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OAIS som analysverktyg
Kvalitetsmätning av ett digitaliseringsprojekt
Abstract
The scope of this paper is to investigate if i t is possible to use the OAIS Reference Model as a tool
to theoretically evaluate a digitization project. The
empirical investigation is a qualitative study of a
digitization poject related to the broadeast industry,
migrating television programmes stored on analogue videotapes to digital files. This digitization
will put those programmes as records into equal
problems with long-term digital preservation as
other digital records "horn digital". Each activity
in the digitization project has been compared by
the six high level processes of the OAIS Reference
Model. The evaluation criterion was made as an
assessment of how the activities of the Digitization
Project meet archival theory as the Principle of
Provenance and Authenticity.
The conclusion is that it is possible to use the
OAIS Reference Model as an evaluation tool.
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Inledning
Denna artikel är en omarbetning av min kandidatuppsats i Arkiv- och Informationsvetenskap vid
Mittuniversitetet i Härnösand 2008.
Empirin bygger på ett projekt för överföring av
TV-program från videoband till filer som bedrivs
i Ånge i Västernorrland, här kallat Digitaliseringsprojektet. Eftersom videobanden har en begränsad
livslängd, blir de analoga bilderna genom digitaliseringen digitala objekt. Därmed ställs man inför
samma bevarandeproblematik som med arkivinformation som skapats digitalt från början - hur kan
den långtidsbevaras med bibehållen autenticitet
och proveniens? OAIS (OpenArchival Information
System) referensmodell är ett konceptuellt ram~rk
för långsiktigt bevarande av digital arkivinformation. Syftet med studien var att jämföra Digitaliseringsprojektets aktiviteter och roller med OAIS referensmodeiii för att se om det är möjligt att göra en
bedömning av digitaliseringsprojektets arkivmässiga kvalitet. Vidare har de tre rollerna (Producer,
Consumer, Management) analyserats utifrån vilka
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drivkrafter som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för ett digitaliseringsprojekt.

Metod
OAIS beskrivs som "ett arkiv, bestående av en organisation, människor och system, som har åtagit sig
att bevara information och göra den tillgänglig
för en användargrupp". 2 Projektet i Västernorrland är just en sådan konstellation av människor
och system, genom att det har fyra intressenter:
SRF (Sveriges Radios Förvaltningsbolag), SVT
(Sveriges Television), UR (Utbildningsradion) och
SLBA (Statens Ljud och Bildarkiv). I denna artikel
kommer intressenterna fortsättningsvis att kallas
Fo"roaltningsbolaget, (SRF) Prog;rambolaget (SVT)
och Arkivinstitutionen (SLBA). Företrädare för tre
av de fyra intressenterna har intervjuats om hur
deras respektive organisation deltar i Digitaliseringsprojektet. Tyvärr gavs inget tillfälle till intervjumed UR.
J ag har valt att prova hur OAIS kan användas som
analysverktyg på en övergripande nivå och empirin bygger därför till stor del på kvalitativa, informella intervjuer. 3 Det innebär att analysen grundas på min tolkning av intervjuerna. Bedömningen
är gjord på en grov nivå med endast två mått; stor
respektive liten överensstämmelse. En kvantitativ
undersökning hade förutsatt ett betydligt djupare
studium av OAIS för att utgöra en finare graderad
skala att jämföra projektet mot.
Eftersom mina undersökningsobjekt till övervägande delen inte är myndigheter utan privata
bolag, har jag valt att inte publicera respondenternas namn.
Intervjufrågor:
• Beskriv hur logistiken kring digitaliseringen går till. Vilka band ska digitaliseras? Hur hanteras videobanden från
framtagning till digitalisering. Vad
händer med videobanden efter digitalisering?
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• Hur säkerställs identiteten mellan ursprungligt videoband och digitaliserad
fil?
• Vilket filformat används för arkivering
respektive tillgängliggörande?
• Hur kommer de digitalisera de TVprogrammen tillbaka till er organisation?
Var/ hur lagras de digitala filerna?
• Beskriv hur katalogsystem och merliehanteringssystem fungerar i er organisation
• Vilka roller (finansiär, kunskapsförmedlare, användare etc) har di!l organisation
i projektet?
Respondenterna har ombetts att berätta om sina
aktiviteter i projektet. Varje respondent har, efter
en kort orienterande genomgång av mig, också ombetts placera in sin verksamhet på en översiktsbild
av OAIS. Syftet med detta var att få en indikation på
hur intressenterna såg på sin egen roll. Intervjuerna
har skrivits ned och sänts till respektive respondent
för genomläsning och i förekommande fall korrigering av faktafeL
Jämförelsen mot OAIS definition av rollen
Management grundas på hur projektets effektmål,
styrning och resurstilldelning beskrivs dels av intervjusvaren samt i skriftligt material som pressmeddelanden, promemorior från intressenterna själva
samt SOU 2004:53 "Bevara ljud och rörlig bild.
Insamling, migrering - prioritering". Analysen av
rollerna ur ett ekonomiskt beslutsfattarperspektiv
grundas på Brian Lavoies artikel The lncentives to
Preseroe DigitalMaterialsfrån OCLC Online Computer Library.

Tidigare arbeten
Bevarande av analog rörlig bild behandlas inom
flera branschspecifika sammanslutningar för TVbolag. Några exempel är FIATIIFTA, som organiserar TV-arkiv världen över, EBU (European
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Broadcasting Union) som är ett samarbetsorgan för
europeiska public servicebolag, SMPTE (The Society of Motion Picture and Television Engineers)
med inriktning på tekniska standarder för ljud och
bild, samt PrestoSpace, ett projekt finansierat med
EU-medel som arbetar med frågor om bevarande
av TV-arkiv och som i det sammanhanget även
rekommenderar OAIS referensmodell. OAIS har
även behandlats i en rad uppsatser. I detta sammanhang kan näinnas två D-uppsatser om hur OAIS
kan fungera i praktiken med inriktning på arkivprofessionen.
LDB (Långsiktigt Digitalt Bevarande) är ett
projekt där Riksarkivet tillsammans med Luleå
Tekniska Universitet bedriver forskning kring
hur Riksarkivet och Landsarkiven kan utveckla
arkivering av digital information. Luleå Tekniska
Universitet har producerat flera uppsatser och en
doktorsavhandling inom äinnesområdet. Av speciellt intresse i detta sammanhang är en D-uppsats
från 2 007 av Erik Holtrin och Patrik Nyman 5 som
behandlar frågan om hur svenska arkiv i praktiken
kan hantera de aktiviteter som krävs för ett digitalt
arkiv. Uppsatsen är en djupare detaljstudie av OAISfunktionen Preservation Planning samt en jämförelse
med andra bevarandeprojekt som IBM/Koninklijke
Bibliotheek i Nederländerna, InterPARES, Cornell
University Library och National Archives of Australia. Dessa projekt arbetar inte efter OAIS men
har utvecklat med modellen jämförbara strategier
för långsiktigt bevarande. skillnaden handlar om
vilken teknisk strategi som ska väljas - ska den
digitala informationen bevaras i sin ursprungliga
form, eller räcker det att informationen är läsbar
genom modern maskinvara? Holtrin och Nymans 6
slutsats är att svenska arkiv inte ska lösa problemet
med att bevara data i ursprungligt filformat, utan
istället inrikta sig på att genom migrering bevara
själva informationsinnehållet så att det går att ta
del av på lång sikt. Vidare rekommenderar studien
att svenska arkiv kan använda modulen Preservation Planning som underlag för utveckling av en
egen behovsanpassad variant för frågor om teknisk
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metadata, bevarandestrategier för filformat samt
former för kontinuerlig bevakning av den tekniska
utvecklingen.
Arbetsgruppen för ett regionalt digitalt arkiv
(REDA) gjorde under hösten 2005 en förstudie
över hur ett digitalt arkiv skulle kunna byggas upp
med OAIS-modellen som förlaga. Projektet är ett
samarbete mellan Arkivcentrum Syd i Lund, Region Skåne, Lunds Universitet, Statens arkiv och
Lunds Kommun. Förstudien följdes av några studenter inom Systemvetenskapliga programmetvid
Lunds universitet och utgjorde empiri i en magisteruppsats wo6 .1 Den bygger på observationer och
intervjuer med gruppen som arbetade med förstudien.8 REDA-projektets deltagare, som alla hade
arkivariebakgrund, kände igen sig i OAIS-modellen och kunde relatera den till sin vardag. Några
slutsatser som framkom var att REDA-projektets
medlemmar uppfattade OAIS-modellen som alltför detaljerad. Därför begränsade man sig till den
övergripande delen med de sex modulerna. slutsatsen är att OAIS styrka som referensmodell finns
på den övergripande nivån.
OAIS (ISO 14721:2003) är ett ramverk för ett
digitalt arkiv eller pappersarkiv. Framtaget av
amerikanska rymdstyrelsen NASA med syfte att
bevara den digitala forskningsdata som organisationen samlat sedan 1958. Modellen förvaltas och
utvecklas av The Consultative Committee for Space
Data Systems (CCSDS), en sammanslutning där
även Sverige deltar som observatör genom Swedish
Space Corporation (Rymdbolaget).
OAIS-modellen beskriver de funktioner som
måste finnas för att långsiktigt upprätthålla och
bevara digital arkivinformation med bibehållen autenticitet. De objekt som ska bevaras kan innehålla
text, ljud eller bild. Objekten kan vara fysiska eller
digitala. Är de digitala behövs även information9 om
hur filen ska tolkas av en dator. Sådan information
definieras i olika typer av informationspaket (SIP,
AlP och DIP). 10 Kärnan i ett OAIS-arkiv är hanteringen av informationspaketetAlP med dess digitala
objekt, representationsinformationen för att kunna
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läsa eller se den arkiverade informationen samt den
tilläggsinformation 11 som behövs för att förstå och
återsöka den även långsiktigt.
Den viktigaste uppgiften för ett OAIS-arkiv är att
säkerställa att information som bevaras är autentisk och kan läsas av användarna på lång sikt utan
experthjälp. Det innebär att OAIS-arkivet måste
identifiera vilka användarna är och hur deras behov ser ut. För att kunna ha kontroll över långsiktig
lagring måste arkivet också utföra omvärldsbevakning av den tekniska utvecklingen. Arkivet ska
arbeta efter de standarder, policies och rutiner som
man överenskommit med användarkretsen. 12
Modellen följer arkivprocessen Mottagande,
Lagring och Tillgängliggörande. Dessa faser finns
representerade som sex funktioner för att upprätthålla ett digitalt arkiv: Ingest, Data Management,
Arehivat Storage, Access, Preservation Planning och
Administration.
Aktörer
OAIS beskriver tre externa aktörer:
• Producer representerar den som levererar
material till arkivet
• Consumer representerar den som efterfrågar och använder arkivmaterialet
• Management har det övergripande ledningsansvaret vilket innebär säkring av
resurser, kompetens, regelverk, uppföljning och utveckling av arkivet samt avtal
med rutiner för arkivleveranser, arkivering och tillgängliggörande 13
Producer och Consumer definieras som en homogen, branschspecifik målgrupp, Designated Community. En sådan grupp har en gemensam kunskap om
och intresse av att materialet bevaras på lång sikt.
Det ska också finnas avtal om vilka regelverk som
ska tillämpas, till exempel val av metadata för hur
materialet ska återsökas och användas samt vilka
filformat som ska gälla vid tillgängliggörandet.
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Informationsobjekt
Digitala arkivhandlingar består dels av själva innehållet som ska bevaras (text, ljud eller bild), dels
av en beskrivning av hur den digitala koden ska
tolkas av datorn. Man brukar benäinna detta Informationsobjekt.
Informationspaket
Ett grundläggande begrepp i OAIS-modellen är
lnformationspaket. Ett sådant paket består av:
• den information som ska bevaras Informationsobjekt
• metadata om hur den ska bevaras (Preservation Description Information)
• metadata som håller ihop de två delarna
samt beskriver informationen i paketet
OAIS hanterar tre sorters informationspaket som
kan användas för extern filöverföring eller intern
lagring av arkivmaterial. SIP (Subinission Information Package) som är den information som levereras in till arkivet av Producer, AIP (Archival Information Package) är den information som lagras i
arkivet och DIP (Dissemination Information Package) motsvarar den information Consumer får ut
ur arkivet.
Preservation Description Information
Metadata om långtidslagring, beskrivande fakta för
att bevara ett Informationsobjekt autentiskt 14 finns
i "paketet" Preservation Description Information.
En PDI beskriver fyra områden:
• Proveniens
• Kontext
• Referens
• Fixity (checksum)
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Med proveniens avses enligt OAIS-modellen källan,
urspn,mget, den som har huvudansvaret för informationsobjektet sedan dess tillkomst. Med kontext
menas hur Content Information relaterar till andra Informationsobjekt och varför det tillkommit.
Referens syftar på unika identiteter som Content
Information kan ha, t ex ett ISBN-nummer om det
är en publicerad skrift. Fixity är ett slags skydd som
ska säkerställa att filens innehåll inte ändrats på ett
okontrollerat sätt. Fixity kan bestå av en checksumma som ska vara samma före och efter en eventuell
rnigrering eller transferering av filen. I beskrivningen för PDI hanteras också arkivmaterialets legala
status, t ex upphovsrätter. Det är mycket viktigt,
hävdar CCSD, 15 att ett OAIS-arkiv fastställer vad
som utgör innehållet, Content Information, i en
AlP. Först därefter kan man fastställa vad som måste
ingå i Preservation Description Information.

De sex funktionerna
Respektive funktion beskrivs nedan översiktligt.
I varje sådan del agerar en eller flera av rollerna
Producer, Consumer eller Management.
Inge st
Här kommer materialet in i det format som
bestämts mellan intressent och arkiv. I Ingest sker
kvalitetskontroll och materialet görs till en SIP.
I princip handlar det om en arkivleverans (arkivmaterial och beskrivning av vad det är). Rollerna
Producer och Management finns representerade
via OAIS-arkivets avtal.
Archival Storage
I denna funktion långtidslagras alla arkivpaket
(AlP). Här hanteras frågor om behov av mer
lagringsutrymme, filstorlek på AlP samt "katastrofberedskap" (Disaster Recovery) genom en parallell
lagrigavAlP ifall något allvarligt fel skulle inträffa.
Här finns också övervakning och kontroll av servrar,
diskar och bandstationer samt loggar över alla händelser. Här har Management en framträdande roll
genom att besluta om strategier för långtidslagring
och framtida rnigrering av AlP.
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Data Management
Här finns informationen om vad arkivet innehåller,
motsvarande arkivförteckning eller katalog. Systemadministration och funktioner för att tillgängliggöra arkivmaterialet i form av filer sker här. Vidare hanteras rapportframställning genom frågor
och sökning i databaserna för olika behov och ändamål. I denna funktion är det Management och
Consumer som har de mest framträdande rollerna
genom behovet av att söka efter arkivmaterial.
Administration
Administrationen koordinerar aktiviteterna i de
andra fem modulerna. Administrationen ansvarar
för att arkivet följer fastställda arkivstandards och
policies. Här hanteras löpande frågor kring drift av
operativsystem och applikationer, nätverk och konfigurationsfrågor angående system och hårdvara.
Management har det yttersta ansvaret för denna
funktion genom resurstilldelning och långsiktiga
mål för arkivets operativa verksamhet.
Preservation Planning
Här säkerställs att arkivmaterialet är åtkomligt
även på lång sikt genom att upprättande av rnigreringsplaner för arkivet. Omvärldsbevakning av
utvecklingen av hårdvara och mjukvara, både avseende arkivets och kundernas behov (DIP) sker
här. Tester av ny hårdvara, utvecklig av nya mallar
för SIP och AlP samt utveckling av arkivstandards
och lagringsformat görs i denna funktion. Rollerna Management och Consumer är framträdande
genom att materialet måste vara tillgängligt på lång
sikt.
Access
Arkivets kundfunktion, som tar emot frågor
om arkivmaterialet och verkställer beställningar av arkivmaterial till kunden i form av utgående informationspaket (DIP). Här sker också
behörighetskontroll för att skydda känsligt material
eller bevaka upphovsrätter enligt de regelverk som
fastställts av Management. Alla tre rollerna berörs
i denna funktion genom att Producer måste skydda
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sitt material, Consumer ska ha rätt tillgång till rätt
material och Management ansvarar för att arkivet
har tillräcklig kompetens och resurser för att åstadkomma detta.
Proveniens och autenticitet
Begreppet proveniens började användas under
I8oo-talet och ett verk som ofta refereras till är
"den holländska manualen" 16 som utkom första
gången 1898. Proveniensprincipen är grundläggande för all arkivering, såväl pappersdokument
som digitala filer och utgår från att en verksamhets
arkivhandlingar ska bevaras och förtecknas som en
självständig helhet, den yttre ~ontexten. Ett arkiv hör
således till en arkivbildare. Over tid innebär detta
att om arkivbildaren ombildas, så ska det gamla
arkivet avslutas och ett nytt skapas hos den nya
huvudmannen. Handlingarna hos varje arkivbildare bör också bevaras i sin ursprungliga ordning,
den inre kontexten. Moderna organisationer är ofta
processorienterade, vilket innebär att !T-systemen
konstrueras för att stöda processer. Vid bevarande
av digital information är därför kopplingen till
verksamhetens processer nödvändig för att fastställa proveniens och autenticitet. 17
Följande egenskaper måste finnas enligt standarden SS-ISO 15489 Dokumenthantering (Records management) för att ett digitalt dokument 18
ska anses autentiskt: 19
l. Att det är vad det utger sig för att vara

