstå att tingsrätterna
ligger i topp bland landets myndigheter när det gäller kraven på effektivt
utlämnande. Knappast någon annan
myndighet granskas så intensivt av
så många olika aktörer. Därmed ligger tingsrätterna i topp även när det
gäller behovet av att säkert kunna
återsöka arkiverade handlingar. Att
återsöka och lämna ut handlingar är
ett uppdrag som landets tingsrätter
sköter med en utomordentligt god
servicenivå, oavsett om handlingarna
finns analogt eller digitalt. Begär man
ut en handling är det normalt att få
den inom några timmar.
Att inte kunna återsöka de efterfrågade handlingarna är alltså inte ett
alternativ för landets tingsrätter. Att
spilla tid på att återsöka handlingar
med hjälp av en volymförteckning
är inte heller ett alternativ. Att gå
omvägen via ett volymnummer i en
lagerlista (förlåt, arkivförteckning!)
när aktnumret räcker skulle innebära
risker för att skyndsamhetskravet inte
skulle kunna mötas.
FIKTIV FRIHET

I standardverket Arkivlagen konstaterades redan 1997 att myndigheterna
inte ser någon nytta med de långa
lagerlistorna. I rapporten Arkivredovisningsprojektet 2001 konstaterades
samma sak. En ny reglering växte
fram just mot denna bakgrund. Att
upprätta en förvaringsenhets/
volymförteckning är uppenbarligen
inte längre föreskrivet - om det inte
behövs.
Ändå fortsätter Riksarkivet i tillsynen av landets tingsrätter att kräva
att domstolarna upprättar sådana
förvaringsenhets/volymförteckningar - för hela materialet oavsett
hur eftersökningen görs och oavsett
hur behoven ser ut. Det är märkligt
eftersom skrivningarna i de nya och
gamla föreskrifterna skiljer sig så
radikalt åt. Det är märkligt också
eftersom Riksarkivet skriver på sin
egen webbplats att man med den nya
föreskriften ger myndigheterna en
än större frihet att utforma redovisningen av förvaringsenheter efter sina
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egna förutsättningar.
Det är alltså en frihet som inte
finns i verkligheten.
Tyvärr finns det fler brister i Riksarkivets tillsynsverksamhet. En av de
inspekterade domstolarna inspekterades även 2011. Då slapp man helt
förelägganden för sin arkivredovsining. 2020 fick samma (uppdaterade)
redovisning fem förelägganden. En
annan av domstolarna fick 2011
godkänt för sina arkivlokaler, samma
arkivlokaler som 2020 anses undermåliga.
Två av domstolarna klarade sig
helt utan förelägganden, trots att de
saknar föreskrivna tillämpningsbeslut
av RA-MS 2019:51. Två andra tingsrätter som saknar beslut föreläggs att
ta fram ett sådant. Till en domstol
“framför” Riksarkivet att sådant
beslut ska fattas, men man förelägger
inte. Till en annan domstol “anmärker” man att sådant beslut ska fattas,
men man förelägger inte. Samma
brist hanteras alltså a) utan åtgärd,
b) med “framförande” att bristen ska
åtgärdas, c) med “anmärkning” att
bristen ska åtgärdas och d) med föreläggande att bristen ska åtgärdas. Det
är anmärkningsvärt!
BEHANDLAS OLIKA

Hantering av externa databärare
(CD, USB etcetera) med elektroniska
handlingar är ett annat område där
inspektionerna resulterar i helt olika
resultat. Sådana externa databärare
finns utan någon som helst tvekan vid
varje tingsrätt.
Vissa domstolar "kommer undan
med" att hänvisa till Domstolsverkets
övergripande strategi för bevarande
av elektroniska handlingar, trots att
Riksarkivet i flera andra inspektionsprotokoll slår fast att den inte gäller
för den typen av databärare. Andra
domstolar föreläggs att upprätta egna
strategier. Någon domstol kommer
undan med att hänvisa till att man
avvaktar Domstolsverkets besked om
hur materialet ska hanteras (ett besked
som det väl är Riksarkivets uppgift att
leverera?).
Tingsrätterna behandlas således på
helt olika sätt och någon gemensam
policy för hur det Riksarkivet uppfattar som brister i arkivbildningen ska
hanteras förefaller inte finnas.
Vad kan då vara förklaringen till

