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Nyhetsbrev #5, juni 2020 
 

Detta har hänt 

Remissvar på Arkivutredningens betänkande 
Arkivförbundet har lämnat remissvar på arkivutredningens betänkande 
Härifrån till evigheten – en  långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 
kulturarv (SOU 2019:58).  
 
I betänkandet finns en rad goda förslag som, om de genomförs, kommer 
att innebära en väsentlig förstärkning av det enskilda arkivområdet både 
när det gäller ekonomi och status. Men, som det brukar vara med 
utredningar, är de föreslagna ekonomiska tillskotten inte på långa vägar 
tillräckliga för de uppgifter som vi redan har inom den enskilda sektorn, 
och än mindre för en nödvändig digital utveckling.  
 
I betänkandet föreslås också att de enskilda arkiven ska omfattas av den nya arkivlagen, vilket är 
glädjande, liksom att man i lagens inledning utgår från arkiv som ett samlat begrepp, utan åtskillnad 
mellan offentliga och enskilda arkiv. 
Mindre positivt är att arkivens användning och arkivens användare, liksom arkivinstitutionerna och 
arkivprofessionen, har fått allt för liten plats, vilket hänger samman med att betänkandet uppvisar en 
alltför snäv syn på arkivens ändamål, det vill säga deras betydelse för, och deras nytta i, samhället.   
Du kan läsa Svenska Arkivförbundets remissvar här 
  
/Eva Sjögren Zipsane 

Inga förändringar i Arkivförbundets styrelse 
I år fick årsmötet på grund av rådande omständigheter hållas digitalt. Ca 40 personer deltog i mötet 
som avlöpte utan problem. Valen innebar inga förändringar i styrelsen, men förbundet fick en ny 
revisor, Fredrik Olsson Spjut som tidigare var revisorssuppleant. Som ny revisorssuppleant valdes Lars 
Andersson. I valberedningen invaldes Albin Lindqvist. Vi tackar den avgående revisorn Kent Wallin 
och valberedningens sammankallande Anders Nordebring för deras insatser.  
 
/ Eva Sjögren Zipsane 
 
  
 

http://arkivforbundet.se/wp-content/uploads/2020/06/kulturdepartement-remiss-Svenska-Arkivf%C3%B6rbundet.pdf
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Händer framöver 

# Corona2020 – dokumentation av Coronapandemins påverkan på civilsamhälle och 
näringsliv 
Vi är mitt inne i en omvälvande tid som påverkar hela vårt samhälle, en tid som kommer att väcka 
intresse och många frågor hos både allmänhet och forskare i framtiden. Vad var det som hände, hur 
mötte man pandemins utmaningar och vilka mänskliga, ekonomiska och sociala konsekvenser fick 
den? 
 
För att få ett brett och allsidigt källmaterial för framtiden har Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid 
Riksarkivet avsatt 75 000 kr för att arbeta för ett ökat bevarande av information inom den enskilda 
arkivsektorn under pandemin, och för att få igång en aktiv dokumentation av Coronapandemins 
påverkan på civilsamhälle och näringsliv. Svenska Arkivförbundet har fått i uppdrag att samordna 
arbetet. Vi kommer därför inom kort att gå ut med ett upprop till våra medlemmar om att öka 
informationsbevarandet i den egna organisationen och gärna också komplettera arkivmaterialet med 
egna berättelser om pandemins påverkan på verksamheten.  Vi vill också be dem, som inte redan har 
egna dokumentationsprojekt på gång, att sprida uppropet ut till sina medlemmar. 
 
I ett nästa steg hoppas vi att många av våra medlemmar också vill gå vidare och genom aktiv 
dokumentation som intervjuer, fotodokumentation osv göra mer djupgående studier och försöka 
fånga det som händer i och utanför de etablerade organisationerna när samhället och behoven 
förändras – nya företag som växer fram, nya aktiviteter i gamla föreningar, nya grupper som tar hand 
om specifika uppdrag osv. Som stöd och för inspiration kommer det under hösten att hållas ett par 
digitala sammankomster på temat dokumentation.  
 
/ Eva Sjögren Zipsane 

 

Nytt fokus på järn- och stålindustrins arkiv 
 

Välbevarade arkiv från den svenska järn- och 
stålindustrin förvaras i många av våra 
arkivinstitutioner. Bristande arkiveringsrutiner hos 
de idag verksamma företagen riskerar emellertid att 
resultera i betydande luckor i arkiven, inte minst 
som en följd av att digitala handlingar inte alltid 
bevaras. Detta har redan haft negativa effekter för 
pågående forskningsprojekt. Bergshistoriska 
utskottet inom Jernkontoret, stålindustrins 
branschorganisation, har därför tillsatt en 
arkivgrupp med den primära uppgiften att verka för 
att stålbranschens arkiv bevaras för framtiden och 
hålls tillgängliga för forskning. Det är inte första 