2. Att det har skapat eller sänts (transinitterats) från angiven avsändare
3. Att det har skapats eller sänts vid den
angivna tidpunkten
Vidare ska dokumentet ha uppkommit i en verksamhetsprocess, det får inte ha manipulerats och
dokumentet ska vara användbart i meningen att det
kan tolkas och läsas.
Digital information är instabil genom att utvecklingen av dataprogram hela tiden begränsar
möjligheten att läsa äldre filer. Det finns flera sätt
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att komma runt detta problem. Man kan bevara
den grundläggande binära koden, bit-preseroation
("ettor och nollor") eller man kan bevara informationen genom att flytta den till ett annat filformat,
functional preseroation. Bit-preservation förutsätter
att den gamla programvaran och hårdvaran kan
"återskapas" genom emulering vilket innebär utveckling av ett dataprogram som fungerar liknande
det ursprungliga och som därmed kan tolka filerna.
Functional preservation innebär att informationen
överförs (Inigreras) till modernare media och programvara även om resultatet inte ser exakt ut på
skärmen som förlagan. För denna uppsats har frågan relevans, eftersom videofilmerna som Inigrerats från analog bärare till digital fil fortsättningsvis möter precis samma problematik som all annan
"horn-digital" information, dvs den kommer, med
hänsyn till den tekniska utvecklingen, sannolikt
förr eller senare att behöva Inigreras på nytt.
Inom arkivteorin har begreppet autenticitet olika
uttolkare. En skola säger att underliggande bitstteam inte får påverkas. Dit hör t exJeffRothenberg-20 som menar att digitala objekt kan bibehålla
sin autenticitet över tid endast med orörd bitstream.
Genom att utveckla ett program som fungerar
som om det vore en äldre dator, kan gamla filer
läsas och användas precis som de en gång såg ut.
Jeff Rothenberg har nyligen presenterat en sådan
emulator, Dioscuri. 21 David Bearman tillhör kritikerna, och menar att emulering inte säkerställer
informationsobjektens autenticitet över tid. Metadata, både om filens innehåll, kontext, egenskaper
samt de transaktioner som skett är nödvändiga för
att informationen ska kunna anses autentisk. Bearman menar att emulering bara innebär bevarande
av systemfunktionaliteten. Därmed utelä~nnas den
för autenticitetsbegreppet viktiga historiken om
de transaktioner (inklusive Inigrering) som filen
genomgått över tid. 22
Val av Inigreringsteknik medför alltid någon
form av påverkan på den digitalt lagrade informationen. Det som ser likadant ut på skärmen kan ha
ändrats i underliggande bistream. InterPARES-
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projektet har under Luciana Durantis ledning forskat kring autenticitet och digital långtidslagring
och under Projekt 2 utarbetat rekommendationer
för långsiktigt bevarande, Chain ofPreservation.23
InterPARES refererar här vidare till OAIS-modellen med rekommendationen att utgå ifrån den vid
planering av digitallångtidsbevaring. Enligt InterPAREs bör vid migrering en masterfil framställas,
som uppfyller autenticitetskraven. Den kan därefter användas vid kopiering av filer för tillgängliggörande. Vidare ställs kravet att till varje fil bifoga
metadata om filens egenskaper samt tid och datum
för migrering. 24 Den ordningen har stor likhet med
OAIS-modellens AIP- Archival Information Package.

Resurstilldelning
Finansiering av ett digitaliseringsprojekt tenderar
generellt sett att utgå ifrån att användarna är mer
villiga att betala för tillgängliggö'rande än för långsiktigt bevarande. För att digitalisering ska verkställas
krävs beslut grundade på ekonomiska realiteter. Det
medför att de tre aktörerna Producer, Consumer
och Management även har ekonomiska motiv
bakom resurstilldelningen man är beredd att satsa
på ett digitaliseringsprojekt. Brian Lavoie 25 har
gjort en analys utifrån ekonomisk teoribildning
över hur olika incitament kan vara drivande för aktörers vilja att finansiera ett digitaliseringsprojekt.
En fungerande marknad förutsätter en balans
mellan tillgång och efterfrågan. Det måste finnas
ett utbud och kunder som är villiga att betala priset
för varan eller tjänsten. Utbudet kan bestå av något
som kan konsumeras omgående (t ex en glass) eller
en "nytta" som konsumeras under längre tid (t ex
en bil).
Affärsmodellen i detta sammanhang handlar
om "nyttan" med långsiktigt bevarande av information genom digitalisering. 26 För att en sådan
nytta ska uppstå måste resultatet av digitalisering
uttryckas i ekonomiska termer av värdeökning, till
exempel genom återbruk av materialet eller i form
av godwill för den ekonomiskt ansvariga enheten.

I marknadstermer skulle det betyda att digitaliserad information är en nytta som konsumeras under
längre tid.
Lavoie använder begreppet aftermarket för digitaliserat material där det finns tre typer av aktörer: 27
Rights Holder (äger rättigheterna till materialet),
Archive (tillhandahåller långtidsbevarande och
tillgängliggör materialet) och Beneficiary (har nytta
av att materialet långtids bevaras).
Dessa tre OAIS-roller har enligt Lavoie sina
ekonomiska motsvarigheter:

OAIS-roll

Ekonomisk roll

Producer

Rights Holder

Consumer

Beneficiary

Management

Archive

Beroende på hur dessa tre organisatoriskt förhåller sig till varandra, kommer de att utveckla
olika starka incitament för att stöda ett digitaliseringsprojekt.
I de fall Rights Holder och Beneficiary är olika
enheter finns oftast ett svagt incitament för digitalt
långsiktigt bevarande, menar Lavoie. 28 Om Rights
Holder inte ser en vinst för egen del av att bevara
materialet, är de inte villiga att ta kostnader för bevarande som kan medföra nytta för en annan aktör.
I ett digitaliseringsprojekt kommer därmed organisationsformer där Rights Holder (Producer) och
Beneficiary (Consumer) är olika enheter innebära
ett passivt förhållningssätt i rollen som ekonomisk
beslutsfattare.
Balans mellan utbud och efterfrågan är en förutsättning för en fungerande marknad. Om balansen
sätts ur spel, till exempel genom ett för stort utbud
och för få köpare, har en marknadsstö"rning inträffat.
I ett digitaliseringsprojekt kan detta inträffa
• om det finns fler Beneficiaries som har
olika kvalitetskrav
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• om det finns fler exemplar av informationen som ska bevaras
En sådan marknadsstörning grundas på att ingen
är villig att betala för något som ger andra större
nytta än man kan få själv, dvs man är inte beredd att
finansiera en free-rider.
Bara om det finns en positiv bieffekt, som kan
räknas hem i framtida affärsmodeller (t ex ta betalt för nedladdning) eller yttre påverkan i form av
lagkrav eller bidrag från en tredje part, kommer
Rights Holder (Producer) vara villig att investera i
ett digitaliseringsprojekt.
Analys och slutsats
Det är viktigt att framhålla att Digitaliseringsprojektet i Västernorrland som används som fallstudie i denna uppsats aldrig själv utgett sig för
att verka efter OAIS principer. Snarare har frågor
kring OAIS väckt nyfikenhet hos respondenterna
och för några verkar modellen inte vara känd alls:
OAIS hanterar tre typer av informationspaket,
SIP, AlP och DIP. Den bärande tanken är att skilja
på leverans, arkivering och tillgängliggörande
genom att kapsla in information och "bitstream" i
de tre olika paketen. Teknisk utveckling, förändring
av hård- och mjukvara pareras genom att AlP är
den masterfil från vilken material tillgängliggörs
i efterfrågat format. OAIS-arkivet måste ha regler
för hur AlP ska bevaras och migreras. Det bör också
finnas en backup av AlP.
Projektets aktiviteter och OAIS
Som nämnts inledningsvis har Digitaliseringsprojektets aktiviteter värderats utifrån respektive
OAIS-funktion. Skalan har endast två värden: stor
eller liten ö'verensstämmelse. På en övergripande
nivå kan resultatet beskrivas utifrån arkivprocessen (Mottagning, Lagring och Tillgängliggörande)
enligt nedan:
Samtliga intressenter har en stor överensstämmelse
i fasen Mottagning. Slutsatsen bygger på uppfattningen att de olika videobandformat som lämnas
till Förvaltningsbolaget i det här fallet anses utgöra
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avtalad SIP. Intressenterna har också upparbetat en
gemensam logistik för hur det fysiskt ska gå till med
ID-märkning av videoband.
Den andra fasen, Lagring, har olika lösningar
beroende på om intressenten har ett arkivperspektiv eller inte. För Arkivinstitutionen är det naturligt
att lagra en arkivfil samt att behålla ursprungligt
videoband en generation bakåt. Programbolaget
har ett producentperspektiv som innebär krav på
snabb åtkomst av filer i ett format som passar i den
digitala produktionskedjan. Man är inte villig att
lägga resurser på att bevara de ursprungliga videobanden. Programbolaget har i praktiken ingenAlP
och har därmed en liten överensstämmelse i fasen bevarande.
Den sista fasen, Tillgängliggö'rande, innebär för
Programbolaget del stor ö'verensstämmelse genom att
man använder de digitaliserade filerna direkt i sin
produktion. Efterfrågan på arkivbilder är frekvent
och att få dem tillgängliga som filer i produktionsformatet öppnar möjligheten att öka och utvidga
återanvändningen genom att t ex lägga ut TV-program på Internet. Det finns dock inga planer för
hur framtida migrering ska gå till om produktionsplattformen förändras .
Arkivinstitutionen har ett uttalat uppdrag att
göra materialet tillgängligt för forskning och för
en intresserad allmänhet. Hindren handlar för
Arkivinstitutionens del främst om upphovsrättsliga begränsningar. Arkivinstitutionen har en stor
överensstämmelse i denna fas . Förvaltningsbolaget har
en liten överensstämmelse i fasen tillgängliggörande,
eftersom man endast kan söka de digitaliserade
filerna via Programbolagets kataloger och produktionssystem.
Proveniens och autenticitet
De digitaliserade TV-bilderna kommer att finnas
kvar och återanvändas av sina ursprungliga huvudmän - Programbolaget och Arkivinstitutionen. Därmed kan autenticitetskravet enligt min
bedömning vara uppfyllt:
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l. Att det är vad det utger sig för att vara
2. Att det har skapat eller sänts (transmitterats) från angiven avsändare
3. Att det har skapats eller sänts vid den
angivna tidpunkten
Vidare ska bilderna ha uppkommit i en verksamhetsprocess, det får inte ha manipulerats och bilderna ska vara användbara i meningen att de kan tolkas
och läsas. I Programbolagets fall är just återanvändningen av TV-bilderna det viktigaste motivet för
digitalisering. Med stöd av MeNeils resonemang2 9
samt InterPARES rekommendationer vill jag hävda
att detta talar för bibehållen autenticitet genom att
materialet används i den dagliga produktionsprocessen. Däremot finns svagheter beträffande proveniensen genom ofullständig metadata mellan det
digitaliserade materialets filnamn och ursprunglig
bärare (bandnummer). Programmens proveniens
framgår av kataloguppgifterna i något av Programbolagets tre katalogsystem. Här finns en risk
att den inre kontexten går förlorad om kopplingen
mellan digitaliserad programfil och ursprungligt
videobandnummer inte upprätthålls.
De tre rollerna: Producer, Consumer och
Management
Ett OAIS-arkiv kan vara självständigt och endast
serva en kategori nyttjare (Designated Community)
eller ett samarbete mellan flera arkiv. Den enklaste
formen är när ett arkiv är Consumer till ett annat,
vilket ställer krav på att användande arkivs DIP
måste vara kompatibelt med producerande arkivs
SIP. 30 Samarbete mellan fler intressenter kring ett
OAIS-arkiv kan grundas på att man samverkar i en
eller flera av funktionerna, delar på resurser som
lagring eller har gemensamma standards för SIP
eller DIP.
För att tydliggöra vilka krafter som styr resurstilldelningen kan rollerna också studeras närmare ur
ett ekonomiteoretiskt perspektiv. Brian Lavoie
menar att konstellationer där Producer (Rights

Holder) och Consumer (Beneficiary) är olika enheter innebär svaga incitament för att satsa resurser
på långsiktigt bevarande. 31 Om det finns flera Consumers som har olika kvalitetskrav, eller om originalmaterialet som ska bevaras finns i flera exemplar,
uppstår en "marknadsstörning" som beror på att
ingen är villig att betala för något som ger andra
större nytta än man kan få själv. Programbolaget
förfogar över rättigheterna vilket innebär att de har
inflytande över om och hur materialet kan säljas,
visas eller återanvändas som television, DVD, Internet eller annan multimedia. Med Lavoies terminologi är Programbolaget att betrakta som Rights
Holder. Programbolaget och Arkivinstitutionen har
nytta av att materialet digitaliseras, för att skapa nya
TV-program eller för att tillgängliggöra dem för
forskningsändamåL Därför är de båda i ekonomiska
termer Beneficiaries.
Brian Lavoie hävdar att om den ekonomiske
beslutsfattaren äger rättigheterna stärks incitamentet att bevara, eftersom det möjliggör nya affärer
eller goodwill. För Programbolagets del öppnar
digitalisering av videobanden en potentiell aftermarket som omfattar både reprisering av gamla
program, återanvändning av arkivbilder i nya
program, försäljning av arkivbilder till andra TVbolag, försäljning av TV-program till publiken över
disk eller tillgängliggörande av TV-program via
Internet. För Arkivinstitutionens del kan det visserligen finnas en mindre aftermarket med tillgängliggörande av programmaterial för en bredare krets
än forskare, men tyngdpunkten ligger ändå på det
uttalade uppdraget att bevara utifrån lagen om pliktleverans. 32 Emellertid kompliceras dethela genom
att Arkivinstitutionen och Programbolaget har
olika versioner av TV-bilderna. Arkivinstitutionen
har arkiverat inspelningar av de s k referens banden,
som består både av hela program och det material
som visas mellan dem som hallå och trailers, medan
Programbolaget arkiverar grundmaterialet, som
kan vara enskilda program eller delar (inslag) i nyhetsprogram. Programbolaget har gjort ett vägval
då man valde att digitalisera sina originalband till
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det filformat som för närvarande används inom den
dagliga TV-produktionen. Arkivinstitutionen valde
att digitalisera referensbanden till ett standardformat,MPEG2.
Därmed har den sortens "marknadsstörning"
uppstått som enligt Lavoie kan inträffa då
• det finns fler Beneficiaries
• det finns fler exemplar33 av informationen som ska bevaras
Även om det inte är identiska exemplar, utan olika
versioner (referensband respektive enskilda program) går det att förstå splittringen främst genom
att intressenterna genom sin ekonomiska roll som
Beneficiaries har helt olika syften med digitaliseringen. Här uppstår fenomenet med free-rider,
när en intressent ogärna finansierar något som kan
bidra till större nytta för en annan intressent än man
kan få själv. Enligt OAIS ska Management besluta
om riktlinjer och policies på en övergripande nivå.34
Det är Management som svarar för finansiering,
resurstilldelning, kvalitetssäkring och effektmåL
Det är också Managements uppgift att medla eller
ha förmågan att besluta i frågor där Consumer och
Producer har olika uppfattning.
Digitaliseringsprojektet uppvisar en stor splittring och det framgår inte klart vem eller vilka som
har rollen som Management. Gemensamt uttrycker
projektets intressenter tre olika syften: 35
• att bygga upp en kompetens
• att rädda materialet för framtiden
• att återanvända materialet
I ett vidare perspektiv är det oklart om syftet är
att TV-bilderna ska digitaliseras för att omgående
nyttjas på en aftermarket eller för att bevaras långsiktigt. Frågan uppstår också om framtida migreringsstrategier - ska det finnas en "master" (AlP)
enligt OAIS, eller ska man migrera från rådande
produktionsformat varje gång?
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Av SOU 2004:53 framgår att utredaren rekommenderar att Arkivinstitutionen är huvudman för
digitaliseringsprojektet.36 I praktiken inledde de
fyra intressenterna istället ett samarbete genom
att skapa Digitaliseringsprojektet, där samtliga
fyra finns representerade i projektets styrgrupp.
Huvudman är Förvaltningsbolaget, som i detta fall
får anses utgöra Management. Emellertid kan Programbolaget påverka projektets resurstilldelning
genom att också vara dominerande ägare av Förvaltningsbolaget.37 Därmed uppstår en "free-rider
problematik". Mot den bakgrunden innebär Digitaliseringsprojektets styrning genom Förvaltningsbolaget liten överensstämmelse av OAIS-rollen
Management. Det är Management som ska svara
för styrning, strategi och resurstilldelning. 38 Den
från början tilltänkta huvudmannen, Arkivinstitutionen, är nu beställare av Digitaliseringsprojektets
~änster. Med tanke på Arkivinstitutionens uttalade
roll som nationalarkiv och materialets fragila karaktär är det lite förvånande att det just är bevarandefrågorna på lång sikt som kommit i skymundan i
detta Digitaliseringsprojekt.
slutsats
Under analysen framträder bilden av att Digitaliseringsprojektet som helhet är intressentstyrt med
starka krav på snabbt tillgängliggörande, snarare än
på ett långsiktigt digitalt bevarande. Indikationer
på detta är att projektet har liten överensstämmelse med OAIS och framträder genom brister i
proveniens och autenticitet i faserna Lagring och
Tillgängliggörande samt genom att informationspaketet AlP till stora delar saknas. Förklaringen
går att hitta genom att jämföra OAIS definition av
rollen Management med Digitaliseringsprojektets styrning. Det går också att spåra tendenser till
"free-rider"- problematik genom Programbolagets
möjlighet att kunna påverka Digitaliseringsprojektets resurstilldelning.
Min undersökning visar att det är möjligt att
göra en kvalitativ utvärdering av ett digitaliseringsprojekt med OAIS referensmodell som bas. Genom
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att värdera i vilken grad projektets aktiviteter motsvaras av respektive funktion i OAIS-modellen 39
kan man på en övergripande nivå se i vilken grad
grundläggande arkivmässiga krav som proveniens
och autenticitet tillgodoses. Det går också att få en
indikation på hur väl projektets styrning och tilldelning av resurser fungerar, genom att analysera den
inbördes relationen mellan de tre rollernas bakomliggande aktörer.
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JBLD STRÖMBERG

