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1 Inledning 

För att beteckna det teoretiska studiet av de ting som rör arkiv och arkivalier, 
förekommer flera uttryck som antingen används synonymt eller med olika be-
tydelser så att de, istället för att beteckna arkivstudiet i allmänhet, uttrycker 
särskilda aspekter av detta. Exempel på sådana uttryck eller begrepp är arkivis-
tik, arkivteori, arkivkunskap och arkivvetenskap. Denna uppsats behandlar be-
greppet arkivvetenskap och lämnar de övriga begreppen därhän, utom i de fall 
en jämförelse mellan begreppen blir nödvändig. 

Vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt vid Mitthög-
skolan ges kurser i arkivvetenskap.1 När det i den nyligen utkomna arkivutred-
ningen Arkiv för alla — nu och i framtiden talas om arkivutbildningar, används 
begreppen arkivvetenskap och arkivvetenskaplig.2 

Eftersom termen arkivvetenskap idag syns inta en central, och kanske upp-
höjd, plats bland de ovan nämnda begreppen, har jag funnit det intressant att 
litet närmare belysa användandet av denna term inom den svenska arkivvärl-
den. 

1.1 Utgångspunkter 
Det är viktigt att så tidigt som möjligt understryka att syftet med denna uppsats 
inte är att belysa vetenskapsbegreppet eller utröna huruvida arkivvetenskapen 
är en vetenskap eller inte. Frågan om arkivämnets vetenskaplighet kommer 
endast att behandlas i den mån den blir föremål för uppsatsens syfte. 

                                                 
1 Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. Arkivvetenskap (http://-
www.historia.su.se/Kvl/kvlkurs/kvlfria/kvlarkiv.htm), Grundutbildningen vid Historiska institutionen i 
Göteborg. Arkivvetenskap (http://www.hum.gu.se/~hiswww/grundutb/arkivvetenskap.html), Institutionen 
för ABM, estetik & kulturstudier. Uppsala universitet. Arkivvetenskap (http://www.abm.uu.se/abm/arkiv), 
Mitthögskolan. Institutionen för informationsteknologi och medier. Arkiv [sic] och informationsvetenskap 
(http://www.tnv.mh.se/ite/ark_vet.html). 
2 Arkiv för alla — nu och i framtiden (SOU 2002:78), Stockholm 2002, passim. 
 



 

8 

1.1.1 Syfte 
Vilket är då uppsatsens syfte? Som redan antytts syftar denna uppsats till att 
belysa användandet av begreppet arkivvetenskap i olika sammanhang, nämli-
gen inom arkivutbildningen, inom arkivyrket och i yttranden från styrande och 
beslutande organ, företrädelsevis riksdag och riksarkiv. Genom denna tredel-
ning vill jag undersöka om arkivvetenskap, som uppenbarligen blivit ett själv-
klart begrepp inom arkivutbildningen, har vunnit denna ställning också inom 
arkivarieyrket. Vidare vill jag utröna om man kan iakttaga någon form av influ-
ens eller styrning från beslutande myndigheters sida. 

En viktig förutsättning för mitt syfte är antagandet att en förändring har 
skett. Denna förändring, menar jag, uttrycker sig på två sätt: dels har termen 
arkivvetenskap i sig en annan innebörd idag än då den användes i svenskan 
första gången, dels har användandet av termen förändrats och förmerats, så att 
det omfattar fenomen som tidigare hade andra benämningar. I syftet ingår att 
försöka fastställa sådana förändringar och redogöra för dem. 

1.1.2 Frågeställningar 
I en undersökning med ovan deklarerade syfte kan frågeställningarna bli många 
och varierade. Det syns vara en god idé att först rikta in sig på begreppet som 
sådant och fråga sig, vilka definitioner eller försök till definitioner som finns. 
Nästa steg blir då frågan om hur man i praktiken förhåller sig till dessa defini-
tioner, och följaktligen: Hur förhåller man sig till begreppet? 

Detta är undersökningens kärna. När man sedan för in dessa frågeställ-
ningar i ett tidsperspektiv, uppstår bland annat frågan hur användandet av och 
förhållandet till begreppet arkivvetenskap har förändrats. Andra 
frågeställningar framkommer, när man jämför de tre områdena utbildning, 
yrkesliv och styrande organ. Råder det bland dessa en enighet om vad 
arkivvetenskap är och på vilka praktiska konsekvenser som därav bör följa? 

Sammantaget och förenklat kan dessa frågeställningar presenteras i fyra 
punkter: 

1. Vad betyder begreppet arkivvetenskap? 

2. Vilka praktiska följder innebär bruket av detta begrepp? 

3. Kan man i ett tidsperspektiv se någon förändring i fråga om bruket av be-
greppet arkivvetenskap eller om de eventuella praktiska följderna? 

4. Kan man — återigen i fråga om bruket eller om följderna — se någon 
skillnad mellan olika grupper av personer som använder begreppet? 
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1.1.3 Avgränsningar 
Som framgår av denna uppsats (se nedan, stycke 2.1), föddes idén om en arkiv-
vetenskap inte i Sverige. Det är inte heller i Sverige som tankarna kring arkiv-
vetenskapen utvecklats och förfinats under 1900-talet. Tvärtom måste man 
säga att den svenska arkivvetenskapen, det vill säga begreppet och dess 
innebörd, till största delen är en influens från andra länder.3 Trots att det alltså 
vore intressant och viktigt att utreda dessa utländska teorier och deras 
inflytande på svensk arkivvetenskap, anser jag mig vara tvungen att nöja mig 
med att i stycket Bakgrund (2.1) kort redogöra för några få, men 
grundläggande, utländska teoretikers funderingar kring begreppet 
arkivvetenskap. 

Väl medveten, sålunda, om att begreppet arkivvetenskap har en vidare ho-
risont än så, begränsar jag mig i denna uppsats till den svenska arkivvärlden 
under 1900-talet. 

1.2 Källmaterial och metod 
För att svara mot ovannämnda syfte och problemformulering, har undersök-
ningen (stycke 2) delats in i fyra underavdelningar. Den första av dessa (stycke 
2.1) är tänkt att ge en liten tillbakablick på ursprunget till begreppet arkivveten-
skap och det äldsta bruket av det i Sverige under 1900-talets första hälft. Detta 
stycke är medvetet begränsat, eftersom jag vill att uppsatsens tyngdpunkt skall 
ligga på de senaste tre decennierna. Jag har härvid utgått ifrån Sten Engströms 
artikel ”Vad är arkivvetenskap?” från 1968 samt delar av den litteratur som 
Engström hänvisar till. 

Den andra underavdelningen (stycke 2.2) behandlar bruket av begreppet 
arkivvetenskap inom akademi och utbildning. I och med detta stycke är under-
sökningen också begränsad i tiden från början av 1970-talet och fram till idag. 
Jag har funnit det lämpligt att inleda med upprättandet av den första arkivut-
bildningen vid högskola eller universitet och den lärobok, Arkivkunskap, som i 
samband därmed författades av Nils Nilsson.4 

Jag går sedan i kronologisk ordning igenom materialet, som inte täcker 
varje förekomst av ordet arkivvetenskap— vilket vore nära nog omöjligt även i 
ett arbete med större omfång än detta — utan är valt särskilt med den tanken att 

                                                 
3 Engström, ”Vad är arkivvetenskap?”, Arkivvetenskapliga studier 4, red. Lundberg, Birger, Lund 1968, 
s. 55–63, passim. 
4 Nilsson, Nils, Arkivkunskap, Lund 1973. 
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det skall representera själva debatten om begreppet arkivvetenskap och dess 
betydelse. 

I den tredje underavdelningen (stycke 2.3) söker jag, enligt syftet ovan, 
fånga bruket av begreppet arkivvetenskap i ett mer yrkesinriktat sammanhang, 
det vill säga hos arkivarieyrkets utövare och hos arbetsgivarna. Att finna mate-
rial som kan sägas renodlat representera yrkesutövare har varit svårt. Jag har 
försökt hålla mig till artiklar i branschtidskrifter, där jag ser att omsorgen om 
yrkets ställs i centrum. Det ringa materialet är hämtat ur DIK-forum och Tema 
Arkiv. 

Ett problem härvidlag är den nära kopplingen mellan teori och praktik 
inom arkivämnet. Det finns, så vitt jag vet, inte några utpräglade 
arkivteoretiker i Sverige. De som ägnar sig åt teoretisk forskning eller 
undervisning i ämnet har också ofta en gedigen erfarenhet från det praktiska 
yrkeslivet. Därför, menar jag, blir det svårt att särskilja en akademisk debatt 
från en professionell.  

En del av denna underavdelning är ägnad åt en statistisk undersökning av 
uttryckssätten i arbetsplatsannonser under åren 1984 till 2002. Syftet och tillvä-
gagångssättet för denna undersökning redogörs för i det aktuella stycket 
(2.3.2). Där presenteras endast de resultat som berör huvudsyftet: förekomsten 
av olika uttryck. För en mer fullständig redogörelse hänvisas till Appendix. 

Den fjärde och sista underavdelningen rör bruket av begreppet arkivveten-
skap i material av bestämmande eller reglerande natur, till exempel riksdags-
promemorior, riksdagsbeslut, offentliga utredningar, anvisningar från Riksarki-
vet och så vidare. Även här är materialet magert, vilket helt enkelt beror på att 
jag inte har funnit texter av denna kategori som kan belysa bruket av begreppet 
arkivvetenskap. Statens offentliga utredningar om arkiv (SOU) har varit den 
främsta källan. 

Uppsatsen har inget särskilt kapitel för mina analyser och kommentarer. 
Istället har jag valt att föra diskussionen löpande i varje stycke. Allting, såväl 
undersökning som mina egna tankar, är sedan sammanfattat i kapitel 3. 