att tingsrätterna behandlas så olika?
En hypotes som är anmärkningsvärd men som ändå - när man
studerat materialet - framstår som
rimlig är att det helt enkelt beror på
vilken handläggare som ansvarat för
inspektionen. Sammanlagt har sex
handläggare genomfört tillsyn vid
tretton tingsrätter. Fem av dem har
inspekterat tio av tingsrätterna och
skrivit fjorton förelägganden.
En ensam handläggare ansvarar för
tillsynen av tre tingsrätter. Dessa tre
tingsrätter drabbas av sexton förelägganden. En av de sex handläggarna
står således för 53 procent av föreläggandena.
ÄNNU ETT MISSAT TILLFÄLLE

Riksarkivets uppdrag att inspektera
arkivvården vid de svenska myndigheterna är oerhört viktigt. Tillsynen
skulle kunna fungera som ett tillfälle
för dialog mellan Riksarkivet och
myndigheterna, en dialog som skulle
kunna resultera i en generellt bättre
informationshantering bland våra
myndigheter. För att nå dit krävs
lyhördhet och respekt för – och
kanske också kunskap om - myndigheternas kärnuppdrag. För att nå
dit krävs en förmåga att förstå att
behovet av redovisning skiljer sig åt
mellan olika handlingstyper och olika
arkivbestånd.
Istället väljer Riksarkivet att stelbent och med stöd av upphörda föreskrifter fortsatt kräva att myndigheterna ska upprätta oändliga lagerlistor
som av Riksarkivet självt dömt ut som
meningslösa redan i början av seklet.
Det vi ser är tyvärr ännu ett missat
tillfälle för Riksarkivet att vara den
relevanta, kompetenta och nyttoskapande myndighet som informationshanteringen i det här landet så väl
behöver.
Arkivredovisningsprojektet Dnr
RA-20-2001/02947
MATS JOHANSSON är enhetschef vid
Stadsarkivet i Lund. Han har tidigare
varit arkivarie och servicechef vid Malmö tingsrätt. Han är fortsatt engagerad
som konsult i flera av inspektionerna mot
landets tingsrätter. 

Kåseri

Från analog föredragshållare till ”influencer”
året fick jag en
förfrågan från Bergshistoriska utskottets arkivgrupp. De undrade om jag
kunde tänka mig att representera
Svenska Arkivförbundet vid deras
planerade arkivkonferens i november
2020 och där hålla en övergripande
exposé över hur näringslivsarkivstrukturen i Sverige ser ut.
Efter lite överväganden och rådslag med Arkivförbundets styrelse
tackade jag ja. Då visste vi inte vilket
genomslag coronapandemin skulle få
gällande traditionella konferensverksamheter, mötesformer och hela
samhället.
När coronapandemin var ett faktum omformades seminariet snabbt
till en digital konferens som skulle
streamas och filmas, för att kunna
publiceras via Jernkontorets webb och
därmed bli tillgänglig för fler.
I MITTEN AV MARS FÖRRA

JAG SOM HAR HÅLLIT kurser, föreläsningar
och liknande i traditionell fysisk form
i drygt 20 år skulle nu transformeras
till en föredragshållare vid ett webbinarium och det kändes ytterst ovant.
Jag som tycker om publikkontakten
och den dialog som den kan ge
upphov till …Jag som inte är direkt
manusbunden när jag håller föredrag
och gillar de spontana växlingarna
som det medför …Jag som har svårt
att stå stilla på en ”scen” och läsa innantill och som gärna förstärker det jag
pratar om med gester etc … Vi kan
sammanfatta det med att det blev en
ordentlig utmaning och inte vad jag
tackade ja till i mars 2020.
Webbinariet genomfördes under
eftermiddagen den 3 november och

hade ett 50-tal deltagare som tog
del av de streamade föreläsningarna.
Allt fungerade utomordentligt bra
och Jernkontorets personal bistod
med att hantera de skärmdelade pptpresentationerna.