Om den äldsta arkivläroboken

Bo Strömberg har till svenska översatt två mycket
tidigt utgivna läroböcker i registrering och arkivering. Han ger i denna översikt en inblick i
bakgrunden till att böckerna gavs ut och deras
innehåll.
Några arkivläroböcker från I 500-talet och det tidiga I6oo-talet kan betraktas som de allra första
publikationer vilka har arkivet som sitt huvudämne.
Den äldsta boken av Jacob von Rammingen skulle
rentav kunna utnämnas till arkivvetenskapens allra
tidigaste tryckta skrift; redan anno I 570 skriver
författaren att det han sysslar med är Wissenschaft,
även om detta ord givetvis får fattas i den tidens
mening. 1
Översiktligt kan vi indela den äldsta arkivläran
i en tysk och en italiensk tradition. Under 1500talet, snart efter Rammingens böcker, kom ytterligare ett för oss känt arkivverk, av italienaren Cesare
Baronio; dessvärre har detta dock inte bevarats i
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ursprunglig form. Således är Rammingen den ende
arkivistiske I 500-talsförfattare Om vilken vi äger
säker kännedom. 2
Den tyska arkivtradition som utgår från Rammingen - vilken under de följande seklen fördes
vidare av dennes lärjungar Ahasver F ritsch, Georg
Aebbtlin och Jacob Wencker- är tämligen inriktad
på praktiskt arkivarbete. Den italienska, som inte
närmare kommer att behandlas här, är betydligt
mer abstrakt och arkivhistoriskt orienterad, närmare knuten till antik och kyrklig tradition. 3
Föreliggande studie kommer att ha Jacob
von Rammingen i fokus. Veterligt har nämligen
denne pionjär på arkivlärans område hittills aldrig
detaljstuderats i modem arkivforskning. Detta är
märkligt, dels med tanke på hans ställning som den
förste, dels emedan hans tankar är betydligt mer
djuplodande och hans yrkesbeskrivningar mycket
mer upplysande än de ytliga redogörelserna hos den
italienska traditionens företrädare, vilka uppmärk-
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sammats mer av moderna forskare . Föregångsmannens ytterst svårlästa språk är möjligen orsaken till
att han hittills förbigåtts .4
Arkivförfattaren och hans miljö
Vem var då författaren till den äldsta kända arkivläroboken? I vilket sammanhang hör han hemma?
Rammingen berättar ibland om sig själv. Han
förtäljer även om sin far och sina söner och brorsöner. Detta därför att yrket gick i släkten som ett
slags familjeföretag. Utöver vad skribenten själv
omtalar finns kompletterande uppgifter hos Georg
Aebbtlin, som efter ungefår hundra år utgav en
bearbetad version av dennes skrifter.5
Rammingen författade sina böcker på godset
Liiblachsberg utanför Heidelberg, där han fötts och
vars herre han var. Han säger om sig själv att han
alltid varit intresserad av styrelseskick. Han uppger
sig också ha sysslat med studium och yrkesverksamhet rörande dylikt i över trettiofem år -vilket näst
efter religionen har varit hans viktigaste verksamhet, parallellt med samlande samt beskrivning av
fornfynd och minnesföremål rörande sveber och
allemanner. 6 Med tanke på denna långa yrkeserfarenhet bör han ha varit minst femtio år gammal då
hans böcker skrevs.
Intresset för arkiv- eller, med hans egen terminologi, registratur- var främst relaterat till uppfostran. Hans far lärde upp honom till att vidareföra
detta yrke. Fadern påstås vara registraturkonstens
uppfinnare. Den form av registratur som denne
lanserat förbättrades sedan av sonen/författaren
efter det att furstendömet Wiirtemberg I 530 kommit i kung F erdinands välde, varvid efterfrågan steg
på Rammingen dy: s ~änster. Kring år I 540 hade
denne kontakt med Augsburgs stadsskrivare. Han
fick då uppdraget att upprätta ett registratur åt rådet. Texten till hans sist tryckta bok torde återgå på
de riktlinjer som han vid detta tillfälle översände
i brevform.7 Kanske är alltså I540 en lämpligare
datering för den äldsta arkivläroboken än tryckåret
tre decennier senare.
Författaren säger sig under ett flertal år ha fört så
kallat renovatur (ännu ett begrepp i hans egen ter-
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minologi, se närmare nedan) tillsammans med sin
äldre son, vilken han alltifrån ungdomen fostrat till
detta yrke. Rammingen uppger sig ha skrivit sina
tryckta böcker delvis med tanke på att hans söner
och brorsöner skulle kunna få nytta av dem, då de
drev familjeföretaget vidare.8 Rammingens inflytande sträckte sig dock uppenbart långt utanför
familjekretsen. Det blev också bestående. Förutom
söner och brorsöner kan I6oo- och I7oo-talens
tyska arkivförfattare-Fritsch, Aebbtlin, Wencker
-uppfattas som hans lärjungar.
Registraturets upphovsman och uppfinnare var
dock såsom nämnts inte författaren själv, utan
dennes "käre salige far", som förr ~änade hos dåvarande kung Ferdinand (I503-I564), sedermera
kejsare. Fadern var rådgivare och registrator åt
österrikiske ärkehertigen och furstendömet Wiirtembergs regerande landsfurste. Han ~änade hos
den wiirtembergska regeringen och kansliet. Delvis
var det han som uttänkte och sammanställde traditionen som författaren/sonen nu upprätthöll och
förde vidare:
"Denne min fader har uppfostrat mig med registraturet alltifrån ungdomen och givit mig muntlig
undervisning och lära därom. Jag har alltså fått introduktionen till vårt registratur från honom. Som
efterföljare har jag besinnat och genomtänkt vidare,
längre och flitigare." 9

Fadern tvingades till innovationen av det faktum
att arkivmaterialet var omfattande samt i dålig ordning. Under början av sin tid som konung Ferdinands rådgivare ålades han att sköta furstendömet
Wiirtembergs brev och skrifter samt handlingarna
i dess kansli och kammare. Dessa var mycket talrika. lo
Författarens far befalldes då att överallt leta fram
sådana brev, vilka fanns utspridda på många ställen, bland annat till följd av dåtidens ambulerande
kungadöme. Han skulle församla och sammanställa dem, vilket torde ha inneburit ett fysiskt överförande till en central arkivdepå. Även detaljerad
kännedom om brevens sakinnehåll krävdes av
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honom. Ordningsarbeten ingick likaså: han skulle
flitigt sortera skrivelserna inbördes. 11 Resultatet av
detta arbete blev de lärdomar som dokumenterats
i den äldsta tryckta arkivläroboken.
Helt ny kan faderns uppfinning dock inte ha varit.
Registratur fanns utan tvivel dessförinnan, om än
kanske inte av tillfredsställande kvalitet. Författaren skriver själv att hans far överallt gjort efterfrågning där han trott att registratur kan finnas för
den händelse han därigenom kunde lära sig. Men
varthän han än kom och vilka registratur han än
såg, hittade han likväl inte vad han sökte, varför han
nödgades att själv uttänka en form. 12 Rammingens
far framställs alltså egentligen snarast såsom den
som gjorde slut på tidens förmenta dekadens och
återupprättade goda registraturförhållanden.
Femtonhundratalets arkivbegrepp
Inledningsvis bör vi göra klart för oss vad denna
äldsta arkivlära egentligen sysslade med. Vad innefattade den? Vetenskapsteoretiskt har det ofta
problematiserats huruvida man i nutida idehistoriska resonemang har rätt att tala om tankeinnehållet
i forna seklers böcker såsom föregångare till nutida
vetenskaper. I många fall behöver de alls inte uppfattas så, eftersom gränserna mellan skriftgodsets
olika genrer förr var dragna på ett annat sätt än de
senare blev. 13 Här finns alltså en risk för anakronistiska resonemang.
Själva arkivbegreppet och dess syfte diskuteras
av Rammingen själv tämligen utförligt. Hans lära
handlade noga räknat - som vi ovan sett - om
fenomenet registratur. Rammingen brukar räknas
såsom den förste som beskrivit det typiska tyska
registraturet. 14 Detta var icke något abstrakt begrepp ("bestånd av handlingar", e dyl) av modern
typ utan beskrivs som en konkret yrkesverksamhet,
vilken omfattade mer än bara arkivhållning. Det
rammingska registraturet var heller inte begränsat
till att enbart föra avskriftsböcker över utgående
handlingar- av det svenska riksregistraturets typ.
Ej heller kan det uppfattas som synonymt med en
nutida registrators arbete. Rammingens registra-
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tur inbegrep samtliga dessa uppgifter. Kanske kan
det bäst översättas med dokumenthantering, i vid
bemärkelse. Termen registratur åsyftar närmare
bestämt "allt juridiskt som tillhör en herreman eller
ett ämbete - knutet till intyg, skrifter och till kammaren". Termen arkiv - som blott sällan används
av Rammingen - syftade i gängse fackterminologi
på hela verkets och strukturens hantverk. Enligt
vad författaren själv säger var dock detta språkbruk
något oriktigt, varför det är svårt att avgöra vad han
själv avsåg därmed. 15 Den tidiga tyska arkivtraditionen använder ofta dessa begrepp, medan den
italienska blott talar om archivum.
Registraturfenomenet var dessutom nära kopplat till en lära om renovatur, ett begrepp som går
ännu längre utanför den egentliga arkivhanteringen. Rammingen uppger sig ha skrivit en tryckt
lärobok även om renovatur, vilken dock tycks ha
gått förlorad. Renovatur var av allt att döma en
generell översikt rörande herremannens tillgångar
och fordringar, en finansiell generalinventering. 16
Arbetsrutinerna kunde tydligtvis variera beroende
på materialets egenart. Såväl beträffande registratur som renovatur "finns icke blott en sort", får vi
veta. I detaljerna torde det ena registraturet inte ha
varit det andra likt. 17
I äldre tid rådde ingen klar gräns mellan termerna
arkiv och bibliotek. Rammingen tycks inte befatta
sig med vård av biblioteksmateriaL Han nämner
aldrig ordet bibliotek. Dock kan hans ständigt
återkommande formulering "och andra skrifter"
möjligen åsyfta sådant.
Rammingen ansåg alls icke att privata papper
föll utanför arkivlärans (registraturets) område. 18
Kategorin "herremannens personliga ärenden" är
tvärtom en av de tre huvudavdelningarna i hans
registratur. 19 Detta är kanske anmärkningsvärt.
Italienska arkivförfattare från något senare tid uttryckte en mer restriktiv inställning till att räkna
annat än offentliga handlingar till arkivgods. 20
Rammingens efterföljare Fritsch menade att
privata arkiv egentligen inte är arkiv, även om de
kunde dock bli detta under vissa omständigheter -
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nämligen då de placeras i en allmän arkivdepå, särskilt beträffande mycket gamla handlingar; städers
skriftgods räknade Fritsch som privatpapper, likaså
kyrkors och universitetsY
Det rammingska registraturet utgjordes av två så
kallade kroppar (corpora), benämnda charthophilatium respektive tabularium. Charthophilatium tycks
motsvara själva arkivverksamheten: den kammare
med dess ledarskap vari papperen med skrift förvaras och bevaras. Tabularium förefaller vara ungefär det som vi menar med registratur: själva de
böcker som innehåller sammandrag och översikter
samt notiser och överväganden från breven.22
Georg Aebbtlin, Rammingens efterföljare, gav
istället namnet registratura åt tabularium; han lade
också till en tredje kropp, archivum. 23 Registratural
tabularium bör då ha handlat om registrering, medan archivum var ett otillgängligt/hemligt arkiv
med privilegiebrev och andra värdefulla originalurkunder, och charthophilatium kansliets och
kammarens avslutade moderna akter - eventuellt
också dessa inrättningars alltjämt aktuella handlingar.
Sammanfattningsvis framträder Rammingens
registratur som en yrkesverksamhet vilken bestod i
att man förde ett flertal böcker och register. I några
av dessa inskrevs brevens text, medan andra blott
innehöll sammanfattningar eller sökord. Även själva de förtecknade handlingarna sparades i ordnad
form, åtminstone ibland. Det som han lärde ut i
sina böcker var alltså ungefär detsamma som senare
tiders arkivarier och registratorer sysslade med.

Arkiveringens syfte
Rammingen diskuterar utförligt syftet med att inrätta ett registratur. Han talar åtskilligt om att ett
sådant underlättar risk- och möjlighetsbedömningar som hade att göra med herremännens godsdrift
och privilegier. Dessa praktiska nyttafaktorer är väl
blott vad författaren kunde förväntas framhålla,
med tanke på att herremännen uppenbart var hans
verksamhets målgrupp, till vilka hans böcker riktade sig i en strävan att sälja iden. Även flera andra
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orsaker anfördes dock av Rammingen till varför
arkiv och registratur behövdes. 24
Ett viktigt skäl som angavs till varför man skulle
hålla arkiv var tidens förmenta ondska. Eftersom
"de flesta människor i denna tid och i denna onda,
illvilliga och ogudaktiga värld" blivit förryckta och
gudlösa kunde man förutsätta att falska påståenden
ständigt gjordes om vilka rättsförhållanden som
gällde. Dock blir sådant upptäckt av registraturet,
som utfårdar varning. När någon bedragare försöker luras, "då upptäcker och avslöjar registraturet
denne skälm". 25 Sedan gamla tiders tro och heder
gått förlorade blir alltså arkiv/registratur ett rättvisans och sanningens värn.
Ett socialt engagemang för de svagas och fattigas rätt finns onekligen här och var i Rammingens
texter. Registraturet, säger han, är inte blott "ett
hjärta, en tröst och en skatt" för herremannen själv.
Ty bland dennes undersåtar och "fattigfolk", hans
grannar eller andra som kan ha haft något att göra
med honom eller hans förfäder finns ju måhända
människor som också har intresse av registraturets
innehåll- eftersom de själva är berörda. Kanske har
dessa genom krig och annat lidande eller under resa
förlorat sina brev som de en gång i tiden fått från
sagda överhetsperson. Då finner de likväl dessas innehåll genom registraturet. Deras förlorade originalurkunder kan sålunda ersättas med likalydande
kopior, vilka de sedan kan förete för att styrka sina
rättigheter. 26
Och detta, understryker Rammingen, är absolut
nödvändigt i hans samtids moraliskt förtappade
samhälle. Inte alla människor har lagfarten klar inför sina fordringsägare. Risken är att man då "får
värja sig själv med knytnäven, om inte med ännu
grövre våld", eller kalla på bistånd från mäktigare
bundsförvanter eller lagvrängare. Ty om urkunden
som styrker någons rätt förlagts genom oaktsamhet, då blir följden i denna onda värld vanligen att
tilltagsna människor hugger för sigY Rammingens
föreslagna bot mot detta onda är registreringen:
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"Och en man i dylik situation vederfares sådant därför att man vet eller tänker (särskilt de som kommer
till honom), eftersom han inte har något registratur,
att han inte kommer att ta fram och uppvisa brev och
skrifter om alla ting. Därom ska varje herremakt och
annan överhet bemöda sig och arbeta för, att de får
ett konstfärdigt, betydande, välbyggt och väl ordnat, helt och fullgånget registratur- samt tillsammans med detta en skicklig, erfaren registrator. Så
kommer de att stå ovanför många övergrepp och
ingrepp, mycken oreda och förvirring, många gräl
och mycken osämja."28
Ett annat angivet skäl till att ha registratur var
att den nya tidens tillväxt i dokumentflödet krävde
detta. Femtonhundratalet brukar ibland kallas den
första pappersexplosionens sekel. Denna bild bekräftas
av Rammingens skildringar. Hans samtids administration karakteriseras av många skriftliga handlingar, säger han. 29 Sådant måste då hållas i en systematisk ordning. Lösningen på pappersexplosionens
problem är alltså registraturet och arkivet.
Ovanstående motiveringar av registraturets
existens svarar mot aktuella politiska och ekonomiska behov. Men även mer långsiktiga perspektiv finns med i bilden. Inte blott ska de samtidas
angelägenheter bevaras inför andra samtida, säger
Rammingen, utan detta ska göras även till fromma
för alla efterkommande - "med de fördelar och den
nytta som ligger fjärran i tiden". Tidsperspektivet
är alltså inte begränsat till nuet och några år framåt.
Dock tar författaren knappast sikte på någon historisk forskning utan mer på rent praktiska fördelar
med att minnas det förflutna .30
Sådant som inte skett och behandlats i nutiden,
men däremot i det förflutna, ansågs av Rammingen
vara viktigt att känna till. Detta därför att man då
kanske kunde hitta ett prejudikat, en vägledning
för framtida handlande. 31 Alltså rent praktiskt och
juridiskt tänkande, om än med långt tidsperspektiv.
Därmed icke sagt att ett intresse för arkivalierna så-