Med den mängd av termer och uttryck som i olika sammanhang används 
för att tala om studiet av eller utbildning i arkiv- och arkivaliefrågor, har det 
synts mig svårt att själv välja begrepp, när jag vill vara neutral. När jag därför 
använder ordet arkivämne, skall detta förstås som en neutral motsvarighet till 
arkivistik, arkivkunskap, arkivvetenskap etc. På samma sätt, när det gäller ut-
bildning i arkivämnet, använder jag termen arkivutbildning. 
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2 Undersökning 

2.1 Bakgrund 
Ordet arkivvetenskap finns belagt i svensk litteratur första gången 1876 och 
används stundom under 1900-talet tillsammans med de andra ovannämnda be-
greppen. Första gången ordet förekommer är enligt SAOB i Nordisk familjebok 
1876, där historikern Erik Vilhelm Montan ger följande upplysning: 

Arkiv-vetenskap är den systematiska framställningen af de för arkivs inrättning och 
förvaltning gällande grundsatserna.5 

I andra upplagan av samma verk är det den i arkivsammanhang mer kände 
Emil Hildebrand som författar texten till uppslagsordet Arkiv. Han använder 
samma definition som Montan men utökar målsättningen ”arkivs inrättning och 
förvaltning” till att gälla ”arkivs inrättning, ordnande och förvaltning”.6 

På detta sätt introduceras alltså termen arkivvetenskap i Sverige. Bakgrun-
den finner vi utomlands, framförallt i Tyskland, och den kommer här endast att 
belysas helt kort med uppgifter som mestadels har hämtats ur Sten Engströms 
artikel ”Vad är arkivvetenskap?”.7 

En av de första inom arkivarievärlden att använda termen arkivvetenskap 
var tysken Joseph Anton Gögg som 1804 utkom med skriften Idéen einer 
Theorie der Arkivwissenschaft. Här ger han regler för hur arkiv skall bevaras 
och hållas i ordning, och även läran om arkivvården ingår i hans tolkning av 
begreppet. 8 

Ungefär samtida med Gögg var Paul Österreicher som i sin Anleitung zur 
Archivs-Wisenschaft definierar arkivvetenskapen som ”die nach überlegten und 

                                                 
5 Nordisk familjebok, band 1, Stockholm 1876, sp. 1068 f. 
6 Nordisk familjebok, 2:a utg., band 1, Stockholm 1904, sp. 1497 f. 
7 Engström 1968, s. 55–63. 
8 Engström 1968, s. 55 f. 
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in Ordnung gereihten Regeln abgefasste Erkenntnis vom Archive”.9 Först un-
der senare delen av 1800-talet blev arkivvetenskap ett begrepp i andra länder, 
såsom Frankrike, Nederländerna och Italien. Jag hänvisar till Engström för ex-
empel på arkivteoretiker i dessa länder och på deras definitioner och systemati-
seringsförsök av arkivvetenskapen.10 

Under 1900-talets andra hälft har tyska arkivteoretiker fortsatt debatten om 
arkivvetenskapen och dess innehåll. Här finns nu också exempel på kritiska 
inlägg, där arkivvetenskapen som vetenskap ifrågasätts. W. G. Sante menade 
— jag fortsätter att följa Engströms redogörelse — att det inte alls är fråga om 
en vetenskap ”utan blott summan av en ständigt på nytt kritiskt prövad em-
piri”.11 

Som arkivvetenskapens verklige försvarare framstår å andra sidan 
Wolfgang Leesch. Han framställer i sin artikel ”Methodik, Gliederung und Be-
deutung der Archivwissenschaft” arkivvetenskapen som en egen vetenskap 
med självständiga metoder och hävdar dess oberoende gentemot andra veten-
skaper, till exempel historievetenskapen.12 Leesch lägger stor vikt vid synen på 
arkivet som en organism och ifrågasätter till och med biblioteksvetenskapens 
och museologins anspråk på att vara äkta vetenskaper, eftersom bibliotek och 
museer till skillnad från arkiv inte kan uppfattas som organismer.13 

Vad har då Engström själv att säga om arkivvetenskapen? I den första vo-
lymen av Arkivvetenskapliga studier ger han, i egenskap av utgivare, en för-
klaring av vad han menar med begreppet samtidigt som han försvarar titeln, 
som han misstänker kan vara litet förvånande för läsaren: 

Utgivaren har trott det berättigat att använda termen arkivvetenskap som en i alla 
händelser behövlig sammanfattande beteckning för dels den systematiska arkivläran 
(arkivistiken), fattad enligt Emil Hildebrands nyss citerade definition eller kanske 
hellre som studiet av arkivvårdens principer och teknik, dels arkivhistorien (i vidaste 
bemärkelse).14 

                                                 
9 Dvs. ”den enligt välbetänkta och ordnade regler formulerade kunskapen om arkiv” (min övers.). 
Engström 1968, s. 56.  
10 Engström, 1968, s. 57 f. 
11 Engström, 1968, s. 59, som refererar till den tyska tidskriften Der Archivar (1954), s. 1. 
12 Leesch, ”Methodik, Gliederung und Bedeutung der Archivwissenschaft”, Archivar und Historiker. 
Studien zur Archiv und Geschichtswissenschaft. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Otto Meisner, Berlin 
1956, s. 13–26. 
13 Leesch 1956, s. 17. 
14 Arkivvetenskapliga studier, utg. Engström, Sten, Uppsala 1950, Inledningen. ”Emil Hildebrands nyss 
citerade definition” är den ur Nordisk familjebok, som omnämns ovan. 
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I uppsatsen ”Vad är arkivvetenskap?”, som alltså ingår i den fjärde volymen av 
samma verk, ger Engström en mer pragmatisk förklaring till valet av titel: Man 
behövde ett adjektiv. Eftersom Arkivkunskapliga studier inte gick an, blev man 
tvungen att använda begreppet arkivvetenskap.15 

Engström ger också en framställning över artiklar som publicerats bland 
annat i dittills utkomna volymer av Arkivvetenskapliga studier (vol. 1–3). 
Dessa delas in i sex grupper som kan sägas utgöra delar av arkivvetenskapen. 
Artiklarna representerar följande grupper: 

1. Arkivteori 

2. Praktisk arkivvård 

3. Arkivrätt 

4. Arkivväsen, organisatoriskt 

5. Arkiv och arkivalier, allmänt historiskt-analytiskt eller deskriptivt 

6. Arkiv och arkivalier såsom material för vissa forskningsuppgifter 

Denna syn på arkivvetenskapen och det uttryck den får i de analyserade artik-
larna innebär, menar Engström, att arkivvetenskapen är ”en tvärvetenskap, vars 
avgränsning och inre sammanhang ligger i dess genom själva namnet angivna 
ämneskrets, arkiv som företeelse och begrepp, betraktat under olika synvink-
lar”. Det finns då heller ingen anledning att försöka göra någon ”utstuderad 
gränsdragning” mellan arkivkunskap och arkivvetenskap.16 

Engström gör en i mina ögon träffande analogi, när han om arkivvetenska-
pen säger att: 

Den framträder, man vågar kanske säga ungefär som en klinisk vetenskap, å ena 
sidan som forskning rörande objektet, å andra sidan som ett system av teoretiska 
(men ytterst på erfarenheten grundade) principer och praktiska råd för samma objekts 
rätta handhavande.17 

                                                 
15 Engström 1968, s. 63. 
16 Engström 1968, s. 63–65. 
17 Engström 1968, s. 65. Man frestas inflika att denna bild inte enbart beskriver tillvägagångssättet på en 
klinik eller i ett arkiv — utan även i en bilverkstad. 
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2.2 Begreppet arkivvetenskap inom akademi och 
utbildning 

Detta stycke, som jag valt att disponera i något slag av kronologisk ordning, är 
uppsatsens längsta och därför något svåröverblickbart. För att således göra 
stycket mer läsvänligt och för att betona den utveckling som sker i diskussio-
nerna kring begreppet arkivvetenskap, har jag delat in det i två underavdel-
ningar. 

2.2.1 Från kunskap till vetenskap 
Det tycks lämpligt att inleda detta stycke om den akademiska diskussionen 
kring begreppet arkivvetenskap med Nils Nilsson och hans lärobok Arkivkun-
skap. Boken kom ut 1973 och var skriven för den utbildning i arkivkunskap 
som startade samma år vid Stockholms universitet.18 Detta var första gången 
som en arkivutbildning gavs vid ett universitet i Sverige, och utbildningen 
kunde därigenom, fastän den var en så kallad yrkeskurs, åtminstone i denna 
aspekt kallas akademisk. Från denna stund, menar jag, är begreppet arkivveten-
skap förenat med akademisk — det vill säga universitets- eller högskole- — 
utbildning, något som vi har sett inte var fallet i Hildebrands och Engströms 
resonemang. 

Nilsson behandlar arkivvetenskapen kortfattat i inledningen till läroboken 
och ger även sin definition av begreppet: 

[Arkivvetenskap] innefattar det vetenskapliga studiet av arkivens natur, betydelse 
och utveckling och av de metoder, som krävs för att vidmakthålla arkiven, gallra dem 
och göra dem funktionsdugliga. Kärnan i denna vetenskap är teoribildningen om 
arkivens natur, om systematiseringen och ordningsprinciperna.19 

Efter att kortfattat ha redogjort för existensen av Hildebrands och Engströms 
resonemang kring begreppet arkivvetenskap och även konstaterat att det finns 
en aktuell diskussion kring begreppet i andra länder, konstaterar Nilsson att 
hans bok riktar in sig på ”arkivarietjänsten” och syftar till utbildning av arkiva-
rier.20 Man får antaga att bokens namn är valt med tanke på detta, och det är så 
jag förstår Nilssons resonemang: Eftersom boken till större delen behandlar de 

                                                 
18 Hedberg, Britt, ”Utbildning inom arkivområdet. Ett förslag”, ASF 15 (1973), s. 83–89, här särskilt 
s. 89. 
19 Nilsson, N. 1973, s. 11. 
20 Nilsson, N. 1973, s. 11. 
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praktiska aspekterna av det som rör arkiv och arkivalier, vore Arkivvetenskap 
ingen lämplig titel.21 

När det gäller den utbildning som startade 1973 och planeringsarbetet inför 
denna, finns en redogörelse av Britt Hedberg, som tillsammans med bland 
andra Nils Nilsson deltog i en av Universitetskanslersämbetet för detta syfte 
tillsatt arbetsgrupp.22 I denna redogörelse finns ingen diskussion om valet mel-
lan begreppen arkivkunskap och arkivvetenskap: Ämnet kallas, liksom 
Nilssons lärobok, Arkivkunskap. 