gången Bergshistoriska utskottet ägnar sig åt dessa frågor; kommittén Arkivfrågor tillkom 1984 och 
arrangerade bland annat åtskilliga konferenser innan den 2009 upplöstes till följd av svårigheter att 
rekrytera representanter från branschföretagen. 
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Som nämnt är tiden emellertid kommen för att ta ett förnyat grepp i denna viktiga fråga och 
uppmärksamma stålbranschen på arkivens värde och användbarhet (inte minst för företagen själva). 
Arkivgruppen skall i dessa frågor fungera som ett stöd för företagen, höja kunskapsnivån och även 
där det behövs vara ett bindeled mellan industrin och arkivsektorn, till exempel genom att förmedla 
kontakt mellan företag och relevanta arkivinstitutioner.  
 
Den nybildade arkivgruppens första steg blir att skicka en informationsbroschyr till Jernkontorets 
medlemsföretag och andra intresserade. Därnäst kommer ‒ givetvis sagt med de förbehåll som en 
oförutsägbar pandemisituation medför ‒ ett seminarium att hållas på Jernkontoret i Stockholm 
tisdagen 3 november. Seminariet är tänkt som en inledning till arkivfrågor och kommer bland annat 
att beröra enskilda arkivs värde och den svenska arkivsektorn, företagshistoria och lokalhistoria, e-
arkivering och arkivens värde i marknadsföring. Svenska arkivförbundet har välvilligt lovat delta med 
ett föredrag. Närmare information kommer att skickas ut senare, men den som är intresserad av 
seminariedagen och de frågor som nämnts ovan får gärna redan nu sätta sig i förbindelse med mig. 
 
/ Anders Nordebring 
Landsarkivet i Uppsala och Bergshistoriska utskottets arkivgrupp 
anders.nordebring[at]riksarkivet.se 

 

Svenska Arkivförbundet fortsätter med NAF-projektet 
När Arkivförbundet inledde verksamheten i januari 2019, övertogs ansvaret för ett utvecklingsprojekt 
för medlemsvård som tidigare hade hanterats av Näringslivsarkivens förening (NAF), det som 
Arkivförbundet verksamhetsmässigt benämner ”NAF-projektet”. 
 
Vi har i tidigare nyhetsbrev rapporterat om de aktiviteter som genomförs inom projektet. Den 
planering vi hade inledningsvis i år har kastats omkull och vi har tvingats att tänka om och planera för 
andra typer av aktiviteter och möjliga medlemsvårdande kontakter för näringslivsarkiv. 
 
Inom NAF-projektet kommer vi att arbeta med ”distanskontakter” mestadels från efter sommaren 
och resterande del av hösten och vintern. Vi tänker oss att via mail och/eller genom digitala möten 
ha kontakt med förbundets näringslivsarkivmedlemmar för att diskutera deras behov av 
kompetensutvecklande insatser, både för personal och styrelser, och samtidigt diskutera på vilket 
sätt som Arkivförbundets verksamhet i övrigt kan vara ett stöd. 
 
Arkivförbundet planerar även att inom ramen för NAF-projektet medverka vid det seminarium som 
arrangeras av Jernkontorets Bergshistoriska utskott i enlighet med ovanstående artikel. 
 
/ Per Lundin 
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Möte med Arkivpedagogiskt Forum 
 

Tisdagen den 20 oktober 2020 är det åter dags 
för ett möte med Arkivpedagogiskt forum. 
Träffen planeras som en fysisk träff på 
Stockholms Stadsarkiv, men om det visar sig 
att det av olika anledningar blir svårt att 
genomföra finns en digital plan i bakfickan. 
Senast den 10 september kommer du att hitta 
mer information och praktiska detaljer om 
träffen på arkivpedagogen.se 
 
 

 
Tema för träffen kommer att vara hur man på olika sätt jobbat med att ställa om till digitala 
alternativ och vilka konsekvenser detta fått. Förhoppningen är att vi ska kunna visa och testa lite 
olika digitala metoder och diskutera / ge varandra respons på hur det fungerar. Vi kommer också att 
diskutera dokumentationsprojekt utifrån Coronapandemin. 
 
/ Eva Tegnhed 
 

Förändrat kursutbud hösten 2020 
I den verksamhetsplanering som gjordes inför årsmötet planerades för genomförande av en 
grundkurs för arkivsassistenter. Den skulle ha genomförts i Lund i början av oktober men till följd av 
att många arrangemang av vårens verksamhet har flyttats till hösten 2020, tvingas vi skjuta fram 
denna grundkurs till februari-mars 2021.  
 
Vi återkommer med ytterligare info i kommande nyhetsbrev under hösten. 
 