ut och fick våndas
över de andra föreläsarnas professionalitet i att hantera den digitala
miljön. När det blev min tur hade jag
ett specifikt ”mindset” – jag intalade
mig att jag var Bengt Magnusson (på
TV4-nyheterna) och att jag skulle
förmedla just nyheter. Jag meddelade
även åhörarna inledningsvis om att
det var min premiär som webbinarieföreläsare – och att om jag, mot
förmodan, skulle ”rulla ur bild”, så
skulle de ropa på mig …det behövdes
dock inte.
Efteråt har jag sökt tröst hos vår
förra kulturminister och nuvarande
EU-parlamentariker, Alice Bah
Kuhnke, och hennes ofrivilliga
”nakenchock” inför ett digitalt gruppmöte inom EU. Händelsen, som hon
själv har informerat om via Instagram
i slutet av mars 2021, utspelade sig
när hon mitt i morgonstressen höll på
att förbereda sig för ett kommande
möte …följande är ett direkt citat
från hennes inlägg:
”... under några rafflande minuter,
hann jag glömma (!) att datorn var
på, så plötsligt hör jag hur mitt
namn ropas upp: ’Mrs Kuhnke, Mrs
Kuhnke ...’. Och i samma veva som
jag skyndar från köket, med kaffe i
ena handen, skvättandes över golv
och pinaler, och lutar mig fram över
datorn för att säga de artighetsfraser
GIVETVIS VAR JAG SIST

som vi alltid upprepar för att testa ljud
och bild så SLOG DET MIG att jag
inte (alls) var klädd ... Så jag slängde
mig ner på golvet, under skrivbordet,
samtidigt som jag ropar något obegripligt på engelska typ ’Eh... Thank
you... everything is just fine... eh, I
don’t need to test the picture because
eh...mummel mummel... RIDÅ.”
NÄR JAG LÄSTE DETTA kände jag mig ganska nöjd över att bara ha varit Bengt
Magnusson från TV4 – samtidigt
som jag kunde snacka med mina barn
hemma vid matbordet på kvällen och
säga: ”Nä men, bara så att ni vet idag
har jag webbsänt information till en
hel grupp av mottagare – så nu är
farsan influencer…” Repliken var lika
snabb som skoningslös – NOT!!
Jag har dock inte vågat titta på
webinariet i efterhand, men det
kanske man borde göra, för att lära sig
bemästra denna form av föredrag – för
den lär nog bli mer vanligt förekommande framöver. 