Hedberg refererar till betänkandet Utbildning för bibliotek, arkiv och in-
formatik (SOU 1969:37), som skulle beaktas av arbetsgruppen i dess planläg-
gande av utbildningen.23 Detta för arkivutbildningens inledda akademiska kar-
riär så viktiga betänkande behandlar jag nedan i stycket Begreppet arkivveten-
skap i offentliga och styrande sammanhang (2.4). 

I början av juni 1978 hölls vid Riksarkivet ett så kallat arkivseminarium 
under titeln Arkiven och Forskningen. Där behandlades förutom kontakten med 
släkt- och akademisk forskning även den egna forskningen och, som en 
naturlig följd, arkivämnets vetenskaplighet och begreppet arkivvetenskap.24 
Särskilt intressant för oss och den här uppsatsen är Jan Lindroths bidrag, 
”Arkivvetenskap — finns den?”.25 Lindroth framhåller svårigheten med att 
definiera begreppet arkivvetenskap och menar att såväl Engströms som 
Nilssons definitionsförsök inte helt håller måttet. Själv betonar Lindroth att 
man inte får begränsa sig till att bestämma vilka ämnen som ryms inom 
arkivvetenskapen, man måste också betona den kvalitativa aspekten, det vill 
säga hur dessa ämnen behandlas.26 Lindroth skriver: 

Arkivvetenskaplig verksamhet föreligger inte a priori, när man ägnar sig åt något 
ämne som faller inom begreppet arkivvetenskap. Vissa grundläggande vetenskaps-
krav måste därtill infrias.27 

                                                 
21 Jmf. Lars Nilssons recensionen av boken (i ASF 16 [1974]): ”I enlighet med denna sin målsättning har 
författaren undvikit en disposition efter modellen teoretisk del — praktisk del. Teori-metodik-praktiskt 
förfarande går hand i hand genom boken. Författaren offrar inte heller utrymme på att definiera eller 
avgränsa termen ’arkivvetenskap’” (s. 86). 
22 Hedberg, Britt, ”Utbildning inom arkivområdet. Ett förslag”, ASF 15 (1973), s. 83–89. 
23 Hedberg 1973, s. 84. 
24 Diskussionsbidragen till seminariet tillsammans med sammanfattningar av själva diskussionerna finns 
publicerade i Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets arkivseminarium 1978-06-01–02 (se 
litteraturförteckningen). 
25 Lindroth, Jan, ”Arkivvetenskap — finns den?”, Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets 
arkivseminarium 1978-06-01–02, s. 32–39. 
26 Lindroth 1978, s. 34. Lindroth skriver ”kvantitativa aspekten”, men så vitt jag förstår måste detta vara 
ett tryckfel. 
27 Lindroth 1978, s. 34. 



 

16 

Därpå räknar han upp sex generella kriterier för vetenskaplig humanistisk 
forskning: fullständig materialinsamling, materialredovisning, materialtolk-
ning, källkritik, systematisering av uppgifter och slutsatser om orsak och ver-
kan.28 

1982, när undervisningen i arkivkunskap i Stockholm hade givits i nio år, 
gjorde Per Thullberg i en artikel i Arkiv, Samhälle och Forskning (= ASF) ett 
försök att visa hur de ursprungliga målsättningarna med utbildningen hade 
konkretiserats.29 Av artikeln framgår att man på arkivutbildningen i Stockholm 
vid denna tid fortfarande hade som främsta mål att ge studenterna yrkesfärdig-
het. Arkivvetenskap som begrepp återfinns inte i Thullbergs resonemang. Där-
emot får man uppfattningen att han menar att vetenskaplig insikt hos arkivarier 
bör ernås genom historieämnet, till vilket arkivutbildningen borde vara knu-
ten.30 

Tio år senare, när arkivutbildning — åtminstone sporadiskt — gavs vid 
flera andra högskolor (Lund, Mitthögskolan, Karlstad), redogjorde Beata 
Losman för den utbildning som gavs i samarbete mellan Landsarkivet i 
Göteborg och Bibliotekshögskolan i Borås.31 Hennes artikel innehåller flera 
intressanta synpunkter rörande arkivutbildningens utformning, men med tanke 
på frågeställningarna i denna uppsats vill jag inrikta mig på hennes ord om 
begreppet arkivvetenskap och hennes tveksamhet inför det. 

Losman talar om att arkivkunskap bör läsas över B-nivå, för att ämnet skall 
”få sin nödvändiga teoretiska anknytning”. Dock menar hon att inte ens de 
uppsatser som producerats vid 60-poängskursen i Stockholm (utbildningen 
gick fortfarande under namnet arkivkunskap) har något med ”vetenskap i 
sedvanlig mening att göra”. Härefter ger Losman en rad exempel på uppgifter, 
som en arkivarie/arkivutredare kan ställas inför, och frågar om dessa är 
arkivvetenskap. Om jag förstår henne rätt, menar hon att svaret blir att de 
antingen faller under någon annan disciplin (hon nämner ”vanlig historia med 
källkritik”) eller inte är vetenskap över huvud taget. Losman verkar emellertid 
inte vara principiellt emot begreppet arkivvetenskap, om bara kriterierna 
uppfylls. Några sådana kriterier får vi inte här, men Losman säger att ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap i Göteborg har gjort henne i mindre grad 
                                                 
28 För dessa kriterier hänvisar Lindroth till Torstendahl, Rolf, Historia som vetenskap, Malmö 1966, 
p. 57–59. 
29 Thullberg, Per, ”Några synpunkter rörande universitetsutbildningen i arkivkunskap”, ASF 24 (1982), 
s. 63–72. 
30 Se Thullberg 1982, s. 71, där man bl.a. kan läsa ”En ordentlig historisk utbildning utgör förutsättningen 
för att särskilt gallringsfrågorna skall kunna lösas på ett från avnämarsynpunkt tillfredställande sätt”. 
31 Losman, Beata, ”Arkivutbildning och informationsvetenskap”, ASF 1992:1, s. 61–68. 



 

17 

tvivlande inför arkivvetenskapen: ”Kan man göra vetenskap av katalogsystem 
så borde det ju gå med förteckningssystem också”.32 

Tankarna på en arkivutbildning som är akademisk i fler bemärkelser än att 
den ges vid universitet och högskolor tycks växa sig starka under 1990-talets 
första hälft. Staffan Smedberg hänvisar till den debatt som pågår om att ge ar-
kivutbildningen en forskningsanknytning, när han i en artikel i ASF 1994 vill 
föra en diskussion om en sådan utbildnings målsättning och utformning.33 
Smedberg talar bland annat om de nya kandidat- och magisterexamina som 
infördes vid denna tid. För en magisterexamen krävdes enligt de nya reglerna, 
som fortfarande är de nu gällande, minst 160 poäng varav minst 80 poäng i ett 
huvudämne. I Stockholm kunde man läsa arkivkunskap upp till 60 poäng, men 
Smedberg menar att arkivämnet som magisterämne borde vara intressant för 
arkivutbildningens del. ”En 80-poängskurs förutsätter en vetenskaplig anknyt-
ning”, konstaterar Smedberg och fortsätter: ”I dag talar vi redan om arkivveten-
skap som ett nytt namn på ämnet”.34 Kanske får vi inte ta Smedbergs ord alltför 
bokstavligt, när han sätter den magiska gränsen för vetenskaplighet vid fyra 
terminers högskolestudier. Det är väl tanken på arkivämnet som ett huvudämne 
i en högskoleexamen som föranleder hans påpekande om krav på vetenskaplig 
anknytning. 

Kanske är detta sammanhang rent utav ett viktigt skäl till att arkivutbild-
ningar från mitten av 1990-talet börjar byta namn. Vid utbildningarna vill man 
naturligtvis att arkivämnet på lika villkor skall ingå bland andra högskoleäm-
nen och kunna vara huvudämne i kandidat- och magisterexamina. För att ämnet 
skall godkännas av högskoleledningen måste ämnets vetenskaplighet framgå. 
Därav skulle man kunna finna en av anledningarna till det vid den här tiden 
ökade intresset för arkivämnets vetenskaplighet och det ökade bruket av be-
greppet arkivvetenskap. 

