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The open data community – the research
• Definitions
• Interviews with stakeholders
•
•
•
•
•

Archivists
IT professional
Information security professional
High level management
External stakeholders
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The open data community

Users
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Roles and open data
Interview highlights

Issues identified

-Several professions involved

-Explicitly define roleholders´
responsibilities

-Coinciding interests and tasks
The Archive and IT
The Archive and IS
-The City Archives leading role
is broadly appreciated
-Political leadership has played a
major role
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-The Archive should take an even
stronger initiative and be more
proactive
-Strong strategical leadership in
information provision

Authenticity, quality and open data
Interview highlights

Issues identified

-Authenticity of open data is
valued by many stakeholders

-Discussions of consequences and
responsibilities concerning further
re-use of open data.

-Authenticity is equally
important in open data as in
other kinds of information
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-National Guidelines for approaches to
integrity issues
-Develop agreed definitions of concepts
shared with other professions, to
promote common understanding of
-information quality
-authenticity and
-accuracy
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Egen forskning kring
professionalisering
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• Maria Kallberg
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Fokus på organisationens behov
• effektivisering och
kostnadsbesparingar
•kontakten gentemot individuella
medborgare
•arkivinformation i relation till
offentlighetsinsyn tycks
sekundärt
•arkivens roll som
kunskapsförmedlande kulturarv
inte lika intressant
• arkivmyndigheternas roll oklar

Benchmarking information management practice and
Competence in Swedish organizations 2011/12
• web survey sent to approximately 250
governmental agencies, all 290
municipalities, all 20 regional and country
councils, as well as some companies. The
survey achieved a 47% response rate.

• + 30-40 personer deltog i ett antal
fokusgrupper för diskussion och frågor

• The project found that:
• 90% of the organizations surveyed had
updated or are working with their IM
frameworks, so there is a lot of activity,
despite a lack of assigned responsibility or
clear ‘ownership’ of IM;
• There is a lot of interest in developing
organizational e-archive repositories and
growing activity in this area,

• A very low number of organizations were
The following were seen as the greatest using available records and IM standards.
This failure means they lack an
challenges:
internationally accepted norm for evaluating
their performance.
• long-term preservation (54%)

• lack of resources (47%)
• information security (41%)
• personal data protection (41%).
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Arkivarie 2.0
• Vi gjorde en studie
(webbenkät) härom året där vi
samlade in lite data från 97
arkivarier
Arbetsplats Antal
Yrkesår

Antal

Mindre än 3 år

14

3-9 år

39

10-20 år

35

20 år eller mer

9

Totalt

97
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Förening
Kommun
Staten
Landsting

Näringsliv
Konsulter
Kyrkan

2
30
48
8
88

Vad anser du att de 3 primära uppgifter
som arkivarie i din organisation är?

”Ta fram rutiner, strategier m.m för att
säkerställa att information som
tillkommer verksamhet är sökbar.
Ge service i samband med begäran om
att ta del av allmän handling inkl.
sekretessgranskning.
Ordna, förteckna, boxlägga samt vårda
pappersarkivet.”
”Informationsvärdering
(dokplaner/hanteringsanvisningar,
gallringsutredningar,
informationskartläggning)
Informationsstyrning
(tillsyn,styrdokument, handledningar,
utbildning)
Råd och stöd (kontakter med
arkivansvariga och övriga i stadens
verksamheter)”
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Vilka andra professioner anser du ha uppgifter som kan
tangerar/överlappar ditt uppdrag som arkivarie?

•

Mittuniversitetet

Andra som arbetar med
informationsförvaltning;
verksamhets- och
informationsarkitekter, ITstrateger, lösningsarkitekter,
kravanalytiker,
verksamhetsanalytiker,
verksamhetsutvecklare,
kvalitetsutvecklare,
produktionsplanerare (som
ofta vill utveckla arbetsflöden),
verksjurister, chefer för
verksamheten,
förvaltningsledare,
objektspecialister,
projektledare, registratorer,
administratörer, intendenter,
informationssäkerhetsansvari
ga, lokala
informationssäkerhetssamord
nare

Vad styr och reglerar dessa uppgifter för dig
(dvs vad har du för legalt, organisatoriskt, eller
annat stöd som ger dig mandat för att göra

”Jag har ett starkt stöd i vår ledningsgrupp och
stämmer av alla planerade insatser med dem.”
”Min kanslichef, min kommundirektör och kommunens
arkivreglemente…. Det stöd jag får hämtas hos någon
av dessa tre. Mitt mandat möjliggörs genom deras
stöd. Arkivreglementet har fallit i skymundan men jag
försöker lyfta det ytterligare som avgörande
policydokument. ”
oftast får man inget stöd utan man måste arbeta hårt
för att få det t.ex. ledningen tills man har lyckats fått
dem att förstå så får man använda sig av lagar och
föreskrifter. Förhoppningsvis är man flera arkivarier
som kan stötta varandra.
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Anser du att det finns skillnader i arkivariens uppgift
om man arbetar som arkivarie i verksamheten eller
om man arbetar som arkivarie hos en arkivmyndighet?