PER LUNDIN
PER.LUNDIN@BLEKINGEARKIVET.SE
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ARKIVVÄSEN VS RÄTTSVÄSEN

- en diskussion om dagens
demokratiska klimat

VAD VILL ETT ARKIV FÖRMEDLA eller
berätta? Vad är ett arkivs sanna väsen,
egentligen? Existerar arkiven för
vår eller historieberättandets skull?
Eller formar det ett eget organiskt
materiellt väsen som vill förmedla sin
”egen” historia? Eller är de uttryck
för någonting helt annat som vi idag
har förbisett, som vi eventuellt saknar
verktyg för att förstå? Denna gång
ämnar jag inte gå in i en Jenkisoniansk diskussion om att existera eller
icke existera, utan snarare rikta frågeställningarna mot de dagsaktuella
händelserna runt arkivsituationen i
Stockholms tingsrätt. Hur påverkar
dessa händelser vår tilltro till vårt
rättssystem? Vad säger de oss om
rättssäkerhet i vårt domstolsväsen?
Vad är denna arkivinstitution ett
uttryck för, egentligen?
Efter att ha läst artikeln Tingsrättspersonal: Vi bryter mot lagen (DN, den
2 februari 2021) får vi en möjlighet
att observera vad nämnda händelser
faktiskt ger uttryck för via en högst
levande diskussion via vår statsapparat.
Vad vi får ta del av via artikeln
är ett förhållande där en redan
ansträngd arkivpersonal tvingas
kompromissa med arbetsbördan,
medan de samtidigt är föremål för en
omfattande nedskärning motiverad
av krav på effektivisering. Å ena sidan
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uttrycker arkivpersonalen att de inte
har möjlighet att leva upp till arkivlagens krav och att detta är ett allvarligt
problem; å andra sidan hävdar den
administrativa direktören Ulrica
Engström Nilsson att inget lagbrott
begås vid hanteringen av tingsrättens
allmänna handlingar.
vi kunna inta en
polariserande ställning gentemot
aktörerna, men den sanna antagonisten i detta fall anser jag speglas genom
de värderingar som sammanhanget
vittnar om. Nämligen det som händer
vid effektivitetens kölvatten. Vad jag
menar med det är hur skrämmande
det är att bevittna och se hur effektivitetens era har nått till ett absurdum
där myndigheter tvingas vaska fram
ad hoc-lösningar snarare än att agera
långsiktigt i allt fler och nyanserade
sammanhang. Att istället för att öka
resurser till en redan ansträngd arkivsituation, sträva efter att effektivisera
med en allt snävare budget, är ett tydligt exempel på det. Dagens samhällsutveckling vad gäller privatisering
av vården och de växande avstånden
mellan makthavare och vetenskapen
gällande miljön är andra exempel på
det. En annan het potatis för närvarande är hur Försäkringskassan har
levt sitt eget liv det senaste decenniet
och där ett efterlängtat motstånd

I DETTA LÄGE SKULLE

nu har tagit fart i och med Niklas
Altermarks bok Avslagsmaskinen från
förra året. Trots att det går att bevisa
med siffror att Sverige har allt lägre
sjuktal, lyfter Altermark bland annat
fram att det ser annorlunda ut i verkligheten. En sjuk människa som får
avslag på sin sjukpenning blir inte per
automatik ”frisk”.
är enligt
mig ytterst uttryck för vad vårt samhälle vill prioritera. Vad vi kollektivt
anses vara viktigt. Ett kollektiv består
av flera individer och således bryts
det ner till att handla om vad varje
människa enskilt och individuellt
anser vara viktigt i våra liv. Det går
djupare än ideologi, samhällsåskådning eller en specifik övertygelse. Det
bottnar i det som populärhistorikern
Fredrik Lindström kallar för dagens
religion, nämligen individualism. Det
problematiska med resonemanget
”att det inte drabbar mig” är, som
så många har påpekat före mig, att
det kommer att drabba våra efterlevande. En åtsnörpt central offentlig
arkivinstitution kommer kanske
inte få tydliga konsekvenser idag då
det inte är riktigt mätbart än. Men
om två eller tre generationer kommer historieskrivningen om idag bli
problematisk. Ytterst blir då frågan
om hur lagstiftningen kring våra

ALLA OVAN BESKRIVNA FENOMEN

allmänna handlingar är utformad en
demokratisk angelägenhet. Jag ställer
mig undrandes över vem eller vilka
man kan ställa till svars för konsekvenserna av att våra offentliga arkiv
inte erhåller tillräckligt med personal
eller resurser för att värna om våra
allmänna handlingar. Vad händer när
systemet fallerar?
FENOMENEN OMKRING STOCKHOLMS TINGSRÄTT,

vården, miljön och Försäkringskassan vittnar inte om någon enskild
eller några enskilda förövare, utan
beskriver snarare, via sina berättelser,
vilka vägval vi har gjort som kollektiv.
De vittnar också om nödvändigheten
ändra kurs mot en ny destination. Så
länge vi befinner oss i en situation där
majoriteten av vår befolkning upplever
stora ”problem” som inte drabbar en
direkt, så anser jag att individualismen
är den sanna antagonisten. Hur kan
man bekämpa en dylik fiende?
strukturella problem
är att om förändring ska ske så måste
varje individ fatta altruistiska beslut
snarare än egoistiska. I varje led från
arkivassistenten till riksarkivarien.
Filosofen Jean-Paul Sartre lyfte fram
detta i sin teori om existentialism
genom uttrycket att ”existens föregår
essens”. Om jag frågar er i vilket
samhälle ni vill leva, så vill jag, i likhet med Sartres subjektiva humanism,
lyfta fram att vi skapar vårt samhälle
genom våra individuella fria val. Min