I två artiklar i ASF år 1995 söker Anders L. Johansson och Börje Justrell 
ytterliga aktualisera debatten kring arkivvetenskap som ämne.35 Bland annat 
konstaterar de — något som även jag noterat i min undersökning och som 
framgår av materialet som ligger till grund för uppsatsen — att den diskussion 
som tidigare fanns om begreppet, eller snarare ämnet, arkivvetenskap tystnade i 
                                                 
32 Losman 1992, s. 66. Jag tolkar det sista citatet från Losman som allvarligt menat, men har svårt att 
skaka av mig misstanken att det rör sig om ironi. 
33 Smedberg, Staffan ”Akademisk arkivutbildning i Sverige”, ASF 1994:1, s. 7–12, här särskilt s. 7. 
34 Smedberg 1994, s. 11. 
35 Johansson, Anders, L. – Justrell, Börje, ”I Janus’ tjänst. Några reflexioner kring arkivutbildning och 
arkivvetenskap”, ASF 1995:1, s. 27–37 och ”I Janus’ tjänst. Några reflexioner kring arkivvetenskapens 
yttre gränser”, ASF 1995:3, s. 35–50. 
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samband med Engströms artikel ”Vad är arkivvetenskap?” 1968. ”Först under 
senare tid har tråden tagits upp igen”, säger de, och det stämmer också med de 
erfarenheter jag har gjort. Som en tänkbar anledning till tystnaden kring be-
greppet arkivvetenskap föreslår Johansson och Justrell att utgivningen av 
Nilssons Arkivkunskap kan ha lagt ”sordin på diskussionen”.36 Jag är beredd att 
hålla med om detta, om man därtill lägger att själva ämnet vid Stockholms uni-
versitet även kom att heta Arkivkunskap. 

I övrigt handlar den första av dessa artiklar huvudsakligen om vilka områ-
den som faller under arkivvetenskapen, och vi känner igen det förfarandet från 
Engström och de äldre arkivteoretikerna som jag har redogjort för i stycket 
Bakgrund (2.1). Den andra artikelns syfte är att identifiera arkivvetenskapens 
hjälpvetenskaper. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva dessa båda artiklar som föresprå-
kande ett teoretiskt/vetenskapligt studium framför ett praktiskt inriktat. 

2.2.2 Arkivvetenskapen etablerad 
Det är inte självklart att denna rubrik skall stå just här. Som nämnts på ett par 
ställen, följer stycke 2.2 en kronologisk ordning. Jag syftar då inte till att redo-
visa vad som faktiskt har skett på alla plan i diskussionen om begreppet arkiv-
vetenskap. Vad jag utgår ifrån är det material som jag har använt och som re-
dovisas i noter och i käll- och litteraturförteckningen. Naturligtvis har jag vid 
mitt materialsamlande försökt att vara så fullständig som det är möjligt för en 
uppsats av den här omfattningen, men den faktiska utvecklingen av universi-
tetsämnet arkivvetenskap kan jag inte och har jag inte för avsikt att till fullo 
redogöra för. När jag alltså kallar stycket Arkivvetenskapen etablerad, är det en 
uppdelning av mitt material, inte ett konstaterande av historiskt faktum. 

Sju röster om arkivvetenskapen i Sverige under 1990-talet heter en rapport 
som 1995 utgavs av Forskningsrådsnämnden (nuvarande Forskningsrådet). 
Bakgrunden till rapporten var ett seminarium som Svenska arkivförbundet höll 
under hösten 1994.37 Här skriver sju för arkivutbildningen viktiga personer om 
sin syn på arkivvetenskapen. Det är riksarkivarien Erik Norberg, professorerna 
i historia vid Stockholms universitet (den institution som sedan 1973 härbärge-
rar arkivutbildningen) Jarl Torbacke, Klas Åmark och Jan Lindroth, dåvarande 
landsarkivarien i Lund (sedermera professor i arkivvetenskap) Anna Christina 

                                                 
36 Johansson – Justrell, 1995a, s. 31. 
37 Se Käll- och litteraturförteckningen för närmare information om rapporten. 
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Ulfsparre, landsarkivarien i Härnösand Carl-Edvard Edvardsson och lektorn 
vid Mitthögskolan Torbjörn Kjölstad. 

Rapporten får ses som ett försök att verkligen lansera begreppet 
arkivvetenskap inför det planerade inrättandet av professurer i ämnet i 
Stockholm och Härnösand. Även om man i rapportens inledning deklarerar sitt 
syfte att ”öppna en diskussion om och komma med förslag till en 
institutionaliserad arkivvetenskaplig forskning”, får jag likväl — inte minst 
genom författarnas tyngd inom området — intrycket av en arkivvetenskapens 
programförklaring. Därför låter jag denna rapport inleda stycket 
Arkivvetenskapen etablerad. 

Jarl Torbacke skriver utifrån ett institutionsadministrativt perspektiv, det 
vill säga vad det kan innebära att inrätta ett nytt univeritetsämne. Detta medför 
att arkivvetenskap blir det samma som ämnet arkivvetenskap.38 Jag skall åter-
komma till detta med anledning av den artikel som Torbacke skrev ett år senare 
i ASF, när etablerandet av professuren i Stockholm blivit verklighet. 

När det som här gäller en diskussion om att höja nivån på utbildningen och 
att framhäva dess vetenskaplighet genom införande av fler terminer på grund-
utbildningen, forskarutbildning, professur i ämnet och så vidare, vore det kan-
ske naturligt att tänka sig att frågan om utbildningens och den utbildade yrkes-
kårens status hade en roll att spela. Torbacke är, så vitt jag vet, den förste och 
nära nog den ende, som — om än parentetiskt — nämner ordet status i sam-
band med arkivutbildning.39 

Jan Lindroth, som vi sett diskutera arkivvetenskapen redan 1978 (s. 16), 
står i detta sammanhang för en annorlunda syn än Torbacke.40 Arkivvetenskap 
är något som redan finns, men som bedrivs dels av forskare med annan akade-
misk tillhörighet (historia), dels i för stark koppling till den löpande arkiv-
tjänsten.41 

Samma syn företräder Anna Christina Ulfsparrre: ”Avsaknad av en dokto-
randnivå inom ämnet tolkas av många att det inte finns några arkivvetenskap-
liga forskare. Detta är en formalistisk attityd”.42 Ulfsparre påtalar också som ett 

                                                 
38 Torbacke, Jarl, ”Från ’YRK-kurs’ till arkivvetenskap”, Sju röster om arkivvetenskapen under 1990-
talet, utg. Forskningsrådet, Stockholm 1995, s. 7–11. 
39 Torbacke 1995, s. 8. 
40 Lindroth, ”Arkivvetenskapens förutsättningar — några pro et contra”, Sju röster om arkivvetenskapen, 
s. 15–17. 
41 Lindroth 1995, s. 16 f. 
42 Ulfsparre, Anna Christina, ”Arkivvetenskap i Sverige under 1990-talet”, Sju röster om arkivvetenska-
pen, Stockholm 1995, s. 22–25, citatet på s. 22. 
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problem att arkivämnet (hon kallar det arkivkunskap) har en yrkesinriktning 
som gör att teori och metod får stå tillbaka för det praktiska behovet.43 

Torbjörn Kjölstad, slutligen, ställer sig tvekande till arkivvetenskap som 
begrepp. De forskningsområden den omfattar är egentligen representanter för 
skilda vetenskaper, menar Kjölstad, och man bör därför tala om ”arkivforsk-
ning — åtminstone tills man gjort en närmare bestämning av begreppen”.44 Han 
vänder sig också mot det förhållande, som Lindroth påtalade redan 1978, att 
diskussionen kring begreppet arkivvetenskap mest har handlat om dess innehåll 
och begränsning till men för inomvetenskapliga teorier och metoder. 

Detta beror troligen, menar Kjölstad, på att företrädarna för arkivforsk-
ningen har sin skolning i andra discipliner, och på kravet att arkivämnet snabbt 
skall leda till praktiska resultat. Härav skulle en sammanblandning av begrepp 
som till exempel vetenskap och disciplin ha uppstått som hindrar att man når 
fram till en bestämd uppfattning om arkivforskningens potential.45 Till sist 
betonar Kjölstad att arkivforskningen måste vara självständig i förhållande till 
de praktiska verksamheterna och att man vid benämningen av det som han 
kallar arkivforskning bör söka en anknytning till informationssamhällets termi-
nologi.46 

Nu skall jag återvända till det jag nämnde om att arkivvetenskap blir det 
samma som ämnet arkivvetenskap — kanske en sammanblandning enligt 
Kjölstads nyss nämnda teori. I sin artikel ”Arkivvetenskapen etablerad vid 
Stockholms universitet” ger Jarl Torbacke en redogörelse för omständigheterna 
kring etablerandet av en professur i arkivvetenskap.47 Han går sedan in på frå-
gan vad arkivvetenskap är. Eftersom jag tidigare i uppsatsen har återgett olika 
försök till definitioner, vill jag även citera den som ges i Historiska institutio-
nens vid Stockholms universitet styrelses förslag till inrättande av en adjunge-
rad professur, såsom den återges av Torbacke: 

Arkivvetenskap som vetenskaplig disciplin är — enligt institutionsstyrelsens mening 
— det systematiska studiet av arkiven (bestånd och handlingar) och den verksamhet 
dessa ger upphov till. Ämnet avser alla typer av arkiv (statliga, kommunala, enskilda) 
utan geografiska, hierarkiska eller andra begränsningar. Det innefattar arkivbild-
ningsprocessen liksom arkivens förvaring, vård, tillgängliggörande och användning. 
Som teoretisk referensram fungerar i första hand proveniensprincipen. Ämnet har 

                                                 
43 Ulfsparre 1995, s. 23. 
44 Kjölstad, Torbjörn, ”Om tingens ordning i ett flervetenskapligt forskningsfält”, Sju röster om 
arkivvetenskapen, Stockholm 1995, s. 26–35, citatet på s. 26. 
45 Kjölstad 1995, s. 26 f. 
46 Kjölstad 1995, s. 32. 
47 Torbacke, Jarl, ”Arkivvetenskapen etablerad vid Stockholms universitet”, ASF 1996:1, p. 50–59. 
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tvärvetenskaplig karaktär inkluderande bl a historiska, ekonomiska, juridiska, beteen-
devetenskapliga och tekniska aspekter. Det berör en rad samhällsområden och -in-
tressen: humanistisk och annan forskning, kultur, förvaltning/administration, infor-
mation, rättssäkerhet, tekniska medier m m.48 

Resten av artikeln använder Torbacke i främsta hand till att bemöta eller kom-
mentera Johanssons och Justrells två ovannämnda artiklar. Han går emot deras 
åsikt om att arkivvetenskapen bör ha en teoretisk tyngdpunkt: Grundutbild-
ningen bör fortsatt ha en praktisk karaktär, menar han, medan den nu tillkomna 
forskarutbildningen får svara för en mer vetenskaplig undervisning. På så sätt 
kan man välja, fortsätter Torbacke: De som vill ha en praktisk utbildning kan 
stanna på grundnivån, medan de som önskar mer övergripande uppgifter fort-
sätter på forskarnivån.49 

Detta resonemang klingar väl hårt i mina öron. Torbacke medger att han i 
artikeln tillåter sig att vara svepande och kategorisk (i Johansson och Justrells 
efterföljd, som i sina artiklar ger sig själva samma rättighet), och jag hoppas att 
det är detta som föranleder en så kategorisk indelning. 