som historiskt källmaterial inte kan ha funnits inom
I 500-talets tyska arkivtradition; sådant är belagt i
exempelvis tidens kejserliga arkivstadgor. 32
Villkor kring att trycka en arkivlärobok
Varför börjar man publicera arkivläroböcker vid
denna tid? En viktig orsak till arkivlitteraturens
uppkomst var tydligen att själva yrket hade en
oför~änt dålig status som Rammingen ville höja.
Författaren ansåg alltså rent allmänt att hans egen
tid var en dekadensperiod för yrket, särskilt bland
tyskarna.33 Denna äldsta kända arkivlärobok är till
stora delar en stridsskrift mot sagda missförhållande. Iden att publicera tankar om sådant var av
allt att döma en av Isoo-talets innovationer. Rammingen ägnar visserligen hela det avslutande kapitlet i sin första bok åt att belägga att registraturet
inte är någon ny uppfinning. Några anrika exempel
på arkivistisk litteratur lyckas han dock inte finna,
hur mycket han än dokumenterar att själva arkivinstitutet har uråldrig hävd.
Varför dröjde det så länge innan arkivläroböcker började publiceras? För pionjärerna, de första
arkivförfattarna, bör frågan mer ha handlat om
varför man alls skulle göra detta. Flera skäl kunde
nämligen tala både för och emot initiativet.
Rammingen är en yrkesverksam registrator och
arkivarie som dokumenterar sitt professionella
kunnande i skrift. Stora delar av hans båda tryckta
skrifter diskuterar just frågan om varför man ska
låta trycka en lärobok i detta ämne. Och även om
varför man kanske hellre borde låta bli att göra
detta.
En orsak till att skriva läroböcker är givetvis att
försäljning av dessa inbringar pengar. Hos Rammingen framträder detta argument. Han vill gärna få
ensamrätt på att publicera denna sorts läroböcker.
Därför, säger han, "må ingen hädanefter ombesörja
att något dylikt publiceras, så att han [Rammingen]
icke förgäves lagt ut pengar". Likaså uppmanas envar att ordentligt köpa böckerna så att författaren
inte blir lottlös. 34
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Förutom strävandet mot rent personlig vinning
framträder en omsorg om den egna familjen, ty
registratur var uppenbart ett familjeföretag. Rammingen menar att hans skrifter kommer att bli till
nytta för hans släktingar och efterföljare. De planeras bli en klenod för hans söner och brorsöner,
som därigenom skulle få stor efterfrågan på sin
yrkeskunskap. 35
En ytterligare angiven orsak till att Rammingen
lät trycka sina första böcker om registratur var att
andra redan utgav sådan litteratur. Det gällde alltså
måhända att hålla sig framme innan konkurrerande
läromästare tog över. Vilka dessa tidigare böcker
var är okänt för oss. 36
Goda skäl fanns dock även till att avstå från publicering av dylika skrifter. Faran med att trycka
en arkivlärobok och avslöja yrkeshemligheterna
framträder ofta i Rammingens texter. Hans böcker
har således alls inte ambitionen att förklara alla detaljer om hur registrering och arkivering utförs: till
detta finns varken tid eller orsak, får vi återkommande veta. Endast några exempel på ett antal
regler rörande praktisk verksamhet samt några
inspirerande ord och uppteckningar som stöd för
minnet är vad läsaren kan förvänta sig att få. 37Det
är kort sagt inte möjligt för den i yrket oinvigde att,
enbart utifrån den tryckta metodläran, anordna ett
registratur. 38 Författaren hyser överhuvudtaget en
tydlig motvilja mot alltför utförligt skrivande. 39
Alla som inte villlära muntligt får alltså nöja sig
med generelllärdom på det abstrakta planet. Utifrån denna - menar författaren - kan dock envar,
som har erfarenhet samt förmåga till att lära, själv
sammanställa slutsatser om hur det förhåller sig
med yrkets teori och praktik. Den som icke blir
tillfreds med detta kan inte ges annat ytterligare
råd än att han "låter sända efter mig", för att tala
muntligt och konfidenciellt om saken. 40
Rammingen anger själv en rad orsaker till att allt
icke omtalas i hans böcker. För det första hänvisas
till sekretess. Registratur innehåller konfidenciella
uppgifter. Att ge sådant offentlig spridning var en
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känslig sak. Författaren uttrycker osäkerhet om huruvida detta skulle behaga de höga herrar åt vilka
registraturen föres. Bleve dylikt utspritt till "herr
Envar" genom trycket så vore det ovisst vad dessa
skulle tycka om honom eller vad tack han finge.
Registraturet är ju deras skatt och klenod, fastslår
författaren Y
Rammingen hänvisar här också till vad hans tidigare arbete om renevatur fått för bemötande, i
synnerhet från några orter där han en gång varit
praktiskt verksam med renovation. Tydligen var
dessa reaktioner onådiga. Han har därför denna
gång tänkt sig för och föresatt sig att inte skriva
något alls för allmänheten som på minsta vis kan
antyda eller återge egenskaperna i herremännens
renovation. Även hans lärjunge Ahasver F ritsch betonar sekretessens betydelse. 42
En annan fara som hotar ifall arkivhemligheterna offentliggörs är att yrkeskåren kan mista sin
inkomstkälla. Om registraturläran givits ut genom
trycket till allas kännedom - och någon sedan läser
boken och får se att det kunnande och den erfarenhet som han kostsamt och mödosamt under åratal
har samlat ihop nu generöst läggs fram i offentliga
boklådor - det skulle kunna få följder, varnar författaren.43 Rammingen tar således skarpt avstånd
från alla tankar på att göra gemene man delaktig
av registraturlärans konfidenciella läror och andra
hemligheter. Dessa ska inte läggas fram, liksom till
salu i en handelsbod:
"Ska någon kunna köpa - i form av ett par pappersark - den lära och vetenskap som någon annan på
sin tid hade givit hundra gulden för? Då vore det,
då förbleve det ej längre någon ädel konst. Och icke
nog därmed: det vore kanske ett brott att på detta
sätt kasta dessa ädla pärlor under fötterna på herr
Envar och utsprida dem bland folket och så att säga
låta dem cirkulera mellan otvättade händer och låta
omslipa dem i svinamun. Och vart skulle de goda
och fattiga gesällerna ta vägen och hur skulle de
livnära och klara sig, dessa som med stor möda och
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stort arbete samt till en icke ringa utgift redan sökt
sig till och funnit denna konst, med dess hemligheter
i såväl det teore~ska som i praktiken?" 44

Författaren påpekar att hans lärjungar troligen
skulle lida mycket av att lära sig sin konst förgäves,
av att gå i lära "utan att förvärva vare sig lärdom
eller matpengar". En eventuell uttömmande tryckt
lärobok presumeras blott göra någon boktryckare
en tjänst. Den kunde göra denne rik, men författaren själv skulle förlora sin inkomstkälla om alla
hans hemligheter blev allmänt kända. 45 Rammingen skriver:
"Ja, bäste herr Envar, för dig är intet och blir intet
skrivet. Vetenskapen om dessa ting är onödig för dig.
Du behöver inget registratur. Då är det heller inte
av nöden att det uppenbaras och omtalas för dig en
massa om andra människors registratur. Men om
du gärna vill konstförfaret registrera för dessa andra
människor så lär dig först konsten, låt dig undervisas,
betala läropengarna och investera möda och arbete
däri. Och var medveten om att man alltså inte kan
lära sig detta ur böcker. Det lärs ut genom 'kabbalistiska' [hemligaJ traditioner."46

Författaren uppger sig dock redan ha detaljbeskrivit yrkets hemligheter i ett antal böcker,
vilka emellertid inte ska tryckas eller spridas offentligt så att deras innehåll blir allmängods. Detta
måste alltså läras muntligen. Lärjungen hänvisas till
att se hantverket utföras inför egna ögon. Han uppmanas även betala läropeoningenY
Rammingens undervisningsmetod i de tryckta
skrifterna är därför mera att på det abstrakta planet
framhålla registraturets fördelar än att visa och lära
ut särskilt mycket enskildheter om hur verksamheten utförs. Han uppger sig särskilt tiga om många
detaljer utan vilka man inte kan skaffa sig någon
information beträffande konkreta jordegendomar.
Likväl, menar han, är undervisningsmetoden så
beskaffad att erfarna och förståndiga läsare förhoppningsvis lätt ska dra slutsatser därur och finna en
rikedom. 48 Den tänkta läsekretsen tycks alltså vara
dels redan yrkesverksamma personer som vill för-

bättra sitt kunnande, dels nybörjare som genom
den tryckta skriften kan få ett intresse väckt för att
bli muntligt undervisade av till exempel författaren
själv.
Rammingen är inte alls omedveten om att den
valda undervisningsmetoden kan bli föremål för
ifrågasättande. Han tillstår att hans tryckta alster
blott skummar på ytan. Sådana böcker som denna
är användbara och begripliga endast för dem som
har undervisats muntligt, deklarerar han öppet.
Han kunde, reflekterar han, istället ha skrivit på ett
mer specialiserat sätt, genom att särskilt undersöka
någon av de olika så kallade arterna som uppges
finnas inom registratursläktet. Det enskilda registraturet kunde då beskrivas med sina individuella
egenskaper. Resultatet skulle dock i sådant fall, menar han, bli lika många böcker som det finns arter,
genera och släkten ifråga om registratur. 49 Därmed
har han angivit ytterligare en svårighet med att
skriva arkivläroböcker: det faktum att varje arkiv
har sina individuella egenskaper, varför generella
arkivregler ofta med nödvändighet måste hållas på
det abstrakta planet.
Arkivlitteratur som inte utgavs i tryck
De tryckta arkivistiska texter som börjar utges på
1soo-talet uppger sig tydligt vara blott ett komplement. Vi får alltså räkna med att det har existerat
åtskilliga skrifter fo're den förment första arkivläroboken från 1571, vilka dock inte utgavs av
trycket. Texterna spreds på andra vägar. Brevskrivning tycks ha varit den tidigaste arkivlärans medium. Man författade brev - eventuellt öppna sådana - där yrkets angelägenheter dryftades. Detta
skymtar i de äldsta tryckta böckerna.
Rent privat korrespondens citeras ibland i Rammingens framställning: "Som jag väl också skrivit
till en god vän", kan han således säga i en bisats.
Han tycks alltså ha brevledes diskuterat registratur- och arkivfrågor inom bekantskapskretsen. 50 Innehållet i den senare av Rammingens båda skrifter
anges rentav vara hämtat ur ett sändebrev som han
skrivit om dessa frågor till en medlem av de äldstes
råd i Heidelberg.s 1
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Vissa bekanta hade tydligen också via brev
kritiserat författarens undervisningsmetod, varöver
denne ibland uttrycker en viss harmsenhet. Han
låter sig inte påverkas av vad en viss "1. Z." har skrivit till honom om vissa saker, säger han på ett ställe.
Det som citeras verkar vara en privat skrivelse. 52
Lärobokens politiska dimension
En intressant fråga som belyses ymnigt av Rammingen är vad för sorts person arkivarien/registratorn
egentligen förutsattes vara. Man finner att enkla skrivare alls icke var det klientel som den första
arkivläroboken tänkte sig till denna befattning.
Kraven på lämplighet och kompetens var tvärtom i
många avseenden betydligt högre än under modern
tid.
Strikta kravvad gäller kunnande ställs på registratorn; han förutsattes bland annat ha godkänts i en
examen som Rammingen utförligt beskriver. Även
såsom person skulle han dock vara lämplig. Delvis
handlade det om karaktärsdrag. Han måste ha en
inåtvänd och stillsam natur, samt vara försiktig och
varsam i sitt tal. Detta med tanke på att åtskilligt
av hans vetande kan ha anförtrotts honom såsom
hemligt eller med förbehåll:
"Alltså duger ingen mångpratande, lösmynt och
alltför sällskaplig person till registrator. Han måste
befinna sig mer vid sitt registratur än i goda vänners och dryckesbröders lag, eller hos unga vackra
kvinnor. Han ska inte föredra supande, spelande,
dans, sång och rännande. Han ska inte ofta vända
eller visa registraturet sin rygg, ty detta tål icke
registraturet." 53

Utöver dessa lämplighetskrav kommer så ytterligare begränsningar. Dessa är mer överraskande,
eftersom det nu mindre handlar om personliga
egenskaper än social bakgrund. Registratorn måste
vara av äkta börd och av god friboren familj. Utöver
kravet på att besitta formell frihet skulle registratorn dessutom tillhöra jordägarklassen. Han måste
sedan lång tid tillbaka besitta ett gods, sedan över
trettio år. Man kunde misstänka att detta krav
vore delvis föranlett av samma önskemål som fri-
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hetskravet: att registratorn skulle vara ekonomiskt
obunden till herremannen- varken vara fattig eller
någon gunstling som nyligen gjorts rik av registraturets herre. 54 Här skymtar dock även en outtalad
politisk baktanke. Rammingens texter avspeglar,
utöver ambitionen att professionalisera hantverket, även adelns traditionella önskan att bli delaktig
av såväl arkivgodsets heinligheter som furstarnas
maktutövning.
Slutord
Rammingens arkivlära var alls inte ny år I 57 I, när
hans läroböcker i ämnet trycktes. Åtminstone under
förra halvan av femtonhundratalet och sannolikt
ännu tidigare bör sådan undervisning ha förekommit, om än i muntlig och hemlig form. Tryckpressens expansion under detta sekel gjorde helt enkelt
att en sedan gammalt etablerad form av didaktisk
litteratur äntligen blev synlig.
Hur stor spridning de opublicerade läroskrifter
som omnämns av Rammingen-varav en, skriven av
honom själv, torde kunna dateras till I 540- hade är
inte möjligt att avgöra. Men traditionen som återgick på honom och hans far förblev ju aktuell ännu
på I6oo- och I 700-talen, varför det inte är oriinligt
att den kan ha varit utbredd vida över de tyska länderna, samt i andra områden - exempelvis Sverige
-där tyskt förvaltningsskick hade starkt inflytande.
Rammingens far utformade sin verksamhet vid den
tid då Gustav Vasa regerade i vårt land. Att Rasmus
Ludvigsson och I 500-talets övriga arkivmän kan ha
känt till dessa läror i en eller annan form är alltså
fullt tänkbart.
Rammingens arkivläroböcker avspeglar förvisso
hantverkets professionalisering, men likaså en kamp
om makten. Dolda realpolitiska överväganden
torde delvis ha legat bakom författarens hårda krav
på lämplighet. Även här finns likheter med svenska
förhållanden: överallt i I 500-talets Europa var det
viktigt för det världsliga frälset att inte utestängas
från furstliga registratur och arkiv.
Rammingens texter kanske närmast borde jämföras med den svenska adliga stridsskriften Postulata
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nobilium, där Hagenskild Bielke och Erik Sparre
under sent I SOO-tal uttryckte ståndsfrändernas
krav på insyn i rikets arkivalier, vilka alltsedan
Gustav Vasas tid utgjort kungens hemliga databas.
Närmare undersökningar av detta slags likheter
bör kunna ge intressanta resultat. I min här tidigare publicerade artikel om r soo-talets arkivsystem
skrev jag om möjligheter att bedriva studium av
sagda sekels arkivsyn; nu föreliggande studie är ett
exempel på sådan forskning, vilken ytterligare kan
fördjupas. 55