DET IRONISKA I DETTA

ILLUSTRATIONER:FREEPIK

övertygelse är dock att förändring
måste ske initialt via de hierarkiska
toppskikt som existerar idag. De
svallvågor som tingsrättens personal
kan skapa genom sina rop på hjälp
har inte samma genomslagskraft som
exempelvis myndighetschef Gudrun
Antemar. Om regleringsbrevet från
regeringen indikerar styrning till
domstolsverket om nedskärning, så
beror detta på okunskap. Ja, okunskap.
För vad händer när det inte finns tid
att hantera allmänna handlingar? Vad
händer med arkivarien som förmodligen stressar ihjäl sig? Vad händer med
atmosfären på jobbet? Vad händer
med dynamiken på arbetsplatsen?
Vad pratas det om i korridorerna och i
fikarummen? Vilken påverkan har det
på servicen och agerandet till kunder
och allmänheten? Hur påverkar det
hemmet när den enskilde individen
kommer hem från jobbet eller medborgaren som inte fått ut sin begäran
om allmän handling? Jo, en mängd
negativa upplevelser och handlingar
och tankar.
En oeftertänksam nedskärning sätter enorm press på verksamheten. Förutom att negativa sociosamhälleliga
flöden skapas uppstår också en negativ
folkhälsa. All form av stress skapar
både mental och fysisk sjukdom. Att
spara en krona för att uppnå budget
väger absolut inte upp de skador som
det förorsakar genom de svallvågor det
skapar i samhället.
JAG HAR LÄNGE FUNDERAT över vilka skador
på vårt arkivaliska arv som uppstår på
grund av individualismen, och vilka
effekterna blir av att vi lever i senmodernitetens vagga omgärdade av denna
kärlek till effektivisering? Detta för
mig således till statstjänstemannauppdragets sex principer som vägledning
för att upprätthålla värderingar om
demokrati: legalitet, objektivitet, fri
åsiktsbildning, respekt för lika värde,
frihet och värdighet samt effektivitet
och service. Effektivitet är visserligen
en del av den statliga värdegrunden,
men är inte detta endast en kompo-

nent av en helhet där vi ska skapa
samhällsnytta tillsammans?
Nyligen fastlades avgörande i mål
KR 1530-21 inom kammarrätten
vilket bör begrundas med eftertanke.
Målsägande var en medborgare som
vill få ta del av ett internt PM från
arkivarbetarna i Stockholms tingsrätt
till ledningen, vilket framgår i tidigare
nämnd artikel i DN. Tingsrätten
hävdade dock att handlingen inte är
allmän medan medborgaren hävdade
det motsatta då handlingen enligt
utsago ska vara både diarieförd samt
expedierad utanför myndigheten via
arkivets funktionsbrevlåda. Dispyten
överklagades till kammarrätten, där
de avslog överklagandet med motiveringen:
”Kammarrätten utgår från uppgiften
att tingsrätten inte har tillgång till den
begärda handlingen. Det finns alltså inte
någon allmän handling att lämna ut.
Överklagandet ska därför avslås.”
Vad berättar detta förfarande och
den anmärkningsvärda utgången
för oss? Varför har inte tingsrätten
tillgång till handlingen? Vad säger det
oss om rättssäkerhet? I vidare mening
reflekterar detta mål vad vi kollektivt
anser förkroppsliga statstjänstemannauppdragets sex principer. Vi bör därför
begrunda vem det är som bestämmer
vad som är en allmän handling,
egentligen. Är det vi medborgare eller
sittande makthavare? Är det verkställande lagstiftning eller myndighetsutövare? Eller är det dagens diskurs
befäst av rådande hegemoni? 
MICHEL ISBERG
MICHEL.ISBERG@GMAIL.COM
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Smittkoppsvaccinering, lösdriverilagstiftning, spanska
sjukan, sjömansrullor, trolldom och mirakelmedel är några
av de ämnen som hittills har behandlats i Arkivpodden.
Riksarkivets första poddserie följs snart av fler. Det kommer
bland annat handla om filmcensur och demokrati.