Men vad jag ville inrikta mig på i Torbackes uppsats, där jag menar att en 
sammanblandning sker av arkivvetenskap som vetenskap och arkivvetenskap 
som akademiskt ämne, är följande påstående: 

Genom att den tidigare grundutbildningen i arkivkunskap upp till 60-poäng nu kom-
mer att få sin överbyggnad med forskarutbildning tillförsäkras ämnet sin vetenskap-
lighet, blir till arkivvetenskap.50 

Detta påstående är riktigt, menar jag, enbart i så måtto att institutionaliseringen 
av arkivämnet och införandet av en akademisk forskarutbildning utgör en 
grund för vetenskaplig forskning. Visserligen är det så att det akademiska äm-
net arkivvetenskap blir till genom att man vid en akademi undervisar i en ämne 
som man kallar arkivvetenskap, men detta är ett cirkelresonemang. Det blir en 
lek med ord, som om själva ordet arkivvetenskap borgade för vetenskap. 

I sitt bidrag vid Seminarium för Anna Christina Ulfsparre reflekterar 
Kjölstad över arkivvetenskapens situation i Sverige.51 Hans uppsats heter 
”Towards an archival science”, vilket passar hans restriktiva hållning mot att 

                                                 
48 Torbacke 1996, s. 53. 
49 Torbacke 1996, s. 55. 
50 Torbacke 1996, s. 55. 
51 Kjölstad, Torbjörn, ”Towards an Archival Science — Summary of the Swedish Development”, Arkiva-
rien och Arkivvetenskapen. Seminarium för Anna Christina Ulfsparre 10–11 februari 1999 i Riksarkivet 
(Landsarkivets i Lund Skriftserie 7), Lund 1999, s. 67–74. 
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för tidigt jubla över arkivvetenskapens etablering. Kjölstad varnar för farorna 
med att tro att en till namnet vetenskaplig utbildning räcker för samhället skall 
godta arkivarieyrket som ett riktigt yrke. Utanför den akademiska världen och 
utanför arkivariekåren tror han knappt an någon bryr sig om arkivhanteringen 
är vetenskaplig eller ej.52 ”For the first time we have a solid platform for the 
development of a real discipline but there is still much to do …”, avslutar 
Kjölstad sitt bidrag.53 

2.3 Begreppet arkivvetenskap i yrkeslivet 

2.3.1 Röster ur yrkeskåren 
I ett försök att följa bruket av begreppet arkivvetenskap även utanför den debatt 
som förs inom den akademiska sfären har jag använt mig av material som vän-
der sig till arkivarien som yrkesutövare. Jag har funnit en handfull artiklar ur 
DIK-forum och Tema Arkiv. Ger dessa någon annan syn på begreppet än den vi 
hittills sett? 

I en rapport från Svenska arkivförbundets temadag i november 1994 om 
arkivutbildningens framtid skriver Per Matsson, DIK-förbundets dåvarande 
ordförande, om Arkivtjänstemännens förenings inom DIK (ARK) syn på hur 
utbildningen och utvecklingen av arkivvetenskapen bör se ut. ”En bra utbild-
ning är förutsättningen för en hög kompetens. Kompetensen är i sin ur kopplad 
till yrkets status och därmed till lönen”, säger Matsson.54 Inte oväntat finner vi 
att fackförbundet även vill poängtera vikten av status och lön. 

L.-G. Nilsson och Berit Martin recenserar Arkivvetenskap (red. Ulfsparre) i 
Tema Arkiv 1995.55 De konstaterar att det för en utomstående kan synas som att 
ambitionen har höjt genom att Nils Nilssons ”arkivkunskap” ersatts av 
Ulfsparres ”arkivvetenskap. De ställer sig frågan vad som gör denna bok mer 
ägnad vetenskapen medan man tidigare ägnat sig åt kunskapen. Någon slutsats 
ger inte artikelförfattarna, men jag tänker mig en outsagd sådan: Det finns 
ingen skillnad. 

                                                 
52 Kjölstad 1999, s. 68 
53 Kjölstad 1999, s. 74. 
54 Matsson, Per, ”Temadag om arkivutbildning. Arkivkunskap blir arkivvetenskap?”, DIK-forum 1995:1, 
s. 6. 
55 Nilsson, L. G. – Martin, Berit, “Arkivvetenskap — en nyhet i bokhandeln”, Tema Arkiv 1995:4, s. 10–
11. 
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Den strävan som vi har sett, att göra arkivutbildningen till giltigt huvud-
ämne i en kandidat- eller magisterexamen enligt det nya systemet, stöds också 
av DIK-förbundet. Arkivutbildningen behöver forskning och det är av största 
vikt att arkivkunskapen utvecklas till en arkivvetenskap värd namnet, säger 
Matsson.56 

Det material som jag funnit är magert. Man kan fastslå att företrädarna för 
de yrkesverksamma, det vill säga ARK, är positiva till begreppet arkivveten-
skap delvis därför det stärker professionen och höjer dess status. Begreppet 
används i detta sammanhang, måste man väl säga, som en beteckning för den 
akademiska disciplinen, eller rent utav yrkesutbildningen, snarare än om forsk-
ningsområdet. 

Om de företrädda själva, det vill säga arkivarierna, är av samma åsikt eller 
av någon åsikt alls, är svårt att säga. Jag ansluter mig till Kjölstads tvivel, när 
han säger: ”Outside the academic world and the profession itself I doubt any-
one cares about records and archival service being ’scientific’ or not”.57 Jag 
misstänker att man i detta kan inkludera även en stor del av yrkeskåren. 

2.3.2 Arbetsgivarnas bruk av begreppet arkivvetenskap 
För att försöka få en bild av vilka begrepp som faktiskt används inom arkiva-
riebranschen, har jag gjort en undersökning av arbetsplatsannonser. Jag har 
studerat alla arkivrelaterade platsannonser i DIK-forum under åren 1984–2002 
och gjort en statistisk uppställning av arbetsgivare och de kompetenskrav som 
ställs. 

Förutom att konstatera vilka begrepp som används, vill jag också försöka 
se om man ur materialet kan dra några slutsatser om varför man använder den 
term man gör. Beror det på vad utbildningarna kallas, på den egna uppfatt-
ningen om vad man bör kalla studiet av arkiv och arkivalier, beror det kanske 
på inflytande från de formuleringar man finner i andras annonser, eller vet man 
kanske inte alls vilken kompetens det är man söker? 

                                                 
56 Matsson, Per, ”Arkivutbildning — en fråga om professionalisering”, Tema Arkiv 1996:2, s. 10, 12. 
57 Kjölstad 1999, s. 68. 
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Eftersom annonserna är utformade på olika sätt, har jag standardiserat upp-
gifterna, för att kunna presentera resultatet i siffror. Sålunda har jag valt att 
spjälka upp varje annons i fem informationsenheter: 

1. Arbetsgivare. 

2. Den kategori av arbetsplats som arbetsgivaren representerar (myndighet, 
kommun, landsting, företag etc.). 

3. Eventuellt krav på högskole-, universitets eller annan examen. 

4. Eventuellt krav på arkivutbildning, och då framför allt vilket begrepp som 
används. 

5. Eventuellt krav på studiepoäng, när det gäller arkivutbildningen. 

Övriga kompetenskrav, datakunskaper, förmåga till självständigt arbete, ar-
betslivserfarenheter och så vidare, har inte inkluderats i undersökningen. 

En annons med formuleringen ”Stadsarkivet i Uppsala söker en arkivassi-
stent, som har arkivutbildning på högskolenivå, gärna med datorvana och stor 
erfarenhet av kommunal verksamhet” ger sålunda följande resultat enligt sche-
mat ovan: 

Uppsala stadsarkiv, Kommun, Arkivassistent, Högskoleexamen, Arkivut-
bildning, --- (ingenting). 

Det kan vara viktigt att påpeka de begränsningar som finns. Man kan, för 
det första, inte räkna med att alla arkivarietjänster utannonseras i DIK-forum, 
men andelen torde ändå vara tillräckligt stor för att tjäna som statistiskt under-
lag i det här fallet. Vidare måste betonas att undersökningen inte ger underlag 
för att beräkna antalet tjänster, eftersom en tjänst kan utannonseras vid flera 
tillfällen, och en annons kan innehålla flera tjänster. 

Man måste alltså vara försiktig, när man hänvisar till undersökningen och 
de uppgifter som jag presenterar nedan (Tabell 2:1). Syftet är inte att visa upp 
exakta siffror eller procentsatser. För mitt ändamål, att över en viss tidsperiod 
se tendenser i bruket av olika begrepp, menar jag att akribin är tillräcklig. 