Noter
r Rammingens första bok heter: Von der Registratur und jren Gebäwen [=Gebäuden] und Regimenten (Rammingen r 571a). Denna text skrevs
rs7o och trycktes året därefter. Våren rs7r
korn författaren ut med ännu en lärobok: Surnrnarisches Bericht was es mit einer Ki.instlichen
und vallkornmenen Registratur fur eine Gestalt
(Rammingen rs7rb). Dessa båda böcker är ganska omfattande texter (66 respektive 19 sidor).
U trycket "Wissenschaft" förekornmer i Rarnmingen rs7ra, pag 7, 9·- Jag har själv gjort en
svensk översättning av Rammingens två böcker
(Den äldsta arkivläran-Jacobvon Rammingens
båda läroböcker i registratur- och arkivskötsel
från r s7r, samt en monografi om arkiv från
1632 av Baldassare Bonifacio, översatta av JBLD
Strömberg, Stockholm 2007), vilken är opublic- .
erad men inlämnad till bl a Kungliga Biblioteket
i Stockholrn.
2 Cesare Baronios verk Annales ecclesiastici ska
ha kornpilerats år r s78, och publicerats någon
gång mellan I s88 and 1607, men det finns kvar
blott i långt senare utgåvor, från 17oo-tal. Cf.
Baldassare Bonifacio, De archivis Iiber singularis
(Venedig 1632). Se: Lester K. Born, "Baldassare Bonifacio and his essay 'De Archivis' ,"The
American Archivist 4 [r 941], sid 22 r -2 37; Lester
K. Born, "The 'De Archivis cornrnentarius' of
Alberto Barisoni (rs87-r667)" Archivalische
Zeitschrift," so-sr [r9ssJ, sid 12-22. Born (r9ss,
sid r8) förmodar att Barisorus skrift tillkom
någon gång mellan åren r6r9-1636.
3 Rammingens efterföljare Georg Aebbtlin utgav

6o

verket Tractatio de archivis atque registramris
(Ulm r669). Sagda verk tycks dessvärre inte ha
bevarats. Det trycktes dock om 1713 av Jacob Wencker i dennes Apparatus et instructus
arehivarum ex usu nostri ternporis, vilken även
innehåller en del egna kommentarer. Wencker
återutgav även ett antal andra äldre arkivskrifter;
hans bok kan sägas vara en antologi över den
tyska traditionen. Ahasver F ritsch utgav boken
Tractatus de jure archivi et cancellariae,Jena
r664, vari Rammingen återkommande anföres
såsom auktoritet och föregångare (pag. r8, 40,
6s-72).
4 Kortfattat Dinnämnande i: Adolf Brenneke,
Archivkunde - ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens, Leipzig
kapitel4.
s Aebbtlin efter Wencker 1713, pag 3, 8-9. Aebbtlin berättar (pag S) för övrigt att han även själv
lärt upp sin son i registraturkonsten.
6 Rammingen r s7ra, pag. 3-4. (Alla citat från
Rammingen återges i min egen översättning;
sidhänvisningar anger sida i Rammingens egna
tryckta utgåvor.)
7 lbid., pag. 27-28,29-30. Rammingen rs7rb, pag
3. Aebbtlin enligt Wencker 1713, pag 8-9.
8 Rammingen 1S7la, pag. 6-7, 9.
9 lbid., pag. 28-29.
ro lbid., pag. 28-29.
r r Ibid., pag. 29.
12 lbid., pag. 29-30.
r 3 Detta är en återkommande tanke hos Michel
Foucault, se exempelvis Vetandets arkeologi,
Köthen 1972, sid 28-29.
14 En utmärkt översikt av det tyska registraturets
historia har gjorts av Thea Miller, "The German registry, the evolution of a recordkeeping
rnodel",Archival Science 2003:3. Rammingen
utses där till fenomenets "fader".
r s Rammingen rs7ra, pag. 24.
r6 lbid., pag. ro, 34-3S·
17 Rammingen IS7Ib, pag. sr, 6r-62.1bid., pag. 4>
rs, 17-18.
r8 lbid., pag. 4S, 2, r6.
19 lbid., pag. 11-12.
20 Bonifacio, pag. 2, 6, 8, r r; Kapitel X i Barisorus
bok, citerat efter Born I9SS, sid 20.

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2008:2
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2I F ritsch, pag. 24, 27, 32, 46, 53·
22 Rammingen I57Ia, pag. 24. Carthophilatium
in materia & fabrica nostra, vocamus Cameram
istam, atque ferulas eius, in quae Chartaescripturarum reponuntur & conseruantur. At
Tabularium est Ii brorum istorum, qui continent
tenores atque Argumenta, nec non & nota ta ac
deliberationes Chartarum.
23 Aebbtlin I669, enligt Wencker I7I3, pag I4.
24 Rammingen I 57Ia, pag. 23, 23, p, 33-34, 43-44.
25 Ibid., pag. 37-38.
26 lbid., pag. 40-41.
27 lbid., pag. 64-65.
28 Ibid., pag. 65.
29 Rammingen I57Ia, pag. I9.
30 lbid., pag. 36-37.
3I lbid., pag. 37.
32 Historiographus var dock titeln på en ~änste
man i tyska kejsardömets hovstatsförteckningar
I557 och I558, en man med doktorstiteL Hans
lön var lika hög som registratorns och dubbelt
så hög som vissa skrivares. Den sortens realiteter
visar att historieskrivning ansågs viktig, åtminstone på de högsta makthavarnas nivå. (Utgivna
i Thomas F eliner & Heinrich Kretschmayr, Die
österreichische Zentralvervaltung, I Abteiling,
Wien I907, 2 Band, sid I75·)
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33
34
35
36
37
38
39
40
4I
42
43
44
45
46
47
48
49

so

51
52
53
54
55

Rammingen I571a, pag. 8, 12-13,64.
Rammingen 1571a, pag. 2.
lbid., pag. 7.
lbid., pag. 10.
lbid., pag. 57·
Rammingen 1571h, pag. IO-II.
lbid., pag. 15.
Ibid., pag. 18-I9.
lbid., pag. 4-5.
lbid., pag. s-6, 19; Fritsch, pag. 41 (om hemliga
arkiv, pag. 33).
Rammingen 1571b, pag. 6.
lbid., pag. 8-9.
lbid., pag. 9·
Ibid., pag. 9, I6.
lbid., pag. 16-17.
lbid., pag. 6-7, 17.
lbid., pag. 18.
Rammingen 1571a, pag. 30.
Rammingen 1571b, pag. 3·
lbid., pag. 8.
lbid., pag. 49·
Ibid., pag. 47·
JBLD Strömberg, "Den nya tidens arkivsystem
- arkivutvecklingen under Isoo-talet i Sverige"'
ASF 2005:1.
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MARIE LENNERSAND

Historikern som arkivarie

Marie Lennersand ger en översikt över arkivariens skiftande identiteter över tiden sett till utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och synen på den
egna rollen. I det sammanhanget sätter hon även
in de postdoktorala traineetjänster inom ARMsektorn som tillkommit i Sverige fr o m 2006.
En gång i tiden var det närmast självklart att en
doktorsexamen i historia var den mest lämpliga
bakgrunden för en arkivarie. Den tiden är för
länge sedan förbi, idag är de disputerade historikerna alltmer sällsynta på arkiven. Detta är en utveckling som blivit allt mer påtaglig, och i och med
att 40-talisterna går i pension kommer inte många
av dem finnas kvar i tjänst längre. Den här utvecklingen är ett resultat både av rent allmänna förändringar i samhället och mer specifika sådana inom
arkivvärlden, där man kan konstatera att de flesta
arkivarier idag är i behov av helt annan kompetens
än den som man får av att läsa historia. Även om
det fortfarande finns många arkivarier som studerat
historia på grundnivå på universitetet, är det nog
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så att en majoritet av dem så här i efterhand inte
upplever att historiestudierna mer än i en högst
allmän bemärkelse är någon större tillgång i deras arbete. När de för arkivarien aktuella frågorna
handlar om digitalt bevarande, processmodellering eller arkivpedagogik är det givet att många
arkivarier behöver ha en annan bakgrund än vad
som ansågs brukligt för ett antal decennier sedan.
Samtidigt är det viktigt att inte se den här utvecklingen helt i svartvitt, alla arkivarier är ju inte likadana. Tvärtom är också en tydlig utveckling inom
arkivarieprofessionen att det idag behövs många
olika kompetenser, och att en och samma arkivarie
varken kan eller behöver vara specialist inom alla
områden samtidigt.
Frågan är dock vad historikerna har för plats att
fylla i arkiven, sett utifrån dagens situation. När
man tänker sig en disputerad historiker som arkivarie, kommer man väl i första hand att tänka på
strama äldre herrar som arbetade på Riksarkivet
med de stora samlingarna av äldre arkivhandlingar
som finns där. Dessa personer har för länge sedan

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2008:2

Historikern som arkivarie

gått i pension, och ersatts av personer med en annan bakgrund och andra typer av arbetsuppgifter.
Idag ser man väl inte heller en arkivarie som synonym med en person med tjänst inom Riksarkivet
eller landsarkiven, eftersom det finns så många andra sorters arkiv där de kan vara verksamma. En
annan sida av saken är att dagens arkivarier inte
bara ägnar sig åt att ordna pappershandlingar från
gångna sekler, utan lägger sin tid på betydligt mer
moderna typer av handlingar. Men även om arkiven
idag innehåller helt andra typer av handlingar finns
ju ändå de gamla samlingarna kvar, och det behövs
personer som har kunskaper om dem. För att kunna
arbeta med dessa samlingar krävs, liksom ifråga om
alla andra arkiv, att man är väl insatt i olika förhållanden som rör handlingarna och den situation de
uppkommit i. Kanske är det då i vissa fall inte helt
fel med en historiker som arkivarie?
Utvecklingen från statstjänsteman till
historiker
Vad som ansetts vara den mest lämpliga utbildningen för en arkivarie har varierat över tid, och åsikterna har skiftat i takt med att både samhället och
arkiven genomgått stora förändringar. Om man för
enkelhetens skull begränsar sig till Riksarkivet, var
det under I6oo- och I7oo-talet knutet till Kungl.
Maj:ts kansli, och på den tiden efterfrågades helt
naturligt tjänstemän med sådan kompetens som
var lämplig för arbete i kansliet. Arkivet var en del
av förvaltningen, och också till för förvaltningens
ändamål -vilket satte ramarna för de som var anställda där. Länge var inte en tjänst på Riksarkivet
något ändamål i sig för en karriärhungrig tjänsteman, utan snarare ett tidigt steg på vägen mot ett
annat mer prestigefullt ämbete inom centralförvaltningen. Denna utveckling bröts vid slutet av I 70otalet, efter en omorganisation av kansliet. Vid det
laget hade också särskilda förkunskapskrav ställts
upp för allt fler tjänster, vilket gjorde det svårare att
gå emellan olika delar av förvaltningen.'
Under I8oo-talet fanns inte längre, åtminstone i
praktiken, möjligheten att befordras från en tjänst
på Riksarkivet till någon annan högre position
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inom förvaltningen. Istället blev Riksarkivet mer
av sin egen värld, som under I 8oo-talets gång mer
och mer inriktades på historieforskningen. Visserligen var det fortfarande en central uppgift att ta
emot myndighetsarkiv, men en tydlig förskjutning
av vad som ansågs mest viktigt är uppenbar. Med
det stora intresset för historieforskning som kom
under I8oo-talet, förändrades också Riksarkivet
från att i första hand vara i förvaltningens tjänst,
till att i hög grad vara till för forskningen. I och
med detta blev Riksarkivet också en arbetsplats av
intresse för historiker, samtidigt som bakgrunden
för dem som arbetade på arkivet förändrades. Istället för en tjänstemannautbildning, om än i form
av universitetsstudier, blev forskning inom historia
eller andra närliggande äinnen en merit. Efter hand
formaliserades kraven på utbildning för den som
skulle anställas som arkivarie. I instruktionen för
Riksarkivet I909 slås det fast att man för att varå
behörig att bli arkivarie skulle ha avlagt en juris
kandidatexamen eller en filosofie licenciatexamen
i vissa fastställda ä1nnen. 2
Så kom det sedan att förbli under större delen av
I900-talet, med följden att Riksarkivet med tiden
blev en viktig arbetsplats för personer med forskarutbildning.Ien utredningfrån I98I uppges att65%
av det totala antalet anställda på Riksarkivet var
disputerade. 3 Den här situationen var dock redan
då på väg att förändras. I977 hade behörighetskraven för arkivarietjänst upphävts, inte Iniost med
motiveringen att det fanns behov av arkivarier med
olika sorters kompetens.4 Man hade alltså kommit
fram till en punkt där man inte ansåg det särskilt
praktiskt om alla hade liknande utbildningsbakgrund. Forskarutbildning ansågs inte längre vara
den enda vägen att bli arkivarie, utan man började
värdesätta andra typer av kunskaper. En utveckling
på senare år är att den arkivvetenskapliga utbildningen fått en mer framskjuten roll. Ämnet arkivoch informationsvetenskap har fått en tydligare
identitet, och ses inte längre bara som ett komplement till andra studier. Många läser idag arkiv- och
informationsvetenskap på master- eller magistern-
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ivå, och har det som huvudämne i sin examen. Att
man har läst arkiv- och informationsvetenskap är i
regel ett krav när arkivarietjänster utlyses, medan
ämnet historia säUan nämns i sådana sammanhang.
Utifrån denna korta (och mycket förenklade) översikt framgår att arkivarierna haft ganska olika identiteter, sett över tid. Både utbildningsbakgrund,
arbetsuppgifter och synen på den egna rollen som
arkivarie har skiftat rejält. Rent ytligt kan de olika
epokernas arkivarier förefalla så olika att man kan
undra om de överhuvudtaget skulle kunna förstå
varandra, om de nu på något sätt skulle kunna
träffas. Men egentligen måste det inte ligga något
motsatsförhållande dem emellan, även om den historiska utvecklingen kan tyckas ha skapat en egen
typ av arkivarie för varje enskild period. Och med
det är vi tillbaka till frågan om historikerns värde
som arkivarie. Enligt vad som sagts ovan borde
historikerarkivarien tillhöra en förgången tid, om
inte 18oo-tal, så i alla fall 19oo-tal. Men att hävda
att historikern har en plats att fylla som arkivarie
handlar inte om en vilja att konservera arkiven i
ett tillstånd som de för länge sedan lämnat. Historikerna behövs inte som någon slags reliker, som
minnen av en svunnen tid. Istället handlar det om
att åtminstone på' vissa arkiv finns det fortfarande
uppgifter för dem, om än i delvis nya roller.
Om den nuvarande nedåtgående trenden för
antalet disputerade inom arkiven fortsätter, kommer det snart knappast finnas några forskarutbildade kvar där alls. Denna utveckling har iakttagits
med viss oro. Även om det väl inte finns någon som
vill vrida tillbaka klockan till det gamla, ser man
följderna av arkivens Ininskade forskaranknytning
som ett problem. Leif Gidlöf frågar sig i en artikel
"vad finns den forskande arkivarien?", och betonar att trots alla förändringar inom arkivvärlden
behövs "en levande kontakt med forskning". 5 Anna
Christina Ulfsparre menar å sin sida att forskarens
träning i att analysera och strukturera information fortfarande är av ett stort värde för arkiven. 6
Detsamma anser Jan Lindroth, som i en artikel un-

derstryker att forskarutbildade kan tillföra arkiven
en rad viktiga erfarenheter. Han framhåller bland
annat att den som forskat själv kan ge mer kvalitativ
service till andra forskare som besöker arkivet, samt
att den egna forskningen kan ge djupgående kunskaper om det arkivmaterial man använder.7
Även om andra aspekter också framhålls, förefaller den största farhågan alltså vara att färre
disputerade på arkiven skulle leda till en skarpare
gränsdragning mellan forskarvärlden (framför allt
universiteten) å ena sidan, och arkiven å den andra.
I och med detta skulle brytningen definitivt ske med
den gamla traditionen av arkiven som lärda verk,
där forskning bedrevs både av arkivarierna själva
och av besökande forskare. Det finns nog många
arkivarier som skulle se en sådan utveckling som ett
naturligt led i arkivarieyrkets professionalisering,
och menar att forskning- åtminstone historisk sådan- inte måste vara något självklart för arkivarier
att ägna sig åt.
Men man kan se problematiken från ett annat
håll, från universitetens sida. Där har forskarutbildningen förändrats, så att avhandlingar ska bli
färdiga på mycket kortare tid än tidigare. Medan
man förr kunde dra ut på tiden i många år, förväntas doktoranden numera hålla sig någorlunda inom
ramarna för de fyra år som han eller hon har sin
doktorandtjänst. Följderna av detta är svåra att
överblicka, men klart står i alla fall att man på något
sätt måste försäkra sig om att avhandlingsprojekten
blir möjliga att genomföra. Risken finns att många
doktorander inte kommer våga sig på mer djupgående arkivundersökningar av rädsla för att inte
bli klara i tid. Redan idag är det vanligt att man vid
ansökan till forskarutbildning måste bifoga en plan
över den undersökning man vill genomföra, och
givetvis antas inte personer vars avhandlingsplaner
förefaller alltför osäkra. En följd av detta blir ett
slags paradox, där man i princip bara kan forska på
sådant som man redan känner till. Områden där
man inte på förhand vet vad som finns att hämta i
arkivmaterialet kommer då inte att bli utforskade,
eftersom varken universitetsinstitutionerna eller
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doktoranderna själva kommer att våga tillåta ämnen där inte utgången på förhand är given. Många
kommer kanske inte ens våga sig iväg till arkiven,
utan föredra att skriva sina avhandlingar utifrån
olika sorters tryckt material.
Sett ur det här perspektivet borde arkiven med
den utveckling som skett på universitetsområdet
ha fått en ännu mer viktig funktion att fylla när det
gäller forskningen. Hur mycket databaser och andra hjälpmedel som än utvecklats, behöver många
forskare som besöker arkiven egentligen mer hjälp
än tidigare, inte mindre. Arkiven kan därför inte
släppa sitt ansvar för forskningen, och bara ägna
sig åt släktforskare och lokalhistoriker. De två sistnämnda grupperna förefaller dock på senare år ha
varit mer tydliga med att formulera sina krav på
arkiven och syns mer i forskarsalarna.