”Absolut. Kärnverksamheten inom en arkivmyndighet är arkiv.”
”Arbetet som arkivarie i en verksamhet innebär fokus på att
bygga kontaktnät och att samarbeta med andra professioner.
Man jobbar nära verksamhetens övriga delar. Eftersom man
ofta är ensam i sin profession kan det vara mycket svårt att få
gehör för arkivfrågorna. Man har heller ingen eller begränsat
utbyte med arkivariekollegier.”
”Ja, jag tror att den stora skillnaden ligger i närheten till
verksamheterna. Som förvaltningsarkivarie har jag chansen att
styra arkivhanteringen på ett annat sätt än vad
arkivmyndigheten har. Även om de kommer med riktlinjer m.m.
måste det finns någon i förvaltningen som ser till att riktlinjen
efterföljs. Jag blir bron mellan mina kollegor och
arkivmyndigheten. Jag gör arkivmyndighetens riktlinjer
förståeliga för mina kollegor.”
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Hur kan du som arkivarie arbeta proaktivt?

”Utbildning och nätverkande.
Genom att prata om
hållbarhet i IT-sammanhang
göra arkivarien till en naturlig
del av samtalet. ”
”Genom att granska och föra
dialog med verksamheterna
för att därigenom fånga upp
teknikskiften i media och
hantering.”
Genom att sätta mig in i de
datasystem - inte minst
Windows - som används,
dels för att kunna hjälpa
medararbetarna med smärre
problem och därmed skapa
förtroende för min person,
och dels för att visa att jag
även är intresserad och
kunnig på det digitala
området, åtminstone på en
grundläggande nivå.
Mittuniversitetet

Vilket stöd för att arbeta proaktivt
har du som arkivarie?

”Inget stöd i interna regelverk. Visst stöd finns i t.ex. 3
kap. 1 § RA-FS 2009:1.
Det proaktiva arbetet har oftast sitt ursprung i behovet
att möjliggöra informationsförvaltning.”

”De interna regelverken
skapar man oftast själv och
har därför mycket makt att
forma dokumenthanteringen.
Det är med grund i lagarna
man skapar dessa regelverk
och självklart behövs stöd
från ledningen.”
Utgångspunkten är
nyfikenhet och intresse för
andras sätt att se på
information och därefter att
man har en chef som stödjer
och ställer upp när man vill
skapa plattform för samtal
och samverkan. Det har
väldigt lite att göra med regler
och lagar. Har testat det
förhållningssättet - fungerar
inte. Istället släppa på
prestige, lyssna av och våga
tänka nytt.
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Arkivarie- ett yrke i ständig
förändring
Gråzon – viktigt att ta för sig
Proaktivitet
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Vår ”unika” kompetens

Holistisk synsätt
Tidshorisonten
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Utmaningar och hot
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1. PLANERA/STYRA 2. BYGGA/FÖRVALTA 3. ÖVERFÖRA/BEVARA 4. BEVARA/TILLHANDAHÅLLA
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1. att planera och styra sina
informationsflöden

2. att bygga och förvalta sina
informationsflöden

3. att överföra och bevara sina
informationsflöden

4. att bevara och tillhandahålla
sina informationsflöden
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• Arkitekterna (+
informationsäkerhet) etjänstutv. m.m

• Verksamhetsutvecklare

• Lagringsexperterna, PM3 m.fl

• E-tjänster, öppna data,
verksamhetsutvecklare,
bibliotekarier

SAMORDNA
SAMVERKA
SAMARBETA
Smart Community Digital

Continuity

Model
Digital continuity action plans
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Tack – Karens tur
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Master degree in Sustainable Information Provision

• Students will graduate with one of 3 specializations
• 9 courses common to all 3 specializations
• Special focus on management and design of
information systems and services
• Provide a deeper understanding of the digital
environment, information management and managing
projects across distributed work environments.
• A group project which will include a representative from
each specialization
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Program content and contributions

• Sustainable Information

• Business Analysis

• Sustainable Architecture

• Change Management

• Design & Use of Information
Systems

• Knowledge Management in
Distributed Environments

• Archival theory

• Organisational Culture and
Change

• Information and Records
Management
• Current Issues in Archival
Research
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• Research methods
• Project
• Thesis 30 credits

The Master by Research programme @ MIUN

• 2-year research education program
• Archives , Informatics, Business management & organization

• 1 year taught content:
• 30 credit research education + 30 credit discipline related courses

• Individual projects lead to a 30 credit Master thesis.
• Students become a member of our research group, carry out research
together with PhD-students and are supervised by senior researchers
in CEDIF.
• Draw on current research projects:, InterPARES Trust, Swedish
Transport Authority, National Archives e-ARD Project
• Only a few students are admitted each year – preparation for PhD.
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