Tidsperioden är vald delvis därför att DIK-forum i sin nuvarande form 
grundades 1984, delvis och framförallt därför att detta är den tid, då arkivut-
bildningar vid högskolor och universitet börjar kallas arkivvetenskapliga, och 
ett syfte med undersökningen är att se om arbetsgivarnas krav stämmer överens 
med utbildningarnas utbud. 
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Nedan presenteras den del av resultatet som berör ämnet för denna uppsats. 
Av de fem uppräknade kategorierna redogörs här endast för den fjärde. Jag har 
funnit det lämpligt att inom uppsatsens ram begränsa mig till att enbart jämföra 
bruket av begrepp som specificerar utbildningen, och vad som visas i tabellen 
är förekomsten av de fyra mest brukade av dessa, nämligen: 

 Ingen specifikation 

 Arkivkunskap 

 Arkivvetenskap 

 Arkiv-/arkivarieutbildning 

”Ingen specifikation” måste kanske förklaras. Det betyder inte att arbetsgivaren 
inte vill ha en arkivkunnig person, utan att man har valt att inte specificera ut-
bildningen. Ofta står det då till exempel ”för yrket lämplig högskoleutbildning” 
eller ”med stor erfarenhet från kommunal arkivverksamhet”. Särskilt vanligt 
förekommande verkar ”ingen specifikation” vara vid högre befattningar, såsom 
stads- eller landsarkivarie, där kanske en högre akademisk utbildning tillsam-
mans med erfarenhet från arkiv är att föredra framför en kurs i arkivkunskap. 
Kanske kan man säga att det finns två användningsområden för ”ingen specifi-
kation”: dels det ovannämnda fallet, där man söker något utöver den ordinarie 
arkivutbildningen, dels fall, där man vill slippa att binda sig vid vissa for-
muleringar, och därför väljer ”lämplig utbildning”. 

Av undersökningen kan man också dra andra intressanta slutsatser, som 
dock hamnar en aning utanför syftet med uppsatsen. Jag har därför valt att pre-
sentera flera av undersökningens upppgifter med några kommentarer i Appen-
dix (s. 37). 

Några förklarande ord kan ytterligare behöva sägas om Tabell 2:1. När den 
totala procentsatsen inte är 100%, beror detta på att det förekommer begrepp 
som jag har valt att inte redovisa här. Alla arbetsgivarnas olika uttryck som 
används för att specificera de krav som de har på sina blivande anställda redo-
visar jag i Appendix. Under 1998–2001 finns ett fall per år av begreppet ”ar-
kivkunskap/arkivvetenskap”. Dessa fyra fall har räknats varken till ”arkivkun-
skap” eller ”arkivvetenskap”, men ingår i det totala antalet annonser. Under år 
2002 uppstår en delvis ny typ av annons. Annonsörerna hänvisar till en hem-
sida för uppgifter om den utannonserade tjänsten och ger därför inte några när-
mare upplysningar om arbetsuppgifter och kompetenskrav. Antalet sådana an-
nonser är 11 vilket skulle utgöra omkring 20% av det totala antalet annonser 
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under 2002. Det vore inte rättvisande att räkna dessa annonser till kategorin 
”ingen specifikation”, och jag har därför valt att helt bortse från dem i under-
sökningen. 

Tabell 2:1. Förekomsten av begreppen arkivkunskap, arkivutbildning och arkivvetenskap i 
DIK-forums arkivarieplatsannonser under åren 1984–2002, uttryckt i procent av respektive års 
totala antal. 

År 
Ingen 

specifikation Arkivkunskap Arkivvetenskap 
Arkivarie- 
och arkiv-
utbildning 

Totalt 

1984 10 (77%) 2 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (92%) 

1985 8 (50%) 5 (31%) 0 (0%) 3 (19%) 16 (100%) 

1986 3 (25%) 5 (42%) 0 (0%) 3 (25%) 11 (92%) 

1987 12 (44%) 10 (37%) 1 (4%) 4 (15%) 27 (100%) 

1988 11 (34%) 11 (34%) 1 (3%) 8 (25%) 31 (97%) 

1989 4 (17%) 16 (67%) 0 (0%) 2 (8%) 22 (92%) 

1990 10 (32%) 16 (52%) 0 (0%) 3 (10%) 29 (94%) 

1991 7 (30%) 14 (61%) 0 (0%) 0 (0%) 21 (91%) 

1992 6 (30%) 13 (65%) 0 (0%) 1 (5%) 20 (100%) 

1993 2 (9%) 18 (82%) 0 (0%) 1 (5%) 21 (95%) 

1994 3 (13%) 20 (87%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (100%) 

1995 2 (8%) 19 (76%) 0 (0%) 4 (16%) 25 (100%) 

1996 7 (20%) 23 (66%) 2 (6%) 3 (9%) 35 (100%) 

1997 3 (19%) 9 (56%) 1 (6%) 3 (19%) 16 (100%) 

1998 4 (25%) 7 (44%) 3 (19%) 1 (6%) 15 (94%) 

1999 4 (14%) 15 (54%) 4 (14%) 4 (14%) 27 (96%) 

2000 6 (14%) 24 (55%) 7 (16%) 6 (14%) 43 (98%) 

2001 4 (10%) 17 (41%) 11 (27%) 8 (20%) 40 (98%) 

2002 4 (9%) 12 (26%) 23 (50%) 6 (13%) 45 (98%) 

Summa 110  256  53  60  479  

Källa: DIK-forum 1984–2002 
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Figur 2:1. Tabell 2:1. ovan kan illustreras med detta diagram, där man kan iaktta utveck-
lingen under de 18 åren mellan 1984 och 2002. Här visas förhållandet mellan ”Ingen 
specifikation” och ”Arkivkunskap”. 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

1984, där undersökningen tar sin början, har alternativet ”ingen specifikation” 
ett klart övertag över de andra begreppen. Annonserna är visserligen ganska få 
detta år, men tendensen är ändå tydlig. Tyvärr har jag inte kunnat gå tillbaka 
till de närmast föregående åren, för att se om det rör sig om en längre trend, 
eller om det bara är en tillfällighet dessa år. DIK-forums föregångare, FACK-
forum, innehåller inga arbetsplatsannonser. Eftersom det tar två år, innan 
”arkivkunskap” blir ett mer vanligt alternativ, tycks det ändå som att det är 
fråga om en trend, som bryts först någon gång mellan 1986 och 1989, då 
arkivkunskap blir markant vanligare och dominerar. Detta är en smula 
underligt, eftersom Stockholms universitet har haft sin utbildning i 
arkivkunskap sedan 1973 och Göteborgs universitet har erbjudit samma 
utbildning några år under slutet av 1970-talet. Man tycker att begreppet 
arkivkunskap borde ha haft en starkare ställning i arbetsgivarnas medvetande. 
Jag avhåller mig dock från att spekulera, eftersom jag saknar statistik över 70-
talet som kan bekräfta en ihållande trend. 

När majoriteten av arbetsgivarna sedan väljer att söka personal som har ut-
bildning i ”arkivkunskap”, lever ändå ”ingen specifikation” kvar litet grand i 
skymundan. Det rör sig då huvudsakligen om de fall som jag beskrev ovan: 
högre tjänster (till exempel stads- och landsarkivarie), där man med stor konse-
kvens väljer att avhålla sig från att specificera arkivutbildningen. 
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Vid jämförelsen mellan användingen av ”arkivkunskap” och ”arkivveten-
skap” (Figur 2:2) kan man hålla i minnet att professuren i arkivvetenskap vid 
Stockholms universitet inrättades hösten 1996,58 arkivutbildningen vid 
Mitthögskolan bytte namn till Arkiv- och informationsvetenskap i och med läs-
året 1997/1998,59 vid Göteborgs universitet kallas utbildningen Arkivvetenskap 
från 1999.60 I Uppsala startade undervisningen i Arkivvetenskap hösten 2000. 

Figur 2:2. Även detta diagram åskådliggör uppgifterna i Tabell 2:1, men här visas förhållan-
det mellan ”Arkivkunskap” och ”Arkivvetenskap”. 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

Begreppet arkivvetenskap är, som vi har sett, inte okänt under den här 
perioden, men i platsannonserna förekommer det inte — med ett par undantag 
— förrän en arkivutbildning med namnet Arkivvetenskap såsom den första ges 
vid Stokholms universitet. Detta kan väl knappast vara förvånande; det är svårt 
att tänka sig att en arbetsgivare skulle söka efter personer med en utbildning 
som inte finns. Därför blir undantaget så mycket intressantare. I en annons 
under vardera året 1987 och 1988 söker Jönköpings läns folkrörelsearkiv efter 
en arkivassistent med ”goda kunskaper i ämnet arkivvetenskap”, trots att ingen 
formell sådan utbildning fanns. Under senare år finner vi förstås det motsatta 
förhållandet, att arbetsgivarna söker personer som är utbildade i arkivkunskap, 
när majoriteten av högskolor och universitet ger utbildning i arkivvetenskap. 
Det senare fallet kan väl lättast förklaras med en naturlig, medveten eller 

                                                 
58 Torbacke 1996, s. 50. 
59 Kjölstad 1999, s. 68 samt samtal med Anneli Sundqvist (se Käll- och litteraturförteckningen). 
60 Samtal med Gunilla Nordström (se Käll- och litteraturförteckningen). 
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omedveten, eftersläpning. Det förstnämnda exemplet är svårare att förklara, om 
nu inte Jönköpings läns folkrörelsearkivs annonsförfattare var en särskild 
ivrare för begreppet arkivvetenskap och dess införande i utbildningssystemet. 

Vi ser att det är först under 2002 som ”arkivvetenskap” blir vanligare än 
”arkivkunskap”, och då är skillnaden inte så stor. Att det inte är en större över-
vikt för ”arkivvetenskap” beror väl på en naturlig eftersläpning hos arbetsgi-
varna och det faktum att det fortfarande finns utbildningar som går under nam-
net Arkivkunskap. Så är fallet i till exempel vid universiteten i Lund och Karl-
stad. 