Postdoktorala traineetjänster inom ABMsektorn
En utveckling där antalet disputerade blir allt lägre
är inte något som begränsar sig till arkiven, utan kan
iakttas inom många områden. Under rubriken "Inga
lärda på lärda verk" beklagade Anders Björnsson i
en artikel tidigare i år att personer som överhuvudtaget inte hade några ämneskunskaper regelmässigt
tilldelas chefsuppdrag inom k:ultursektorn. 8 Björnsson pekar ut detta som ett problem, på samma sätt
som man i de ovan citerade artiklarna diskuterat
minskningen av forskarutbildade på arkiven. Men
att skriva debattartiklar är en sak, konkreta åtgärder
något annat. För det finns faktiskt sådana, som
tillkommit i akt och mening att undvika en situation där till slut allt för många disputerade gått i
pension utan att några nya tillkommit.
Ett sådant försök, som rör ett flertal k:ulturarvsinstitutioner, är Vitterhetsakademiens och
Riksbankens jubileumsfonds program för så kallade
postdoktorala traineetjänster inom ABM-sektorn.
Bakgrunden till detta var diskussioner angående
de upplevda problemen med "allmän vetenskaplig
kompetenshöjning, kompetensöverföring mellan
generationer samt möjligheten att utnyttja exis-
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terande samlingar för intern forskning inom myndigheten", som under 2004 började föras mellan
representanter för Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond, den dåvarande kulturministern, företrädare för olika ABM-institutioner samt
några andra parter. 9 Det hela mynnade ut i ett beslut
att man skulle försöka hitta vägar både att finansiera
ABM-forskning och att kunna rekrytera fler yngre
forskarmeriterade personer till olika myndigheter
inom kultursektorn.
Satsningen på de postdoktorala traineetjänsterna inom ABM-sektorn består av ett antal femåriga
tjänster med placering på olika arkiv, bibliotek och
museer. Meningen är att man ska rekrytera yngre
disputerade forskare till olika ansvarsmyndigheter
inom k:ulturarvsområdet. Dessa ska slll$sas in i verksamheten på respektive arbetsplats, samtidigt som
de ska bedriva forskning inom något visst område
knutet till den aktuella institutionens samlingar.
Det ska alltså inte vara forskning av vilket slag som
helst, utan kvalificerad ABM-forskning som utgår
från de behov som finns av att bearbeta samlingar
som förvaras på den institution där respektive forskare har sin tjänst. 10
Tjänstgöringen är uppdelad så att 7 5 % av tiden
ska gå till forskning inom ett specifikt forskningsprojekt. I utlysningen av tjänsterna specificerade
varje institutionen ramarna för den tänkta forskningen, och de sökande s~le sedan lämna in ett
förslag till en projektplan. Utifrån de här ansökningarna beslutades vilka personer som skulle tilldelas
tjänsterna. Resterande 2 5 % av tjänstgöringen ska
vara arbete inom den reguljära verksamheten, vilket
inom arkivsektorn alltså är som arkivarie. Tanken
är att man på det här sättet ska kunna skolas in i
verksamheten, och att vars och ens kompetens ska
kunna tas tillvara även utöver den del som rör ren
forskning. I förlängningen är tanken att tjänsterna
efter de fem åren som finansiärerna står för under
vissa villkor ska kunna övergå i fasta tjänster på den
aktuella institutionen. Meningen är alltså inte bara
att man med det här programmet ska finansiera
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forskning, utan även rekrytera framtida personal
med forskarbakgrund till arkiv, bibliotek och museer.
Ett antal ~änster inom programmet lystes ut
under våren 2oo6, och i september samma år tillträdde de första personerna. Efter det har ytterligare utlysningar gjorts vid senare tillfällen, men då
av ~änster vid andra institutioner än de som var
med i den första omgången. För tillfället är sexton
postdok~änster inom ABM-sektorn besatta. Inom
Statens arkiv finns två ~änster, dels en som jag själv
innehar med placering vid Riksarkivet, dels en vid
Lunds landsarkiv. Dessutom har också Landsarkivet
i Lund, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, Myntkabinettet, Riksantikvarieämbetet och
Statens historiska museum var sin ~änst, medan
Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Nordiska
museet, Lunds universitetsbibliotek och Uppsala
universitetsbibliotek har två vardera.

Egna erfarenheter
Undertecknad är en alltså av de personer som
tilldelats en av ~änsterna inom det här programmet för postdok-tjänster inom ABM-sektorn. Jag
tillhörde den första omgången som tillträdde sina
~änster i september wo6, i mitt fall vid Avdelningen för statliga arkiv, vid Riksarkivets enhet i
Marieberg. Det forskningsprojekt som jag ägnar
mig åt handlar om det svenska kommitteväsendets roll i förvaltning och politik under perioden

Noter
I
Erik Norberg: Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet r846-1991 (2007) s. 17.
2 sou r 969: J7 s. 58 f.
J SOU 1981: JO s. 48. Antalet med forskarutbildning var J 7 personer, det totala antalet anställda
57 personer.
4 SQU ~ 981: JO S. 45 f.
5 Leif Gidlöf: "Var finns den forskande arkivarien?", Arkiv, samhälle och forskning 1999: 2.
6 Anna Christina Ulfsparre: "Arkivarien som
forskare och forskaren som arkivarie", Av kärlek
till arkiv. Festskrift till Erik Norberg (2002).
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r6oo-r9oo. Vid det här laget har jag alltså arbetat
i ungefår två år på Riksarkivet, och tycker att ~än
sten ifråga har fungerat på precis det sätt den var
avsedd - alltså som en brygga in i en verksamhet
som jag tidigare bara hade erfarenhet av utifrån. J ag
har tillbringat många år med att forska i olika arkiv,
och det kändes på sätt och vis som ett naturligt steg
att själv börja arbeta på Riksarkivet. Utan just den
här ~änsten är det dock inte säkert att jag sökt mig
till arkivvärlden. Dels hade jag fullt upp med forskningsprojekt på annat håll, dels ville jag inte arbeta
på vilket arkiv som helst, utan med just de äldre
statliga arkiv som min tidigare forskning baserat sig
på. En viktig poäng med de här postdok-~änsterna
är ju att syftet inte bara är att disputerade så där i
största allmänhet ska plockas in på tjänster, utan
att kulturarvsinstitutionerna ska kunna knyta vissa
specifika forskarkompetenser till sig.
Programmet för postdo~änster inom ABMsektorn är på sätt och vis omfattande, men det
handlar ändå inte om särskilt många personer på
varje deltagande institution. Någon större förändring kan man alltså inte åstadkomma på det här
sättet, men så var väl heller aldrig tanken. Däremot
är det ett sätt att motverka att all forskarkompetens
försvinner från arkiven i samband med kommande
pensionsavgångar, samtidigt som det också bidrar
till att stärka ABM-forskningen.

7 Jan Lindroth: "Relationer i upplösning. Synpunkter på arkivariekåren och den akademiska
forskningen", Arkiv, samhälle och forskning
1999= 2.
8 Anders Björnsson: "Inga lärda på lärda verk",
Axess 2008: 4·
9 Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Årsberättelse 2006 s. 42.
lO ibid.
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Arkivvetenskapliga utbildningar i N orden
Utbildningar i arkivvetenskap i någon mening
bedrivs i alla länder i Norden. I Danmark har
nyligen sådan utbildning startat vidÅlborgs universitet. I Finland bedrivs utbildning vid universiteten i Tammeifors och Jyväskylä. På Island finns
det möjlighet till specialisering inom records management inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Islands universitet. I Norge ges utbildning
i arkiv vid universitet och högskolor främst inom
ramen for Arkivakademiet som är ett samarbete
mellan Norsk arkivråd och Riksarkivaren. I Sverige bedrivs utbildning i arkivvetenskap vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm,
Uppsala och vid Mittuniversitetet. Utbildningar
med anknytning till arkivvetenskap inom andra
organisatoriska ramar än de som universiteten
erbjuder har inte inventerats.
Bolagnaprocessens krav på jämförbarhet av utbildning och översättbarhet av betyg mellan länder är en direkt bakomliggande orsak till denna
jämförande översikt över universitetsutbildningen
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i arkivvetenskap i N orden. Syftet med översikten är
att jämföra utbildningarnas inriktning och tyngdpunkter. Det kan tänkas att studenter söker sig till
en viss utbildning, universitet eller ett annat nordiskt land av olika skäl, t ex att en viss kurs ges där,
en viss inriktning harvalts eller metodiken i undervisningen är lockande. En annan tänkbar målgrupp
är yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig inom
vissa delar av vetenskapen eller bygga på med de
examina som nu erbjuds inom systemet.
För att genomföra jämförelsen skickade redaktionen en inbjudan till universiteten att beskriva
sina utbildningar. De teman som kunde beröras i
presentationerna beskrevs som orsaker till att utbildningen inrättats, organisatorisk hemvist, vilka
samhällssektorer som är i fokus, utbildningens syfte
och rekryteringsunderlag, eventuella globala, europeiska eller nordiska perspektiv eller samarbeten,
den vetenskapliga grunden, doininerande vetenskapliga analys- och hjälpvetenskapliga perspektiv, metodologiska grunder och metod i undervis-

Nordström, Olausson, Jörwall, Asker & valtonen

ningen samt examina och examinationsformer.
Bidrag har inkommit från universiteten i Göteborg,
Karlstad, Lund, Uppsala och Tammerfors.
Förkortningen ECTS står för European Credits
Transfer and Accumulation System, det europeiska
systemet för överföring av studiemeriter utvecklat
inom ramen för det så kallade Erasmusprogrammet. Det används som nationellt studiepoängsystem i högskolan i allt fler länder i Europa. Systemet
bygger på att ett läsår omfattar 6o ECTS-poäng i
samtliga länder.
Det svenska poängsystemet ändrades den l juli
2007 som ett led i Bolognaprocessen. Samtliga
kurser och program uttrycks därefter i högskolepoäng. Ett års heltidsstudier, dvs 6o ECTS, motsvarade 40 poäng (p) i det gamla svenska systemet,
men uttrycks numera som 6o högskolepoäng (hp).
Av de presentationer som inkommit kan det
noteras att utbildningarna i Sverige i huvudsak
organiseras inom den humanistiska fakulteten,
en knuten till historieämnet och två som specialiseringar inom ABM-institutioner. Vid Karlstads
universitet är utbildningen knuten till fakulteten
för samhälls- och livsvetenskap. Utbildningarna
har betydande inslag av praktik i olika former. Utbildningen i Finland avviker genom att den bedrivs inom den samhällvetenskapliga fakulteten, är
tydligt baserad på continuum modellen och internationella standarder. I Finland har även tre doktorsavhandlingar lagts fram.

Gunilla N ordström
Arkivvetenskap vid Göteborgs universitet
Intentioner, mål och bakgrund
Vid Göteborgs universitet bedrivs utbildning i
arkivvetenskap i sin nuvarande form sedan I999·
Verksamhetens ide är att arkivvetenskapen och arkivarieprofessionen ska mötas på ett för studenterna
fruktbart sätt. Då betydande delar av det som kan
definieras som forsknings- och utvecklingsarbete
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inom ämnet sker inom professionen, bland annat
Statens arkiv bedriver eller medverkar i projekt av
nyskapande forskningskaraktär, har vi valt att inte
bortse från den legitimitet som även professionen
kan förse utbildningen med.
Bakgrunden till att utbildningen inrättades var
att det fanns ett sedan länge väl fungerande samarbete mellan Landsarkivet i Göteborg och Historiska institutionen vid Göteborgs universitet som här
kunde utvecklas ytterligare på ett innovativt sätt.
Det fanns också en utvecklad ide om hur en utbildning skulle kunna utformas och vilka intellektuella verktyg vi ansåg vara väsentliga att förse studenterna med. En omsorg om arkiv genomsyrar utbildningen och det påpekas också att målet med dokumentationen är att denna med källkritisk säkrad
proveniens blir sökbar och tillgänglig genom att
materialet ordnas och beskrivs på ett adekvat sätt.
För de resurser i form av föreläsare och handledare som krävs används både Göteborgs universitets personal och yrkesverksamma arkivarier.

Syfte och rekryteringsunderlag
Vid Göteborgs universitet är utbildningen placerad
på avancerad nivå och därmed krävs en grundexamen för antagning. Vi utbildar generalister där
vi skapar en stark gemensam grund av kunskaper,
färdigheter, metoder och teorier. På så sätt bildas
en stabil plattform som avstamp inför framtida
specialisering. Banden till historievetenskapen är
starka men det framhålls också att arkiv är en del
av information, en specifik del där sammanhang
och kontext är centrala begrepp för att nå en god
förståelsekvali te t.
När dokumentationen ställs i centrum ges
utrymme att utifrån olika perspektiv som makt,
demokrati och etik diskutera och problematisera
metoders och teoriers konsekvenser. Vad som
inte dokumenteras och hur samhällets värdesyn
påverkar detta under olika tidsperioder är också
ett kritiskt område. Förmågan att forcera det som
är komplicerat och skapa begripliga strukturer ses
som en nödvändig kompetens liksom kunskaper
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och praktik av värderingsanalyser. Kunskapsförmedling och kompetens om arkivens potential
på den kulturella arenan där arkiv kan användas
som samhällsstrategisk resurs ges utrymme genom
att studenterna själva får utarbeta en produkt där
målgrupper och intentioner står i fokus.
Hur arkivvetenskapen utvecklas både nationellt
och internationellt utgör ett viktigt moment där
studenterna skriftligt diskuterar tematiskt vald litteratur. Litteraturen åskådliggörs genom fallstudier
som diskuteras och problematiseras.
Internationellt samarbete
En lärobok i internationell arkivhistoria är under
utarbetande, bokens syfte är att användas som
kurslitteratur. Boken innehåller problematiserande
nationsvisa artiklar där arkivens samhällsfunktion
står i fokus.
Professionaliseringsprocessen, den arkivvetenskapliga utvecklingen och dess förhållande till
andra discipliner behandlas också. Boken är ett
samarbetsprojekt där också Landsarkivet i Lund
och Archives departementales du Var, Draguignan
ingår.
Vetenskaplig grund och analysperspektiv
Området omfattar en ·samling av kritiska frågor
angående användning, rättsäkerhet och metoder
både för kvalitativ och kvantitativ forskning och
kräver omfattande analyser av dokumentationens
värde och hållbarhet över tid. Dokumentstyrning
och strukturering av arkiv, klassificering av arkivinformation, kunskapsuppbyggnad och fördjupade
studier inför presentationer kan till vissa delar räknas som professionens egen forskningstradition.
Denna forskning är speciell och problematisk då
den omfattar både praktiska och teoretiska moment. Vi är måna om att bägge dessa moment ska
omfattas eftersom en sådan dubbel fördjupning innebär en kvalitetsgaranti.
Arkivvetenskapen måste ha förmågan att korrespondera med vetenskapsteoretiska paradigm i
tiden. Proveniensprincipen utgör ett avtäckande
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analysverktyg som är en nödvändig ingrediens för
en djupare förståelse av positivism, hermeneutik,
system- och processteori. Arkivvetenskapen bör
i hög grad ägna sig åt analyser av verksamhetens
förhållande till handlingar, arkiv och kontext för att
synliggöra såväl de teoretiska som de pragmatiska
ramverken. En kritisk och ifrågasättande hållning
där syftet är att bevaka, belysa och diskutera effekterna av olika fusioner mellan arkivteori och teoretiska paradigm i tiden eftersträvas.
Vi anser att arkivvetenskapen har en betydande
komplexitet och en tvärvetenskaplig karaktär och
det är därför fruktbart att använda sig av metoder
och redskap från flera discipliner när frågeställningar presenteras och formuleras. Den arkivvetenskapliga litteraturen är ännu ej tillräcklig utan delar
av den har fortfarande karaktären av avancerade
handböcker för professionen. Återigen är det därför nödvändigt att lyfta fram vikten av lärarnas
kompetens och förmåga till perspektiv.
Ett genus- och mångfaldsperspektiv är också
väsentligt och arkivvetenskapen kan väl medverka till att uppmärksamma de maktrelationer som
styrt synliggörandet av människor och olika samhällsroller över tid.
Records continuum passar den svenska arkivtraditionen väl och kan ge en sammanhängande helhetsbild av arkivbegreppet.
Metoder och examina
En praktikperiod ingår där studenten självständigt redovisar arkiv och problematiserar detta i en
rapport som examineras i seminarieform. I rapporten kan t ex avhandlas problem med allmänna
arkivschemat och om ett bättre system för att uppnå tillgänglighet kan finnas.
Fallstudier, som prövande av offentlighetsprincipen genom kontroller hos myndigheter eller utarbetande av planer, ingår i relativt stor omfattning
och redovisas muntligt och skriftligt.
Under momentet kunskapsförmedling arbetas
självständigt fram modeller och verktyg för att använda arkiven, som skapande av databaser, utställ-
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ningar, arkivguider eller läromedel. Examensarbetet består av en magisteruppsats på 15 högskolepoäng där studenten förses med två handledare,
en forskare från Historiska institutionen samt en
representant för arkivarieprofessionen.