/ Per Lundin 

Övrig information 

Senaste nytt om den framflyttade Arkivveckan  
Som alla vet fick Arkivveckan 2020 ställas in och man planerar nu för en framflyttad konferens i april 
2021. Det som kanske inte alla känner till är att bolaget RESIA, som administrerar konferensen, har 
hamnat i ekonomiska trångmål till följd av Coronakrisen. I början av juni ansökte och beviljades 
bolaget möjlighet till företagsrekonstruktion. 
  
Vi är många organisationer som har betalat in deltagaravgift och logikostnader via AVEC2020’s 
anmälningsmodul som hanteras av RESIA, och i dagsläget råder det stor osäkerhet kring huruvida de 
kommer att kunna återbetala dessa inbetalda medel.  AVEC’s Organisationskommitté jobbar med 
ärendet och försöker att fortlöpande informera via AVEC’s webbplats:  www.arkivveckan.se  
 
Arkivförbundet kommer framöver att bevaka ärendet genom de representanter vi har i 
Organisationskommittén. Vi kommer att försöka hålla er uppdaterade om utvecklingen avseende 
RESIA’s rekonstruktion och det arbete som görs för att kunna genomföra en lyckad Arkivvecka 2021. 

http://www.arkivpedagogen.se/traffar/
http://www.arkivveckan.se/
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Ha tålamod över sommaren. Vi kommer inte att kunna besvara frågor avseende eventuell 
återbetalning etc i närtid. Rekonstruktionen har precis påbörjats och det finns en mängd 
fordringsägare som önskar information och/eller ackordsuppgörelser. Både Organisationskommittén 
och SASS-ledningsgruppen jobbar vidare för den bästa möjliga lösningen, men vi kan inte garantera 
någonting mer än korrekt information i nuläget. 
 
/ Per Lundin 

Ny medlem 
Svenska Arkivförbundet får hela tiden nya medlemmar och du kan se en lista över alla på 
Arkivförbundets hemsida. Vi vill härmed hälsa vårt nyaste tillskott, Sverigefinländarnas arkiv, mycket 
välkomna! Nedan följer en presentation av föreningen och deras verksamhet. 
 
/ Eva Tegnhed 

Presentation av Sverigefinländarnas arkiv 
Sverigefinländarnas arkiv, på finska Ruotsinsuomalaisten arkisto, bildades 1977 och är en ideell 
organisation. Arkivet har ända sedan början varit en tvåspråkig institution. Medlemmarna är 
sverigefinska och finlandssvenska föreningar, företag och organisationer. Arkivet har sitt huvudsäte i 
Eskilstuna. Vårt syfte är att bevara och vårda dokumentation av sverigefinsk kultur och verksamhet i 
Sverige. Materialet består bland annat av olika föreningars efterlämnade dokument men även av 
bilder, tidningar, radioinspelningar, berättelser, sverigefinsk litteratur etc. Våra samlingar är sökbara i 
NAD och Eskilskällan. 
 
Vi främjar forskning genom att samarbeta 
med forskare intresserade av migration, 
finska språket, kulturidentitet, finnarnas 
historia och finskt kulturarv i Sverige. Vi 
publicerar egna samlingsverk som 
exempelvis en bok om metallarbetares liv 
och en bok om skolminnen. En viktig del av 
vår verksamhet är att synliggöra 
sverigefinländarnas historia och kultur, 
exempelvis genom att producera 
vandrings-utställningar. En av dessa är 
Arvet, som berättar om sverigefinnarnas 
nya generationer, som är födda eller 
uppvuxna i Sverige. 
 
Sverigefinländarnas arkivs fokusområde 2020/2021 är att utveckla verksamheten genom att se till att 
vi kan ta emot och långtidsbevara digitalt material, skapa närmare samarbete med forskare och 
lärosäten, samt nya sätt att uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinländare. Som 
medlemmar i Svenska Arkivförbundet hoppas vi kunna knyta kontakter med andra arkiv och dela 
erfarenheter och kanske samarbeta kring frågor som e-arkiv eller utveckla gemensamma projekt. 
 
Hemsida: www.arkisto.org Facebook: https://www.facebook.com/sverigefinlandarnasarkiv/ 
 
/ Anna-Karina Bogren, arkivchef  

http://www.arkisto.org/
https://www.facebook.com/sverigefinlandarnasarkiv/
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Landet runt 
Nyhetsbrevet från Svenska Arkivförbundet är till för att sprida information och bidra till viktig 
omvärldsbevakning för arkiv inom den enskilda sektorn. Har du eller din institution något som bör 
spridas så kontakta förbundets kansli, info[at]arkivforbundet.se Nästa nyhetsbrev planeras till slutet 
av oktober eller början av november. 
 
/ Eva Tegnhed 

Nästa styrelsemöte 
Styrelsen för Svenska Arkivförbundet har sitt nästa styrelsemöte den 25 augusti. Har din organisation 
frågor och eller funderingar som ni tycker att vi behöver ta upp – tveka inte att höra av er! 
Ordförandes mailadress är eva.sjogren[at]arkivforbundet.se 
 
/ Eva Tegnhed 