RIKSARKIVET
NOTISER

Text: Andreas Wallgård andreas.wallgard@riksarkivet.se

UNDER ETT ÅR DÅ ARKIVENS läsesalar har
varit tvungna att minska sina öppettider eller stänga helt – och planerade
föreläsningar, utställningar och studiebesök har fått skjutas på framtiden
– har det funnits behov av att tänka i
nya banor. Ett nytt koncept för Riksarkivet som har provats under året har
varit att skapa Arkivpodden.
– Poddformatet är ju som klippt
och skuret för berättelser av olika slag,
säger Maria Press som är chef för
Riksarkivet i Östersund. Våra arkiv
är fyllda av historier om människor,
händelser och företeelser som bara
väntar på att bli berättade.

FOTO: MARIA PRESS.
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Arkivpodden
- en ny röst åt arkiven

DOKUMENTEN BERÄTTAR

Det är Maria och hennes kollegor Jim
Hedlund, Mia Nilsson och Martin
Ahlström som har varit först ut med
att testa att podda och nu finns det
tretton avsnitt av poddserien Dokumenten berättar att lyssna på.
– Arkivens berättelser kan vara
svåra att ta till sig trots att vi idag
enkelt kan dela med oss av våra dokument digitalt. Äldre handstil kan vara
knepig att tyda och kan man läsa så
kan det istället vara ordens betydelse
eller kontexten som är svår att förstå.
28 ARKIV 2/2021

Jim Hedlund, Mia Nilsson och Martin Ahlström i inspelningstagen.

Premiäravsnittet
handlade om spanska
sjukan speglad i en 12-årig
pojkes dagbok. Pojken var
Carl Karlsson från Lockne
utanför Östersund och syns
i bilden stående längst bak
till höger.

Då är det här formatet perfekt. Vi kan
återberätta ur arkiven och förklara
och komplettera historien med den
kunskap som vi som arbetar på arkiv
har, säger Maria.
Med arkiv sprängfyllda av spännande historier behövs det väl bara
en mikrofon och att plocka fram en
arkivvolym från hyllan för att börja?
Riktigt så enkelt är det självklart
inte, men den kläckta idén om att
göra podd omsattes väldigt snabbt
till verklighet. Ett ämne valdes ut, ett
arkivmagasin fick bli studio, lite ljuddämpande filtar hängdes upp och en
enkel mikrofon plockades fram.
ENGAGEMANG OCH TEKNIK

Med facit i hand så låter det på Östersunds poddkvartett som att de kanske
borde ha tagit sig några funderare till
innan den första podden gjordes.
– Man kommer långt med engagemang, men man behöver också lägga
några kronor på utrustning, säger
Mia Nilsson. Ett bra ljud är trots allt
väldigt viktigt för att förmå lyssnare
att stanna kvar programtiden ut. Då
är det exempelvis bra att mikrofonen
är vänd åt rätt håll, säger hon med ett
skratt.
Tekniken har förfinats en hel
del sedan dess och den provisoriska
inspelningsplatsen i magasinet har nu
också ersatts med en mer permanent
poddstudio. Det är stor skillnad på
hur programmen låter nu jämfört med
i starten. Men det hänger inte bara
på bättre inspelningsfärdigheter och
utrustning.
MANUS SOM VERKTYG

En viktig del i arbetsprocessen
som har utvecklats sedan de första
avsnitten är manusarbetet. Efter att
inledningsvis låtit samtalen i avsnitten
vandra ganska fritt övergick man till
att skapa mer genomarbetade manus,
något som har förenklat både inspelning och efterarbete.
Genom manusskrivandet har också
större vikts lagts på att få avsnitten

att bli mer genomarbetade
dramaturgiskt.
– Att jobba med manus
och exempelvis försöka
fånga in lyssnaren i början
av programmet, skapa en
dynamik, väcka intresse
och en vilja att få veta mer har varit
väldigt givande, säger Jim Hedlund.
Ytterligare en fördel har varit att
manus har lagts ut på Riksarkivets
webb tillsammans med poddarna.
Innehållet blir därigenom möjligt
att ta del av för den som exempelvis
har en hörselnedsättning, något som
krävs enligt lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service.
FARSOTER FÖRR OCH NU