Peter Olausson
Arkivutbildningen vid Karlstads
universitet
Utbildningen i arkivkunskap i Karlstad har åtskilliga år på nacken vid det här laget. Den första kursen
genomfördes redan 1992, på initiativ av dåvarande
universitetslektorn i historia Lennart Behrendtz vid
Högskolan i Karlstad och arkivchefen vid Värmlandsarkiv Bode Janzon. Sedan dess har verksamheten varit i gång i stort sett oavbrutet. Syftet med
att starta en egen utbildningvar att åstadkomma en
tydlig koppling mellan de samverkande arkivinstitutionerna i Värmland samt den dåvarande Högskolan- sedan 1999 Karlstads universitet. De samlade arkivresurserna för länet ansågs utgöra ett gott
stöd för att möjliggöra forskning inom framförallt
humaniora och samhällsvetenskap och en god forskningsmiljö var en av de förutsättningar, som ansågs vara viktig för ett väl fungerande universitet i
Karlstad. Från och med 1998 har Folkrörelsernas
arkiv för Värmland, Emigrantregistret, Värmlandsarkiv och Landstingsarkivet varit samlokaliserade
i en gemensam byggnad och tillsammans bildat
Arkivcentrum för Värmland; ytterligare en samverkande part har sedan dess tillkommit när det
gäller forskarservicen, nämligen Karlstads kommunarkiv.
Den lokallösningen har inneburit många fördelar
för en rationell verksamhet både internt och för en
god forskarservice. Arkivcentrum har också visat sig
vara en bra plats för undervisningen i arkivkunskap.
Kurserna har hållits inom arkivens väggar och med
personal och kursledning huvudsakligen hämtade
från Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för

Värmland, men även från landstingshåll och från
Karlstads kommunarkiv samt i viss mån från universitetets sida. Vi har också haft glädjen att under
årens lopp också kunnat locka till oss gästföreläsare
och seminarieledare från exempelvis riksarkiven i
Stockholm och Oslo.
Arkivutbildningen har sedan starten administrativt sett varit nära anknutet till historieämnet.
Undertecknad, som under åtskilliga år haft kursansvaret, tjänstgör både inom arkivsektorn och vid
universitetet, dels som förste arkivarie vid Värmlandsarkiv, dels som universitetslektor i historia vid
Karlstads universitet.
Kurserna går på halvtid med veckovis samlad
dagtidsundervisning och det finns möjlighet att
läsa upp till 6o högskolepoäng i Karlstad. Vartannat år sker antagning till en A-kurs, vartannat år
till en B-kurs. Systemet har fungerat på det sättet
under många år och erfarenheterna är goda. Att
samla undervisningen till en heldag i veckan har
inneburit möjligheter för långväga studenter att
följa undervisningen och även om en stor del av de
arkivstuderande har kommit från Värmland utgör
ett vidare område runt Vänern och kring Bergslagen ett kärnområde ur rekryteringshänseende.
Många studenter har tidigare studerat ämnen som
historia, statskunskap, arkeologi, konstvetenskap
eller etnologi, men en koppling till informationsoch systemvetenskapliga områden finns också. När
det gäller studieerfarenheten råder stor spännvidd: det råder endast allmänna intagningskrav till
A-kursen, vilket inneburit att kursen också kunnat
fungera som en formell utbildning för personer
inom kommuner, myndigheter och företag, som
till vardags sysslar med arkivfrågor. Verksamheten
har inneburit att arkivkompetensen ökats påtagligt
inom åtskilliga myndigheter och organisationer,
som sänt personal till kursen.
I motsats till de flesta andra lärosäten har vi i
Karlstad valt kursnamnet arkivkunskap, och inte
arkivvetenskap. Så kallades kursen när den först
inrättades och ingenting i den allmänna utvecklingen av teori och metod inom arkivområdet, i
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Sverige eller internationellt, har gett oss anledning
till någon förändring på den punkten. Självfallet
är kraven på undervisningens innehåll och studenternas arbetssätt vetenskapliga, något vi delar
med aiman kursverksamhet inom det akademiska
fältet i Karlstad och sannolikt annorstädes. Likaså
är synen på vad som är möjligt att veta och vägarna
till sådan kunskap av samma vetenskapliga karaktär som inom samhällsvetenskap och humaniora i
övrigt, dvs mångfacetterad. Någon forskningsverksamhet som kunde kallas arkivvetenskaplig är dock
inte knuten till utbildningen. Kursverksamheten
i Karlstad har en praktisk karaktär: här gäller det
att lära sig en sektor och ett yrke, såväl genom att
inhämta nödvändiga teoretiska kunskaper genom
litteratur och föreläsningar som genom att träna
praktiska fårdigheter, enskilt och i grupp. Kurserna är präglade av att hållas i en aktiv arkivmilj ö,
vilket möjliggör en viss lärlingsverksamhet och en
naturlig bekantskap med ett brett arkivmaterial från
15 00-talet och fram till våra dagar. Processorienteringen har varit en profilfråga från mitten av 1990talet genom att vi pekar på den naturliga kopplingen mellan maktens myndighetsutövning och
det påtagliga resultatet av denna myndighetsutövning i form av arkiv och arkivhandlingar. Sektoriellt
kan måhända den statliga institutionsverksamheten
sägas ha ett utrymmesmässigt försteg, men även
den kommunala och den enskilda sektorns särskilda
arkivfrågor belyses. På B-kursen vidgar vi perspektivet till att jämföra Sveriges arkivsituation med hur
arkivfrågorna behandlas i övriga Norden samt i ett
urvalländer på andra håll i världen.
Vi har lagt stor vikt vid de praktiska momenten
inom undervisningen. En viktig del av kurserna är
därför de praktik-/uppsatsperioder, som förekommer under såväl A- som B-kurs. Under ca fem
veckors tid har studenterna praktik på någon myndighet/organisation, där de kan arbeta med arkivfrågor. Ofta har det på den här nivån rört sig om att
med en handledares hjälp ordna och förteckna ett
arkivbestånd. Det kan dock också gälla exempelvis
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upprättande av en dokumenthanteringsplan eller
något liknande. Arbetet redovisas i rapportform
och diskuteras sedan vid ett avslutande seminarium. På B-kursen lägger studenterna ungefår motsvarande tid på att utreda en fråga med anknytning
till arkivområdet och presentera sin utredning i
form av en uppsats av sedvanligt akademiskt snitt.
Uppsatserna seminariebehandlas också.
Rapporter och uppsatser utgör viktiga delar av
examinationen, men studenterna erlägger också
prov på sina kunskaper och färdigheter genom salstentor, hemtentor samt arbeten individuellt och i
grupp. Trots att endast de moment, som inneburit
studiebesök eller praktiska arbeten i grupp, varit
obligatoriska har närvaron i allmänhet varit god
också vid vanliga lektionstillfållen. Det ser vi i kursledningen givetvis positivt på. Det är också positivt
att söktrycket under åren varit tämligen konstant,
dvs. att intresset för utbildningen hållit i sig. Även
om långt ifrån alla som gått igenom kursen också
fått sin framtid inom arkivsektorn gäller detta faktiskt glädjande många.

Lars Jörwall
Arkivutbildning vid Lunds universitet
ABM-master med arkivinriktning - ett helt
nytt utbildningsprogram
Från och med hösten 2oo8 ges en tvåårig påbyggnadsutbildning efter kandidatexamen vid Lunds
universitet med Institutionen för kulturvetenskaper som kursanordnare. Kursen ska leda fram
till en masterexamen och omfattar efter avklarade
studier 120 högskolepoäng. Kursen har fått den
enkla vardagsbenämningen "ABM-master" medan
det egentliga kursnamnet är Kommunikation av
information och kultur med inriktning mot arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap
eller museologi (ABM-master).
Förkunskapskrav är kandidatexamen med valfri
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ämneskombination. Det anses som en fördel om
examen innehåller ämnen som mera sällan förekommer hos dem som söker sig till arkiv-, bibliotekseller museiutbildningar. Den sökande måste för att
bli antagen genomgå ett skriftligt test och en intervju, bl.a. eftersom söktrycket är betydande. Efter
avslutade studier har studenten ägnat minst fem
år åt akademiska studier. En lång tid, som fordrar
hög motivation och förväntningar om en attraktiv
plats i yrkeslivet. Prognoserna pekar mot skapliga
möjligheter, inte osannolikt bäst för masters med
arkivinriktning ("ARM-arkivarier").
ARM betyder här såväl arkiv, bibliotek, museer
som arkivvetenskap, biblioteksvetenskap och museologi.
Under de senaste årtiondena har förutsättningarna för ARM -verksamheterna förändrats radikalt och
gränserna dem emellan blivit mer otydliga. Framväxten av nya informations- och kommunikationstekniska redskap har medfört både utmaningar och
möjligheter. Tillgängliggörandet har satts på prov
och uppdrag och sätt att möta användarna har fått
omprövas. De ändrade samhällsförutsättningarna
medför nya och delvis gemensamma fordringar på
yrkesverksamma inom arkiv, bibliotek och museer.
Förmedling och tillgängliggörande är viktiga inslag i ARM-masterprogrammet. U n dervisning och
studier för de som valt arkivinriktningen inkluderar
även verksamheter utanför institutionerna, d.v.s.
kommunikation, förmedling och dokumenthantering hos arkivbildande myndigheter, organisationer
och företag. Det finns naturligtvis en uppenbar risk
att en utbildning med brännpunkt i ARM får en
slagsida åt verksamheter i arkivinstitutionerna till
förfång för anställningsbarheten, eftersom det kan
antas att studenterna framdeles har betydligt sämre
chanser på den arbetsmarknaden än på den som
utgörs av arkivtjänst hos arkivbildare. Balans mellan
de båda arkivverksamheterna är därför angelägen
i utbildningen. Utfallet av ARM-mastern kan man
uttala sig om först efter utvärdering om några år.
Behovet av en ökad och fördjupad samverkan
mellan utbildningar i arkivvetenskap, biblioteks-
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och informationsvetenskap och museologi på
avancerad nivå är påtagligt. ARM-masterprogrammet vid Lunds universitet har tillkommit mot den
bakgrunden. Det planerades inom Institutionen
för kulturvetenskaper under medverkan från bl.a.
nätverket ARM-Skåne, Kulturhistoriska museet i
Lund, Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund och vann universitetsrektorns gillande 2007.
Masterprogrammet strävar efter att åstadkomma
en integration av tre pedagogiska utmaningar: hur
en helhet i en utbildning där tre ämnen ingår kan
skapas, hur studenterna ska förberedas för yrkeslivet
och hur deras skilda förkunskaper ska kunna användas. Den tredje utmaningen är särskilt spännande.
Hur ska den teoretiska specialistkompetensen från
kandidatexamen kunna omsättas och vidareförädlas
i ARM-utbildningen, oavsett om examenskombinationen är av traditionellt humanistiskt snitt eller
har en naturvetenskaplig eller teknisk profil?
Utbildningen är tvärvetenskaplig och forskningsförberedande och i nära kontakt med tre
professionella yrkesfält. Utgångspunkten har varit
att det finns intressen och innehåll i de tre ämnena
som möjliggör ett sammanhållet program där vissa
delkurser ges gemensamt och andra ämnesspecifikt.
Programmet vänder sig till dem som efter sin
grundutbildning i första hand vill arbeta som
arkivarier, bibliotekarier eller museitjänstemän.
De studenter som antas till utbildningen är alltså
nybörjare i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi men med fleråriga akademiska erfarenheter.
ABM-masterns utbildningsinnehåll
Gemensamma delkurser för alla oavsett vald inriktning är frågor som gäller verksamhetsutveckling,
verksamhetsstyrning, projektarbete, förmedling
genom informationsteknik (digitalisering och
webb), kunskapsorganisation, forskningsmetodik,
ARM -sektorernas samhälleliga uppdrag och sociala
kontext.
Den första terminen läser samtliga studenter ge-
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mensamt. De väljer då också ämnesinriktning för
fortsättningen. De följande två terminerna varvas
gemensamma kurser med successiv fördjupning
inom den valda ämnesinriktningen. Sista terminen
ägnas åt examensarbetet, uppsatsen.
Den utexaminerade studenten kommer således
inte att ha en fullständig mix av kunskaper från de
tre ämnesområdena utan har sin kompetens i första
hand antingen inom arkiv-, biblioteks- eller museisfåren.
Undervisnings-, lärande- och examinationsformer växlar med delkurser, moment och inriktningar.Verksamhetsorienterade inslag återkommer
löpande, exempelvis studiebesök, fältarbeten och
projektarbeten. En hel delkurs under termin tre
ägnas åt ett verksamhetsbaserat projekt.
Oen pedagogiska ledstjärnan i hela programmet
är "problembaserat lärande" (PBL). Studenterna
ska arbeta aktivt med att tillgodogöra sig, förmedla
och reflektera över sina kunskaper. P BL-metodiken
ska träna och utveckla samtalsförmåga, problemlösning i grupp och kritisk färdighet.
Under den andra terminen inleds de ämnesspecifika och ämnesfördjupande delkurserna. För de
som valt arkivinriktning rubriceras den första
fördjupningskursen "Arkiv som institution, funktion och fenomen" . Här fördjupas kunskapen om
ämnets terminologi och teoretiska utgångspunkter.
Arkivbildningen analyseras som autentisk, processuell och kontextuell kvarleva från arkivbildarens
verksamhet. Arkivinstitutionernas och arkivyrkenas
utveckling och förutsättningar studeras. Arkivtjänstens relationer till brukare och omvärld undersöks.
Ämnesfördjupning nummer två i arkivvetenskap
ägnas åt förmedling och tillhandahållande.
Den tredje fördjupningskursen är verksamhetsförlagd och då ska studenten göra en analys av antingen en arkivinstitutions eller en arkivbildares
strategier för att bevara, strukturera, tillhandahålla
och förmedla arkivinformation.
Kommer en "ABM-arkivarie" med en ABMmaster i bagaget att ha någon framtid på arbets-
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marknaden? Lönar det sig för studenter med
kandidatexamen att bygga på med ytterligare två
studieår med allt vad det innebär, inte minst högre
skuldsättning? Eller blir masterutbildningen en
halvmesyr som arbetsgivarna inte efterfrågar?
Genom flera av de gemensamma kursmomenten
som många arkivarier saknar, genom programmets mångsidighet och genamABM-profilen i sig
kommer studenterna förhoppningsvis att ha goda
förutsättningar i arbetslivet. I utbildningen ingår
självfallet att studenterna ska lära sig arkivhantverkets elementa och dess teoretiska grunder. Kunskaper som inhämtats under kandidattiden ska även
ges möjlighet att utvecklas under masterutbildningen för att nyttjas under yrkeskarriären. Avsikten är tillika att masterns profil ska kunna leda
studenten vidare i framtiden tillledningsfunktioner
i yrkeslivet eller till fortsatta vetenskapliga studier
inom ämnesområdet.
Introduktionskurs i arkivvetenskap
Höstterminen 2007 inledde Institutionen för kulturvetenskaper en kursverksamhet av annat slag
genom introduktionskurser i arkivvetenskap,
biblioteksvetenskap och museologi. Syftet är att
ge studenterna en första inblick i yrkesområdet
och en försmak om vad ABM-mastern innebär.
Studierna sker på heltid över en halv termin och
avklarad kurs ger studenten 15 högskolepoäng.
Denna kortutbildning med rubriceringen "Fysiska
och digitala arkiv" innehåller översiktligt arkivvetenskapens och arkivtjänstens grunder och har
omfattande praktiska moment. Den är däremot
inte direkt yrkesförberedande och ABM-inslagen
är mindre påtagliga. Kursen ges hösten 2008 för
tredje gången och hittills har ett 25-tal studenter
genomfört studierna med godkänt resultat. Dock
är det för tidigt att ha någon uppfattning om hur
erfarenheterna från denna "smakprovsutbildning"
ska bedömas långsiktigt. Det står emellertid klart
att studenterna efter studierna inte är tillräckligt
mogna för att fullt ut ta steget in i arkivarieyrket.
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BjörnAsker
Arkivvetenskapen i Uppsala
Den arkivvetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet tillkom år 2000 som en AC-kurs.
Tillsammans med de biblioteks- och informationsvetenskapliga och musei- och kulturvetenskapliga
utbildningarna, som båda startade något tidigare,
ingår den i institutionen för ABM. Initiativet till
att utbildningarna inrättades togs av historiskfilosofiska fakulteten i avsikt att stärka fakultetens
anknytning till arbetsmarknaden. Inom ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap äger också
forskarutbildning rum.
Utbildningen har alltså redan från början haft en
stark inriktning på arbetsmarknaden, och denna
inriktning har på senare år snarast förstärkts. Anställningsbarhet är ett av honnörsorden i den så
kallade Bolognaprocessen, en serie åtgärder för
att göra de europeiska universitetsutbildningarna
sinsemellan jämförbara och underlätta det akademiska utbytet länderna emellan. Uppsalastudenternas praktikperiod har i samband med Bolagnaprocessens genomförande ökats från fyra veckor till
fem. Dessutom finns det möjlighet att utföra examensarbetet på magisterkursen som ett så kallat "exjobb", efter mönster från till exempel civilingenjörsutbildningarna. Samarbetet med arkiven är förstås
av största vikt för utbildningen. Utan ett förtroendefullt förhållande mellan institutionen för ABM
och arkiven vore varken praktikperioder eller exjobb tänkbara.
Magisterkursen är för övrigt en nyhet. Ursprungligen utgjordes alltså den arkivvetenskapliga
utbildningen i Uppsala av en AC-kurs, som efter
några år delades i en AB-kurs och en C-kurs. När
år 2007 samtliga utbildningar vid institutionen för
ABM flyttades från grundnivå till den nyskapade
avancerade nivån, som en följd av Bolagnaprocessens genomförande, inrättades som ram för utbildningarna ett masterprogram i ABM. Inom detta
väljer studenterna någon av de tre inriktningarna.
Man kan alltså numera ta en masterexamen i arkiv-
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vetenskap, vilket kräver två års studier, men det
finns också möjlighet att efter ett år avlägga magisterexamen. Sannolikt kommer flertalet studenter
under överskådlig tid att nöja sig med en sådan.
I andra årets arkivvetenskapliga kurs ingår ett par
moment, som också ges som fristående kurser om
7,5 högskolepoäng. Det är Juridik för arkivarier
och Förvaltningshistoria 1520-1920. Dessa riktar
sig inte bara till studenter utan också till yrkesverksamma arkivarier. En helt ny fristående kurs, med
arbetsnamnet Digitalt bevarande för arkivarier, är
planerad att ges första gången vårterminen 2010.
Efter genomgången utbildning ska studenten ha
de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga
för att anställas som arkivarie eller motsvarande
inom statlig, kommunal eller enskild sektor. Eftersom rätt få arkivarier anställs inom den' sistnämnda
står framförallt stat och kommun i fokus . Institutionens mål är att erbjuda grundläggande insikter inom processorienterad arkivredovisning och
generellt inom elektronisk dokumenthantering,
utan att fördenskull försumma kunskaperna om
äldre arkiv och hur dessa tillgängliggörs och tillhandahålls. Genom praktiken och examensarbetet
har studenten sedan möjlighet att i viss mån specialisera sig. En röd tråd i utbildningen är inställningen att arkivens användning kräver kunskaper om
hur de tillkommit. De blivande arkivarierna måste
alltså bibringas insikten att arkivhandlingarna inte
är dokument att betrakta var för sig utan ingår i
ett samhälleligt och administrativt sammanhang,
antingen de skapas digitalt just nu eller skrevs ner
med gåspenna i Gustav Vasas kansli.
Magisterkursen, alltså första årets studier i arkivvetenskap, omfattar sju moment. Det första av
dessa behandlar framförallt arkivteori samt
grundläggande begrepp inom arkivjuridiken. Relationerna mellan arkiv, bibliotek och museer belyses också. Parallellt med detta moment inleds det
första av två moment som behandlar elektronisk
dokumenthantering, och som ges i samverkan med
institutionens båda övriga utbildningar. Studenterna får under dessa kunskap om hur elektroniska
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dokument kan vara uppbyggda, hur de kan hanteras och hur de kan organiseras. Aktuella tekniska
metoder för presentation, lagring och metadatahantering behandlas. Inom ett följande moment
studeras hur arkivalier tillgängliggörs och tillhandahålls. En översikt ges där av den svenska offentliga förvaltningen och dess historia, och övningar
genomförs i att ordna och förteckna arkiv liksom i
läsning av handskrifter. I slutet av första terminen
ligger ett moment som ägnas helt åt arkivbildning
med elektroniska dokument. Studenterna genomför inom detta övningar med inriktning på digitalt
bevarande, systemdokumentation och kravspecifikation.
Andra terminen på magisterkursen inleds med
det andra av de två momenten om elektronisk
dokumenthantering. Därpå följer praktikperioden,
som ska ge en allsidig orientering om den berörda
arkivinstitutionens verksamhet, och examensarbetet. Detta kan vara en traditionell akademisk
uppsats men som nämnts också utföras som ett exjobb. Ett sådant kan exempelvis utgöras av ett ordnings- och förteckningsarbete, som genomförs på
en arkivinstitution. Studenten ska då också skriva
en PM, som förklarar och motiverar det sätt varpå
förteckningen utförts.
Masterkursen, det vill säga andra årets studier
på masterprogrammet, har en helt annan uppbyggnad. Den är till största delen inriktad på författandet av en vetenskaplig uppsats. Kursen inleds
med ett teori- och metodmoment, vars syfte är att
förbereda studenten inför masterexamensarbetet.
Det sistnämnda omfattar poängmässigt halva masterkursen. Arbetet ska påbörjas under höstterminen
och slutföras under vårterminen, med ventilering
vid månadsskiftet maj-juni. Utöver teorimomentet
och examensarbetet ingår ytterligare tre moment
i masterkursen. Två är obligatoriska, nämligen de
redan omtalade Juridik för arkivarier och Förvaltningshistoria 1520-1920. Tredje momentet väljs
inom institutionens hela utbud. Masterstudenten i
arkivvetenskap väljer här alltså någon av de kurser
som ges inom de andra ABM-ämnena, det vill säga
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biblioteks- och informationsvetenskap eller museioch kulturarvsvetenskap. Även den blivande kursen Digitalt bevarande för arkivarier är avsedd att
ingå som ett moment i masterkursen.
Ett antal studenter genomgickläsåret 2007hoo8
den nya magisterkursen, medan masterkursen i
skrivande stund ännu inte getts. Erfarenheterna
av utbildningens omdaning i enlighet med Bolognakursen är alltså mycket korta men hittills
goda. Avgörande för utbildningens framtid är
naturligtvis studenttillströmningen. Glädjande nog
är denna läsåret 20o8hoo9 fullt tillfredsställande.

