
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan 

FALK-konferens 
 

16 – 18 maj 2018 

Göteborg 

Poseidon (Bild nr: 2848) 



Bevara eller gallra? 
Årets FALK-konferens behandlar den kanske knepigaste frågan för en arkivarie – 
vilket värde har informationen? Ska den bevaras eller gallras? Arkivlagens enkla 
tumregler för vad som ska bevaras ger inte mycket vägledning ur ett längre perspektiv – 
vem vågar idag avgöra vad som är intressant vid nästa sekelskifte eller om 500 år? 
 
Gallrar vi för lite? Vår uppgift som arkivarier är att vårda och bevara informationen 
för framtiden. Ett värn mot okunskap och informationsförlust. Ligger det i yrkets 
natur att inte våga gallra? 
Fokuserar vi vår värdering alltför mycket på handlingsslaget och inte det sammanhang 
den skapas i? Informationen i en patientjournal är inte detsamma under alla skeden av 
livet. Fakturorna från det stora och omdebatterade skolbygget har ett annat framtida 
värde än de återkommande fakturorna för kopieringspapper. Men gallringsråden är 
desamma. Är det rimligt? 
 
Bevarar vi för lite? Fokuserar vi alltför mycket på det som definieras som allmän 
handling och försummar det informella och ostrukturerade? Missar vi klass 8c:s 
bloggprojekt för att dokumentera närområdets vattendrag medan vi anstränger oss för 
att få in de nationella proven sorterade och namnsatta? 
 
Informationsstyrning och informationsvärdering genomsyrar konferensen och vi 
hoppas att du som arkivarie kan resa hem med nya perspektiv på frågorna kring 
bevarande och gallring. Du kommer att få lyssna på hur kollegier resonerar och 
inblickar från hur forskarvärlden ser på informationshantering och värdet av 
källmaterial. Även den aktuella dataskyddsförordningen behandlas utifrån frågor om 
bevarande och gallring. Avslutningsvis tar vi upp betydelsen av kommuners och 
landstings arkiv för kulturarvet – en angelägen fråga i samband med arkivutredningen. 
 
 
 



 
 
Värd för konferensen är Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 
och naturligtvis innehåller programmet inblickar i stadens historia. Dagarna inleds med 
guidad visning av Emigranternas hus, beläget på själva platsen där de flesta utvandrare 
från Sverige tog farväl av hemlandet. Konferensmiddagen hålls på Nya Älvsborgs 
fästning, mitt i Göta älvs mynning. Efter lunch på fredagen får vi en guidad visning av 
Regionarkivets lokaler. 
 
Varmt välkomna till Göteborg! 
 
 
 
Styrelsen i FALK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



  

Gymnastikuppvisning Götaplatsen (Bild nr: 2821) 



 

Program 
 
Onsdagen den 16 maj 

18.00 Emigranternas hus. Guidad visning, mingel och buffé. Packhusplatsen 7 

 
Torsdagen den 17 maj 

9.00 Registrering och fika. 

10.00 Välkomna! Ethel Sjöberg, Ordförande i Arkivnämnden Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad 

10.15  Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

 Paus 

11.00 Presentation av Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
stad. Birgitta Torgén, förvaltningschef 

 
Informationsstyrning förr och nu 

11.30 Blankettraseriet. Informationshantering som materiellt fenomen och problem 
omkring 1950. Charlie Järpvall, fil dr i mediehistoria och lektor vid 
Linnéuniversitetet.  

12.00 Utvärderingsmonstret vid vägs ände? Om kvalitetsmätning i den offentliga 
sektorn. Lena Lindgren, professor vid förvaltningshögskolan Göteborgs 
universitet. 

12.30 Samtal om informationsstyrning och vad som är värt att bevara från offentlig 
verksamhet med föreläsarna. Moderator: Ria Larsson, kommunarkivarie 

  

13.00  Lunch 



Bevara eller gallra? 

14.00 Hur stärks barns rätt bäst – genom att radera eller bevara känsliga 
uppgifter? Problematisering av gallringen enligt socialtjänstlagen. Suzanne 
Sandberg, arkivarie och enhetschef vid enheten för Tillsyn och arkivvård vid 
Malmö Stadsarkiv 

14.30 Kan vi släppa Strindbergs tvättnotor nu? Om nödvändigheten av att gallra för 
att kunna bevara. Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert sprungen ur 
informationsförvaltning och arkiv. 