2.4 Begreppet arkivvetenskap i offentliga och styrande 
sammanhang 

Ett av målen med denna uppsats är, som framgår av inledningskapitlet, att även 
undersöka bruket av begreppet arkivvetenskap inom ett sådant område som kan 
kallas styrande eller reglerande. Med detta menar jag beslut, utredningar, för-
ordningar med mera utgivna av regering, riksdag eller riksarkiv som har en 
reglerande verkan på den offentliga arkivverksamheten. 

På samma sätt som i kapitlet ovan om yrkessektorn har det varit svårt att 
hitta material som kan utgöra grund för några egentliga slutledningar. Till ex-
empel nämns orden arkivvetenskap eller arkivvetenskaplig inte någon gång i de 
texter som via internet är sökbara på riksdagens och riksarkivets hemsidor. 
Riksarkivet och landsarkiven har spelat en aktiv roll vid grundandet och upp-
rätthållandet av, så vitt jag vet, samtliga arkivutbildningar som finns idag. 
Detta till trots har jag inte kunnat göra någon undersökning av riksarkivets bruk 
av begreppet arkivvetenskap. Det material som jag har funnit tillåter det helt 
enkelt inte. 

Om vi granskar de offentliga utredningarna som är viktiga för arkivverk-
samheten, finner vi litet material. Redan i den utredning som låg till grund för 
inrättandet av den första arkivutbildningen i Stockholm, Utbildning för biblio-
tek, arkiv och informatik (SOU 1969:37), Stockholm 1969, finner vi begreppet 
arkivvetenskap. I stycket som handlar om den dittillsvarande utbildningen talas 
om att den provtjänstgöring, som tidigare krävdes för amanuenstjänstgöring i 
riksarkivet, omfattade ett studium av arkivvetenskaplig litteratur.61 I övrigt an-
vänds enbart termer som arkivarieutbildning och kurser. Men den utbildning 

                                                 
61 SOU 1969:37, s. 60. 
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som föreslås i utbildningen kommer att vara vetenskaplig: ”Den av BU före-
slagna utbildningen kommer i vissa avseenden att ge de studerande en fördju-
pad kunskap om arkivvetenskap och historisk metod”. Men man medger att 
utbildningen är alltför kort, en termin, för att ge djupare insikter.62 

Redan här finns alltså ett frö till en arkivutbildning med namnet Arkivve-
tenskap. I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att samma år, 1969, 
fick konsthistoria med konstteori, litteraturhistoria med poetik och musikforsk-
ning nya benämningar i enlighet med 5 § i Kungl. Majt:s kungörelse den 28 
mars 1969 om utbildning vid de filosofiska fakulterna (nr 50). De kallas hädan-
efter konstvetenskap, litteraturvetenskap och musikvetenskap.63 Arkivämnet var 
ännu inte redo för detta steg, yrkeskunnandet bedömdes vara primärt. 

Den för arkivväsendets utveckling under 90-talet annars så viktiga utred-
ningen Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället (SOU 1988:11), Stock-
holm 1988 använder eller berör inte, så vitt jag kan se, begreppet arkivveten-
skap över huvud taget. Nu har inte heller den akademiska arkivforskningen 
någon särskild plats i denna utredning. 

Den aktuella utredningen Arkiv för alla — nu och i framtiden (SOU 
2002:78), Stockholm 2002 uppvisar däremot ett särskilt mönster i sitt använ-
dande av begreppen arkivvetenskap och arkivkunskap som jag redan omtalat i 
min inledning. Jag tycker mig finna att begreppet arkivvetenskap eller dess 
avledning, arkivvetenskaplig, används som samlad beteckning på universitets- 
eller högskolestudier,64 medan termen arkivkunskap eller arkivutbildning an-
vänds om de mindre kurser som ges till exempel vid landsarkiv.65 I ett fall säger 
man dock ”… ämnet arkivkunskap på universitetsnivå”, vilket bryter det som 
annars verkar vara en i utredningen vedertagen terminologi.66 

                                                 
62 SOU 1969:37, s. 144. BU = Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal m.m. 
63 Jag tackar Per Sandström vid Uppsala universitets examensenhet, som hjälpt mig att få fram dessa 
uppgifter. 
64 Exempel på detta är SOU 2002:78, s. 16, 126 och 158. 
65 Exempel på detta är SOU 2002:78, s. 76 och 131 
66 SOU 2002:78, s. 77. 
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3 Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa bruket av begreppet arkivvetenskap och 
dess betydelse. Undersökningen inriktar sig på begreppets användande inom tre 
områden: akademi och utbildning, yrkeslivet samt offentliga och styrande 
sammanhang. Förutom en introduktion till uppkomsten av begreppet 
arkivvetenskap begränsas undersökningen till de tre sista decennierna under 
förra århundradet. Vilken betydelse ger man begreppet i de olika grupperna? 
Finns det skillnader mellan gruppernas uppfattningar om begreppet? Kan man 
se en förändring av begreppets användande och betydelse i ett tidsperspektiv? 
Detta är frågor som jag söker besvara i denna uppsats. 

De synsätt på begreppet arkivvetenskap som vi ser prov på i den här 
uppsatsen kan delas in i fyra grupper, där man betonar olika aspekter: 

1. arkivvetenskapens verksamhetsområde 

2. arkivvetenskapens metoder och teorier 

3. arkivvetenskapen som akademiskt ämne 

4. arkivvetenskapen som yrkesutbildning eller -färdighet 

Detta innebär inte att den som betonar en av dessa fyra aspekter saknar intresse 
eller förståelse för de övriga, och flera aspekter kan betonas av en och samma 
person i olika sammanhang. När man följer undersökningsmaterialet finner 
man också att vissa av dessa aspekter verkar särskilt företrädda under olika 
tider. 

I det tidiga skedet dominerar den första aspekten. Engström får stå som re-
presentant för den. Det gäller att ringa in verksamhetsområdet. Om man däref-
ter betraktar detta område med ett vetenskapligt synsätt, får man arkivveten-
skap som resultat. Det vetenskapliga synsättet är i regel inövat inom en annan 
disciplin, företrädelsevis historia.  
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När arkivutbildning börjar ges vid Stockholms universitet, är inriktningen 
praktisk och yrkesorienterad. Man väljer att kalla ämnet arkivkunskap, och 
diskussionen om begreppet arkivvetenskap klingar av för en stund. 

När debatten börjar på allvar igen, i början av 1990-talet, är det återigen 
samma aspekt, arkivvetenskapens område, som förs på tal. Johanssons och 
Justrells artiklar belyser detta. Men nu knyts denna aspekt samman med den 
tredje, arkivvetenskapen som akademiskt ämne. Slutsatsen blir: Arkivveten-
skap är det arkivvetenskapliga området studerat vid en arkivvetenskaplig insti-
tution. 

Den andra aspekten, arkivvetenskapens teorier och metoder, finns också 
med, men på något sätt vid sidan om. 

Denna vetenskapliga akademiska utbildning är samtidigt en yrkesutbild-
ning. Detta är ett ständigt återkommande dilemma som ju arkivvetenskapen 
inte är ensam om. Detta är den sista aspekten, arkivvetenskapen som yrkesfär-
dighet. En sådan syn framkommer ur den statistiska undersökningen av arbets-
platsannonser. Vid högre tjänster, där vetenskaplig erfarenhet är en merit, efter-
frågas inte arkivvetenskap. Däremot används begreppet arkivvetenskap, som 
det verkar, synonymt med arkivkunskap i andra annonser. Vad utbildningen 
heter spelar ingen roll. Engström ville inte underblåsa någon motsättning mel-
lan de två begreppen arkivvetenskap och arkivkunskap. De som inte är arkiv-
vetenskapliga forskare ser ingen motsättning. 

Det tillhör en vetenskap att rikta blicken inåt och undersöka sig själv, och det är 
vad jag har försökt att göra i denna uppsats. Jag har kanske inte skådat in i 
själva den innersta kärnan, men jag har skymtat något om bruket av begreppet 
arkivvetenskap. 
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4 Käll- och litteraturförteckning 

4.1 Otryckt material 
E-post från Per Sandström, Examensenheten vid Uppsala universitet 

(2003-01-09), i författarens ägo 
Grundutbildningen vid Historiska institutionen i Göteborg. Arkivvetenskap, 

http://www.hum.gu.se/~hiswww/grundutb/arkivvetenskap.html 
(2002-12-01), i författarens ägo 

Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. Kul-
turvetarlinjen. Arkivvetenskap. http://www.historia.su.se/Kvl/kvlkurs/kvl-
fria/kvlarkiv.htm (2002-12-01), i författarens ägo 

Institutionen för ABM, estetik & kulturstudier. Uppsala universitet. Arkivveten-
skap. http://www.abm.uu.se/abm/arkiv/ (2002-12-01), i författarens ägo 

Mitthögskolan. Institutionen för informationsteknologi och medier. Arkiv [sic] 
och informationsvetenskap. http://www.tnv.mh.se/ite/ark_vet.html (2002-
12-01), i författarens ägo 

Telefonsamtal med Anneli Sundqvist, Institutionen för informationsteknologi 
och medier, Mitthögskolan (2003-01-10) 

Telefonsamtal med Gunilla Nordström, Landsarkivet i Göteborg, kursansvarig 
för utbildningen i arkivvetenskap vid Göteborgs universitet (2003-01-10) 

4.2 Tryckt material 
Arkiv för alla — nu och i framtiden (SOU 2002:78), Stockholm 2002 
Arkiv, Samhälle och Forskning (= ASF), Stockholm 1953- 
Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets arkivseminarium 

1978-06-01–02, [stencilerad utgåva utan ort och år] red. Lindroth, Jan – 
Nevéus, Clara – Nilzén, Göran m.fl. 