Marjo Rita Valtonen
Records and archives management
education in the Tampere University
Records andarchives management education began
at the Department of Information Studies in the
Tampere University ten years ago, after the need
for academic archival education was recognized.
Tampere University was the first in Finland in this
field. It is still the only one which covers all three
levels: bachelor's, master's and doctor's degrees.
The curriculum is compatible with the Bologna
model. There is no separate program for records
and archives management: courses are entirely
integrated in information studies. Except for the
basic studies, records and archives management
courses are optional: students may choose what
courses they take, if any. Most students aim to a
career as an information specialists or a librarian,
bu t many take at least some of the archival courses.
The intake is about 35 students per year. So far,
there have been three dissertations in the field of
records andarchives management (Marjo Rita Valtonen 2005, Johanna Gunnlaugsd6ttir 2006, and
Pekka Renttonen 2007).
Because education is part of information studies,
scientific methodology comes from social sciences.
However, records and archives are seen as a multi-
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faceted phenomenon which can be approached
from different perspectives: societal memory, administrative efficiency, information management,
systems design and information technology, accountability and demoeratic control, legal requirements, information retrieval and seeking, historical
research, and scientific infrastructure are all valid
(to name only few).
Records and archives management education is
based on records continuum model and ISO-standards. Also Finnish archival practice is covered, bu t
as a subset or local variation of principles found
at more generallevel. Except for this, there is no
school of thought or set of epistemologicallontological assumptions which is taken as a basis for
education and research in the department.
The goal is to educate persons who have basic
research capabilities and can work as information
and records professionals at any sector and at any
stage of the life cycle. This said, active phase and
records management perspective is more dominant
in teaching than working with historical records.
Last year a common Master's program in Archives Managementwas startedwith the University ofJyväskylä. The courses offered by the Department of Information Studies in this program are
common with the Master's program in Information
Studies in Tampere. However, the overall focus is
here perhaps slightly more on the historical phase:
some of the students come either from the Departments of History and Ethnology or Art and Culture
Studies in the University of]yväskylä. In addition,
one course is given by the Provincial archives of
Jyväskylä.
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Moving Towards a New Information
Specialist Profile
Daniel J. Caron presenterar sin föreläsning om
behovet av en gemensam kollektiv professionell
identitet vid informationsbehandling, som han
höll i augusti 2008 vid the World Library and Information Congress: 74th IFLA (Internationella
Biblioteksorganisationen) General Conference
and Council, Quebec, Kanada.
The world of information resource management is
subject to important and sweeping changes. This
creates a difficult and challenging environment for
information professionals in all specializations.
Information professionals are affected in many
ways. Firstly, new technologies provide for an unprecedented set of tools with the potential to have a
profound impact on traditional work processes and
habits. These tools are providing increased processing and access capacity. Consequently, information
professionals are expected to be more efficient and
more effective and often find themselves searching
for information from a totally new orientation- not
from a learned professional perspective, hut from
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a user perspective. This can be particularly challenging for information professionals faced with
technologically literate users.
Secondly, the same information technologies that
are allowing information professionals to do things
differently are also changing users' perspectives,
habits and expectations. Furthermore, other tech-

Changing Environment
• New technologies: Information technologies and other technologies
• New user paradigm
• Past, current and future legal, institutional and re gulatory frameworks
• Standards: Roadblock or guide?
nologies also influence user perceptions of what
is possible. Transportation, web, agro-, bio- and
medical technologies are consistently challenging
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accepted practices and helpin g to forge a new user
paradigm. Users' expectations and the capacity to
adopt new practices grow as rapidly as the evolution of new technologies.
This point is fundamental. Once seen as a major
advantage to information professionals, new information technologies are now a challenge because
of the emergence of a new, technologically more
sophisticated user. In a static world, these technologies would have made the supply practices of information professionals more effective and efficient.
However, users have been directly affected by these
technologies. The resulting environment is difficult
because of changes in the way users act, think and
organize information. As the supply side is being
re-built, it could be said that that the demand side
is being significantly re-shaped.
By the same token, the legal, administrative and
normative frameworks used to manage information
resources in the pre-digital world are becoming ineffective and obsolete. For example, in the context
of electronic intellectual property, the management
of copyright is an issue of central cancern to public
authorities -- not to mention producers, creators,
broadcasters, and other partners from these industries. Legal deposit is another interesting example.
While in an analog world it was enough to capture
a fairly accurate image of publicarians in print, in
the digital environment where documentary productian or publicarians no longer have the same
parameters, this is not an effective approach. Unfortunately, simply reproducing analog regulatory
or legal frameworks in the digital environment is
insufficient to meet the new challenges in a world
where everyone can be a creator, editor or broadeaster.
Thirdly, documentary productian management
has been highly standardized. These standards have
helped to achieve greater consistency in our professianal practices and allowed information science to
grow and evolve in response to past challenges. The
digital challenges of today and tomorrow require
new management strategies that are more sensi-

tive to "erratic", i.e., nonstandard, unpredictable,
behaviours of the part of users and creators.
Consequences of the digital environment
The arrival of digital technology has a range of
consequences for documentary productian management, and accordingly, for professions with an
interest or role in it. Digital culture is more than
a simple reproductian of the user and creator
behaviours we are familiar with from the analog
environment. The formats to which we are accustomed and their associated disciplines have been
completely transformed, and no longer effectively
cover or regulate documentary productian in our

Some Consequences
• Digital culture: New social foundations
• F rom structured to unstructured
• From explicit human intermediary to
automated search engines with implicit
human background value added
• Risks
• Possibilities: Re-thinking information
professional specializations

society. As weil, we are facing a world of information that is increasingly "untamed" and, because
of its ever-changing nature, ~specially difficult to
organize. For example, there are fewer and fewer
"finished products"- books andarchival holdings
are constantly being redefined. Naming a website,
a publicarian or a fond may seem reassuring but it
does not by itself create finished product with stable, tangible and reliable parameters, in the present
environment or in the foreseeable future. Moreover, users no longer want visible intermediaries;
they want research solutions that are comprehensive and transparent (i. e., built in to search engines,
Web si tes, etc.). Users wantaway of working that

a
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is natural, effective and efficient, without the need
to seek hel p from anyone.
Of course, there are risks for the individual, organizations and society. For example, in a digital environment how do inexperienced users distinguish
what is true from what is not? Does the piethora of
accessible, freely circulating information jeopardize
an organization's ability to access the information
needed to make decisions? Can society continue
to build something worthy of the principles of collective memory- an accurate reflection of its documentary productian at a given moment in time?

Information Professions at a Crossroads
The information professions are at a crossroads.
Generally professions are horn, evolve over time,
and die. The world of cinema has seen the birth and
disappearance of dozens of professions as a consequence of changing techniques and technology and
the sameistrue of the dramatic changes occurring
in the world of video games. Another seminal example is that of restaurateurs during the French
Revolution. When their aristocratic employers
were forced to flee the country, these chefs transformed their profession by going into the streets
and putting their talents to the service of the who le
of the population. Blacksmiths, streetlamp lighters,
emergency physicians and others have been products of society's changing needs in relation to its
technical and technological capabilities.
We believe that the information professions
have a key role to play in the new digital world.
To this end, professionals must remake themselves, not simply through peripheral ad justments
but through a complete reinvention based on the
original use of their assets and in linewith the imperatives of the new environment. In our view, the
anchoring that will help the information professions transform themselves remains, unchanged:
to ensure that the information and documentary
productian needed to build society's collective
memory is acquired, preserved and made accessible
for current and future generations - regardless of
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type, origin or format - for collective use with a
view to maintaining the public good, and to build
a socio-economic knowledge base for research, or
for personal use.
We can affirm that the characteristics of the digital world present major challenges for information professionals by imposing constramts (e.g.,
loss of control of over documentary productian
and its capture), rand by the emergence, imposition and pre-eminence of unstructured material.
The invention and organization of printed material
gave librarians, archivists and documentalists stable

At the Crossroads
• Professions Evolve
• Back to Our Rationale under New Digital Constraints and Possibilities

physical material to work with - books, holdings,
and archival documents and prompted the development of philosophical principles on which standards and practices were built. The advent of the
digital world challenges these tenets and calls inta
question the foundation of work practices and, consequently, of the professions. At the same time, the
digital environment creates endless apportunities
for rethinking our approach, including a complete
redefinition of the way we organize, explain and
manage documentary production. Ultimately, it
is not the purpose of the professions that is being
challenged or called in to question, bu t rather their
methods and organization.

Knowledge Institutions at the Crossroads
Certain initiarives have already been developed,
the two most obvious being ulliversity curriculum
overhauls and institutional restructuring. Library
and Archives Canada (LAC) is an example of institutional restructuring. Operating first in a traditional manner, in 2004 the National Library and
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LAC at the Crossroads

• LAC: From two institutions, to an administrative Merger
• Towards a new information professional
culture related to Acquisition, Description, Preservation and Reference
• Opportuni ties for all information professionals to support decision-makers in
charting the new world to satisfy needs
of users and citizens

the National Archives legally and administratively
merged to form LAC. This first step gave rise to
a range of questions concerning all the typical
practices of a nationallibrary or archive. The key
change invalved work procedures, which led to innovation as a result of the pooling of knowledge
among archivists and librarians. However, the most
profound consequential change is not yet realized;
the new information professional culture that is required has yet to be developed. Information professionals have an opportunity to help decision makers
shape this new world in a way that will meet the
needs of citizens and users.
Looking to the future
First, the future existence, and the organizational
and social effectiveness of information professionals will depend largely on the cross-pollination of
disciplinary knowledge, and the identification of
those practices of each profession that are the most
proroising and favorable for the new environment.
F or example, as librarians are better equipped in
practices aligned with providing access to information, we feel that archivists have indispensable
knowled ge to contri bu te to the description and organization of material that has become increasingly
less structured.
Second, this cross-pollination must not only help
to renew these specialized areas, hut begin a pro-
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cess of redefining them.
Third, the new specializations must no longer
be thought of in terms of format specializations,
hut in terms of the functions they exercise. In the
future, this will be increasingly important as formats become volatile and difficult to capture with
traditional approaches.
Fourth, the repositioning of professional identities is essential. The creation of a collective idencity
for information professionals, alongside computer
engineering and social science, is vital to rnaintainmg the relevance of the role in society. In the medium term, the creation of a collective organizational
idencity will allow information specialists to continue working in a consistent and meaningful man-
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• Continuous relevancy means increased
cross-fertilization among information
professionals
• Renewal and re-definition of specializations
• From profession-centric, to user-centric,
towards cyber-centric

ner within an organization. This is fundamental for
the management of the documentary productian of
an organizational entity.
Lastly, at the individual level, defining professianal identities based on specialized roles and
functions, rather than on formats, is a sensible response to the challenges posed by digital documentary productian (i. e., challenges that do not respect
the traditional parameters of the pre-digital environment).
To conclude, like those in other professions, information professionals must be more aware of and
open to not only the needs of citizens, hut above all
to cultures that are constantly changing with each
passing day.
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