15.00 Dokumentstyrning – hur säkerställer vi att rätt information bevaras och 
ointressant gallras? Anastasia Petersson, ordförande Näringslivets arkivråd och 
arkivarie vid Svenskt kärnbränslehantering AB 

15.30 Fikapaus med underhållning – Sydarkiveras dataspel Arkivera mera och Malmö 
stadsarkivs utbildningsfilmer.  

15.45 Paneldiskussion: Vilken är arkivariens roll – värna om bevarandet eller 
gallra rätt information? Deltagare: ovanstående föreläsare, Maria Cavalin 
Aijmera, ansvarig för arkivarieutbildningen vid Göteborgs universitet samt 
representant från Samrådsgruppen. Moderator. Erik Norgren, landstingsarkivarie 

  

16.30 Årsmöte FALK 

  

18.00 Avresa från Stenpiren mot Nya Älvsborgs fästning. Konferensmiddag, 
underhållning och guidning av fästningen. Åter i Göteborg 23.00.  

  
 
 
 
 
 
 

 

  
Bilder från Nya Älvsborgs fästning hämtade från Strömma Turism och Sjöfarts AB:s Facebook och Instagram.  



  

Paddanbåten sightseeing i hamnen. (Bild nr: 2747) 



Konferenspris (exl moms): Medlemspris 4 700 kronor (medlem i FALK eller FAI). Ej medlem samt anmälan 
efter 2 maj 6 000 kronor 

Plats: Folkets hus, Göteborg. Olof Palmes Plats 3 

Anmälan och logi: Anmäl dig nu via FALK:s hemsida där det även finns möjlighet att boka hotell 
www.falkarkiv.se 

Sista anmälningsdag är 9 maj. Anmälan är bindande men kan överlåtas på en kollega 

           

            
 

 

Fredagen den 18 maj  

8.30 Dataskyddsförordningen. Birger Wannerskog, Göteborgs stad  

9.00 Arkivutredningen. Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och 
biträdande riksbibliotekarie 

9.20 Paneldiskussion: Hur tar man tillvara kommun- och landstingsarkivens roll 
i kulturarvet? Deltagare: Lars Ilshammar, Oskar Nilsson, arkivpedagog 
Eskilstuna stadsarkiv, Cecilia Hägglund, arkivarier Kävlinge kommun och 
Regionarkivet. Moderator Ulf Andersson, landsarkivarie Göteborg 

9.50 Fikapaus 

 
Bevara eller gallra: Forskningens behov 

11.20 Journaler som resurs i forskningen. Exempel från en folkhälsostudie med 
utgångspunkt i BVC-, skolhälsovårdsjournaler och mönstringsliggare. Jenny 
Kindblom, docent Sahlgrenska akademin 

11.45 Praktiska exempel på digitalt bevarande hos Sydarkivera – hur man får ut 
informationen ur journalsystem. Mårten Lindstrand, förvaltningsledare 
Sydarkivera och Annie Stille, metadataspecialist Sydarkivera 

12.15 Avslutning. FALK:s ordförande Anneli Brattgård summerar dagarna  

12.30 Lunch 

13.30 Visning av Regionarkivet. Otterhällegatan 5 
 



 

Emigranteranas hus, Packhusplatsen 7. Läs mer: http://emigranternashus.se 

Folkets hus, Olof Palmes Plats 3    

Älvsborgs fästning, avgång från Stenpirens resecenter. Läs mer: http://www.alvsborgsfastning.se 

Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Otterhällegatan 5. Läs mer: 
http://www.arkivnamnden.org 

Folkets hus 

Emigranternas hus 

Båt till Älvsborgs fästning 

Regionarkivet 



I slutet av 1980-talet överlämnades hans 
samlingar av fotografier, akvareller och andra 
konstverk samt böcker till Göteborgs stadsarkiv. I 
samlingarna finns omkring 63 000 fotografier.   

Artur Nilssons samling finns bevarat i 
Regionarkivet och delar av fotografierna har 
digitaliserats. Rätten till fotografierna innehas av 
Göteborgs stadsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artur Nilssons samling  
Alla bilderna i programmet är fotografier av grafikern, 
tecknaren och fotografen Artur Nilsson (1900 – 1988). 
Hela sitt liv bodde han i Majorna. Han arbetade först 
som reklamtecknare och från år 1948 som lärare vid 
Konstindustriskolan. Artur Nilsson var en av Göteborgs 
mest framstående fotografer och akvarellmålare. 

Götaplatsen med Konstmusset i bakgrunden. (Bild nr: 2821) 

Fiskebåtar i hamn (Bild nr: 2803) 



 Välkomna till Göteborg! 

Tre kvinnor vinkar av en rykande skärgårdsbåt (Bild nr: 2715) 


