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Arkiv- och Informationsvetenskap I 

Härnösand  

• Etablerat 1988/1989 

• Största utbildningsinstitutionen i Norden  

• Totalt 200 registrerade studenter per år 

• Kurser på kandidat- och magisternivå 

• Master by Research  

• Doktorandprogram  

• Uppdragsutbildning 

• Forskningsprojekt 



CEDIF – Centrum för digital 
 informationsförvaltning 

• CEDIF som projekt 2009-2012 och etablerat Centrum 
• Forskningsuppgifter inom 7 områden 
• Utveckling av en laborativ miljö för elektroniska dokument- 

och arkivsystem 

• GOINFO – God Informationsförvaltning 2013-2014 
• Näringslivsarkivet i Norrland - ny partner  
• InterPARES -  Internationella partnerskap 

• Partner med Stockholm Stadsarkivet  
• European Team Leaders 
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Stockholms stadsarkiv skulle vilja 

• Arbeta för att anpassa oss till nya krav 
och förväntningar  

• Bygga vår verksamhet på vetenskaplig 
grund  

• Ha organiserat vetenskaplig diskussion 
inom Stadsarkivet  

• Undvika risken att vår kompetens och 
förmåga på sikt försvagas  



För Mittuniversitetet 

• Frågor och diskussioner ger oss  

– sakkunnig feedback,  

– bättre insikter i utmaningar som arkiv arbetar 
med, och  

– hjälper oss att förfina våra idéer om 
forskningsproblem  

• Viktigt för forskare att bygga goda 
partnerskap med organisationer  



2012 seminarier 

• 4 x halv-dag seminarier 

• 2 x föredrag per seminarium 

– Presentationer från CEDIF forskning 

– Diskussion tid – SSA kollegor delade sina 
erfarenheter och frågor som faktiskt 
förekommer i arkivet 



2012 Seminarieprogram  
• Professionella utmaningar (Maria Kallberg) 

• Proaktivt Informationshantering (Proscovia Svärd) 

• Arkiv beskrivning (Anneli Sundqvist) 

• Processbaserad arkivredovisning (Håkan Sundqvist) 

• Proveniensbegreppet i den digitalt verksamhetsmiljön 
(Karen Anderson) 

• Användare och kvalitet (Erik Borglund) 

• Informationsarkitektur (Göran Samuelsson) 



2013 programutveckling 

• Utvärdering av 2012 seminarieprogrammet 

• Högst 2 'seminarier' planeras för 2013, men 
dessa kommer att vara mer som en 
fördjupning genom studiecirklar 

• Pre-läsning, uppmuntra deltagarna att 
föreslå mer omfattande läsning, då detta 
skulle kunna följas av ett diskussionsmöte 



Theory and practice 

 

”Theory is rather the complement to 
practice, and theory and practice 
should interact and crossfertilize each 
other, rather than one being derivative 
of or dependent on the other.” (Cook, 
2000) 



Partnerskap för användbara resultat 
• Empirisk forskning bygger på observation 

(fallstudier) 

• Sedan en teoretisk lins appliceras för att 
analysera de observationer 

• Med forskningsresultat i åtanke, kan vi 
föreslå utveckling och lösningar och testa 
dem, som i aktionsforskning 

• Användbara resultat härstammar från 
forskning 



InterPARES Trust: 4th InterPARES Project 

Trust in Digital Records in an Increasingly 
Networked World 

• CEDIF & SSA: case study partners 

• Leaders of the InterPARES European Team 



InterPARES Trust objectives 

Investigating: 

• How current policies and practices on 
the handling of digital records affect the 
public’s trust in them? 

• What are the problems in maintaining 
trust in digital records? 

• What significance do national/cultural 
contexts have?  



InterPARES Trust objectives 
• to articulate model policies, procedures, and 

practices for records on the Internet,  
– in social media, cloud computing and mobile 

technologies,  

• to develop proposals for law reform, and 
functional requirements for the systems in 
which Internet providers store and manage 
digital records. 



Stockholm Stadsarkiv & CEDIF 
planerar: 

Samarbetet kommer definitivt  
att fortsätta  