Sedan starten har de flesta avsnitten
byggt på historier och teman som
har legat på lut sedan tidigare och
har varit möjliga att ganska enkelt
återanvända i poddformat. Men en
del program har istället knutit an till
aktuella händelser. Med tanke på
pågående debatt om vaccin gjordes
exempelvis en podd tidigare i våras
som berättade om smittkoppsvaccineringen 1810. Och trots att de flesta
efter ett år av pandemi borde vara
trötta på sjukdomsfrågor så är det
avsnitten om farsoter och vårdhistoria
som det har lyssnats mest på. Första
avsnittet, som handlade om spanska
sjukan, ligger i topp med drygt 1 100
spelningar.
PODDLYSSNAREN

del av arkivens innehåll på
andra sätt. En hel del återkoppling
har också kommit från lyssnare som
har uppskattat innehållet och även
velat berätta egna historier med koppling till de olika avsnitten. I ett fall
har poddlyssningen också lett till en
arkivleverans!
FORTSATT PODDANDE

Maria, Jim, Martin och Mia summerar sitt poddande så här långt med att
de har lärt sig massor och att det är ett
arbetssätt och en teknik som de tror
på och vill fortsätta med. Och framöver, med ytterligare en fullt utrustad
studio i bruk, kommer fler röster
från Riksarkivet att höras, berättar
Andrëa Grängsjö, programansvarig i
Riksarkivet:
– Arkivpodden i Riksarkivet kommer att växa på flera vis. Pilotprojektet
Dokumenten berättar har varit lyckat
och i den serien kommer också historier och röster från andra delar av
landet att höras framöver. Ytterligare
en fullt utrustad poddstudio finns nu
att tillgå i Riksarkivet och poddserier
med andra inriktningar kommer att
presenteras efterhand. Först ut är en
serie om den svenska filmcensuren.
Det planeras också för program
på temat arkiv och demokrati med
utgångspunkt i det pågående 100-årsjubileet för den svenska demokratin,
berättar Andrëa. Arbetet med podd i
Riksarkivet har bara börjat. 

Vilka är det då som lyssnar? Förhoppningen har varit att kunna nå
lite andra målgrupper än de som står
i fokus i vanliga fall i den utåtriktade
verksamheten. En podd är ju som
bekant möjlig att lyssna på när det
passar bäst och
medan andra saker
ARKIVPODDEN
uträttas och kan
därför nå den som
Du hittar ”Arkivpodden” på
riksarkivet.se/arkivpodden och
inte har möjlighet
där poddar brukar finnas!
att besöka ett arkiv
på dagtid eller ta
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Kommunarkivet i
Alingsås flyttar
och mer ändamålsenliga lokaler på
Sidenvägen i Alingsås. Här finns arkivhandlingar från mitten av
1800-talet och framåt, bland annat protokoll från styrelser och
nämnder, betyg från de olika skolorna inom Alingsås kommun,
samt äldre bygglov och kartor. En del handlingar omfattas av
sekretess och rör exempelvis elevhälsovårdsjournaler, handlingar
rörande faderskap och fosterhemsplaceringar. Sekretessgränsen är
ofta 70 år.
Under flytten kommer det fortfarande att kunna gå att få
ut handlingar, men utlämnandet kan ta längre tid än vanligt.
Däremot kommer forskningsrelaterade frågor inte kunna besvaras.
Planen är att öppna arkivet på nytt den 1 september. 

KOMMUNARKIVET FLYTTAR TILL NYA
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KRÖNIKA

Göteborgs
museer samlar
coronahistorier
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MUSEER OCH ARKIV I hela landet samlar in fotografier och historier
från tiden med corona. Just nu pågår till exempel arbetet med
en sammanställning på Nordiska museet i Stockholm, Malmö
museer och stadsarkivet i Malmö.
Även Göteborgs Stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet
har samlat bilder och berättelser under coronaåret som har
gått rapporterar Göteborg Direkt. I museets bildarkiv finns till
exempel bilder från en annorlunda första majdemonstration när
folk draperade röda tygstycken nedanför sina fönster. I höstas
djupintervjuades bland andra anställda på Stadsmissionen, Pustervik, förare i kollektivtrafiken, frivilligarbetare och en kvinna
som arbetar på ett särskilt boende.
Tanken är att bevara
vittnesmål från pandemin
och att materialet ska
kunna användas för
skolor, en intresserad
allmänhet och framtida
forskning. Historierna
och bilderna finns
tillgänglig för
allmänheten i
databasen Carlotta. 

30 ARKIV 2/2021

Unik kartskatt
blir digital
NU HAR DELAR av det unika kartarkivet
hos Bruksarkivet i Lövstabruk
digitaliserats och gjorts
tillgängligt för allmänheten.
Bruksarkivet förvaltar delar av
den svenska och norduppländska
industrihistorien. Här förvaras
500 hyllmeter med dokument och
handlingar från 1600-talet fram till
nutid. Här finns också 700 olika
kartor från samma tidsperiod, som
fram till nu fört en anonym tillvaro.
Helena Ericson-Wik, arkivarie
på Bruksarkivet, beskriver det som
en riktig kartskatt för Upsala Nya
Tidning. Under det senaste året
har 250 kartor som har de största
historiska och forskningsmässiga
värdena katalogiserats och digitaliserats. Kartorna finns nu tillgängliga på internet på bilddatabasen
Alvin. Totalt finns kartor från 25
olika områden i Uppland. 

Upplev Stockholmsutställningen 1897

Kulturarvspris till
Jan-Erik
Svenblad

Annonserna i Arkiv
Gustav Svensson
Adviser 072-092 56 46
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TILL STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 1897 uppfördes ett hundratal spektakulära byggnader på Djurgården. Somliga
står kvar men de flesta revs eller flyttades direkt efter
den drygt fyra månader långa utställningen.
Nu har Stockholms stadsarkiv digitaliserat 1
247 ritningar, teckningar och andra dokument från
utställningen i ett sökbart arkiv på sin hemsida. Här
finns allt från ritningar av den ikoniska maskinhallen, av arkitekterna Ferdinand Boberg och Fredrik
Liljekvist, till reklamteckningar och priskuranter.
– Många av paviljongerna såldes efter utställningen och lever kvar runt om i Sverige. Nu när
ritningarna finns
digitalt slipper
många åka till
Stockholm för att
bläddra i ett arkiv,
säger arkivarien
Christopher
Vainsworth till
tidningen Mitt i
Östermalm. 

Syns man
finns man

Allt i ett

ÖSTERGÖTLANDS ARKIVFÖRBUNDS KULTUR-

är en utmärkelse som delas
ut till ideella eldsjälar som verkar
för det östgötska kulturarvet. Under
2020 utdelades kulturarvspriset till
Jan-Erik Svenblad, som via Föreningen Doverstorps
flyktingläger,
dokumenterat
och förmedlat
historien av
ett av Sveriges
största flyktingläger under och efter
andra världskriget. 
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Upptäck en av landets
mest kompetenta
arkivpartner
E-arkiv certifierat för informationssäkerhet.
7 stycken fysiska arkiv som ger regional åtkomst.
Uppfyller RAFS 2013:4.
130 medarbetare fokuserade på arkiv.
15-tal myndigheter använder Depona’s arkiv.
25% av landets kommuner är återkommande
användare.
ISO 27000 certifierad verksamhet och system.
Digitalisering av dokument, ritningar, böcker,
foton, media och mikrografi.
Leverantör av E-arkiv sedan 25 år.

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

Kontakta oss på tel 023-859 91 eller info@depona.se www.depona.se