Arkivvetenskapliga studier, utg. Engström, Sten, Uppsala 1950 
DIK-forum. Facklig tidning för anställda inom dokumentation, information och 

kultur, Nacka 1984- 
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5 Appendix 

Jag har valt att förlägga något ytterligare resonemang kring undersökningen av 
arbetsplatsannonser till detta appendix. Dels är det sådant som ger mer infor-
mation om själva undersökningen, dels några metodologiska frågor och slutli-
gen sådant som faller utanför det direkta syftet med uppsatsen. 

I tabell 5:1 redovisas alla de begrepp som förekommer i annonserna och 
som specificerar den yrkesutbildning eller -kunnande som arbetsgivaren för-
väntar sig. 

Tabell 5:1. Samtliga noterade begrepp för annonsörernas kompetenskrav och deras totala 
antal under undersökningsperioden 1984–2002. 

Begrepp Totalt antal 

Arkivkunskap 251 

Ingen specifikation 110 

Arkivvetenskap 53 

Arkivutbildning 51 

Arkivarieutbildning 9 

Arkivvård 4 

Arkivkurs 4 

Arkivkunskap/arkivvetenskap 4 

Utbildning inom arkiv och dokumentation 1 

Arkiveringsfrågor 1 

Arkiv- och informationsvetenskap 1 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

För att kunna isolera dessa begrepp har jag ibland varit tvungen att dra skarpa 
gränser. Uttrycket ”gedigen arkivutbildning” har jag placerat i gruppen ”arkiv-
utbildning”, men kravet ”utbildad arkivarie” har jag ansett alltför vagt och där-
för kategoriserat det som ”ingen specifikation”. Jag redogör i Tabell 5:2 för 
några fler exempel på hur jag har resonerat och vilka kategoriseringar jag gjort.  
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Tabell 5:2. Exempel på formuleringar i annonser och den kategori i vilken de har redovisats i 
undersökningen. 

Annonsörens formulering Redovisad kategori 

UKÄs yrkeskurs i arkivkunskap Arkivkunskap 

Arkivkunskapskurs Arkivkunskap 

Kurs i arkivkunskap vid Stockholms universitet Arkivkunskap 

Du har arkivkunskap Ingen specifikation67 

Dokumenterad skicklighet i arkivverksamhet Ingen specifikation 

Riksarkivets och Stockholms universitets arkivkurs Arkivkurs68 

Kursen i arkivkunskap Arkivkunskap 

[Utbildning med] inriktning mot arkivering Ingen specifikation 

Gedigna kunskaper inom arkivområdet Ingen specifikation 

Dokumenterade kunskaper om arkivbestämmelser och arkivvård Ingen specifikation 

Expertkunskaper inom arbetsområdet Ingen specifikation 

Akademisk examen med arkivkunskaper Arkivkunskap69 

Utbildning från arkivområdet Ingen specifikation 

Någon typ av arkivutbildning Arkivutbildning 

Högskoleutbildning inom arkiv Ingen specifikation 

Arkivutbildad person Arkivutbildning70 

Erfaren arkivarie Ingen specifikation 

Akademisk examen med inriktning mot arkiv Ingen specifikation 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

Trots dessa — ibland smått humoristiska — formuleringar som jag förpassat 
till kategorin ”ingen specifikation”, har flertalet av annonserna i denna kategori 
uttryck av typen ”akademisk examen med lämplig ämneskombination”. Som 
jag påpekar ovan (s. 24) är nog ibland ett vagt uttryck medvetet, särskilt om 
man söker andra kvalifikationer än en ren arkivutbildning, som till exempel 
ledarskapsförmåga eller forskningserfarenhet. 

Vid genomgången av annonserna har jag registrerat 211 olika arbetsgivare. 
Mitt intresse har inte i första hand varit riktat mot arbetsgivarna, men jag har 
försökt att dela in även dem i kategorier, för att se om valet av begrepp eventu-
                                                 
67 Som framgår, anser jag inte att detta syftar på arkivämnet med namnet Arkivkunskap. 
68 Eftersom den i och för sig vaga termen ”arkivkurs” i annonserna syftar på en speciell arkivkurs, har jag 
valt att låta detta begrepp ha sin egen kategori. 
69 I jämförelse med exemplet ”du har arkivkunskap” har jag varit mer välvillig i detta fall. Kanske rör det 
sig rent utav om ett missförstånd eller ett slarvfel. 
70 Trots fallet ”du har arkivkunskap” (än en gång) har jag låtit detta uttryck tillhöra kategorin 
”arkivutbildning”, eftersom denna redan i sin utgångspunkt är av så allmän karaktär. 
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ellt kan höra samman med typen av arbetsgivare. I Tabell 5:3. redovisar jag de 
kategorier som jag har valt att dela in arbetsgivarna i. 

Tabell 5:3. Förteckning över de kategorier i vilka de olika arbetsgivarna har delats in och det 
totala antalet annonser de är representerade i. 

Kategori Totalt antal annonser 

Statlig myndighet och verk 107 

Kommun 102 

Riksarkivet 55 

Folkrörelse- och föreningsarkiv 51 

Landsarkiv 44 

Museum 42 

Landsting 37 

Företag 23 

Krigsarkivet 13 

Högskola/universitet 12 

Förening 8 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

Det är förvånande hur mycket en arkivutbildning kan leda till. Jag har registre-
rat 50 olika yrkesbenämningar. Dessa redovisas i Tabell 5:4. 

Tabell 5:4. Samtliga yrkesbenämningar funna i undersökningsmaterialet och deras totala 
antal. 

Yrkesbenämning Total tantal 

Arkivarie 273 

1:e arkivarie 37 

Arkivchef 26 

Arkivassistent 23 

Arkivhandläggare 20 

Kommunarkivarie 18 

Stadsarkivarie 11 

Arkivföreståndare 11 

Landstingsarkivarie 9 

Verksarkivarie 6 

Landsarkivarie 5 

Byråchef 4 

Arkivråd 4 
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IT-arkivarie 3 

Bildarkivarie 2 

Chefsarkivarie 2 

Arkivredaktör 2 

Extra arkivarie 2 

Föreståndare till medelpadsdepån 2 

Chef för landsarkiv 2 

1:e arkivassistent 2 

Folkrörelsearkivarie 2 

Byrådirektör 1 

Arkivredogörare 1 

Arkivarie med systemkunskap 1 

Arkivsakkunnig 1 

Arkivansvarig 1 

Avdelningschef 1 

Amanuens 1 

1:e arkivarie/enhetschef 1 

Dokumentkonsult med arkivariekompetens  1 

Sektionschef vid arkivet 1 

Samordnare dokumenthantering 1 

Person för projektarbete knutet till huvudarkiv 1 

Medarbetare till centralarkiv 1 

Medarbetare till arkivexpedition 1 

Medarbetare till arkiv 1 

Kvalificerad arkivarie 1 

Chef för landstingsarkivet 1 

Fotoarkivarie 1 

Byråsekreterare/byråchef till centralarkivet 1 

Depåchef 1 

Departementssekreterare 1 

Chef till Brevarkivet 1 
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Chef till arkivdepå 1 

Chef för stadsarkivet 1 

Chef för dokumentationssektionen 1 

Chef för arkivsektionen 1 

Chef för arkivenheten 1 

Koncernarkivarie 1 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

Som ett exempel har jag här valt att jämföra de tre arbetsgivarkategorierna 
Kommun, Statlig myndighet och verk samt Arkivverket (riksarkiv, krigsarkiv 
och landsarkiv) 

Figur 5:1–5:3 visar fördelningen mellan förekomsten av begreppen arkiv-
kunskap och arkivvetenskap inom var och en av dessa tre kategorier uttryckt i 
procent av respektive kategoris totala antal annonser.  

Figur 5:1. Kommun. 

Källa: DIK-forum 1984–2002 
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Figur 5:2. Statlig myndighet och verk. 

Källa: DIK-forum 1984–2002 

Figur 5:3. Riksarkiv, krigsarkiv och landsarkiv 

Källa: DIK-forum 1984–2002 

Diagrammen ovan visar att de två första arbetsgivarkategorierna (kommun och 
statlig myndighet/verk) följer ungefär samma utveckling när det gäller förhål-
landet mellan begreppen arkivkunskap och arkivvetenskap, även om bruket av 
begreppet arkivvetenskap tycks mest stabilt inom myndigheterna. Arkivverket, 
som visserligen är först med att använda arkivvetenskap (Stockholms stadsar-
kiv, som jag räknar till kategorin landsarkiv), verkar vara den av de tre som är 
minst benägen att använda begreppet arkivvetenskap. En lustig detalj, om än 
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kanske slumpmässig, är att alla tre har en jämn fördelning av de båda begrep-
pen under år 2002. 

Av den statistiska undersökningen framgår även i vilken mån arbetsgivarna 
uttrycker krav på arkivutbildningens längd i form av poängangivelse. De alter-
nativ som jag har noterat är: ingen specifikation, 20 poäng, minst 20 poäng, 40 
poäng och minst 40 poäng. I tabell 5:5 nedan är dessa sammanfogade till tre 
kategorier, och man kan se i hur många annonser arbetsgivaren specificerar 
krav på utbildningens längd. 

Tabell 5:5. Arbetsgivarnas krav på arkivutbildningens längd (poäng). 

År Antal annonser 

 Ingen specifikation 20 poäng eller mer 40 poäng eller mer 

1984 12 1 0 

1985 15 1 0 

1986 12 0 0 

1987 25 1 0 

1988 31 1 0 

1989 19 4 0 

1990 29 2 0 

1991 21 1 1 

1992 20 0 0 

1993 19 0 1 

1994 22 0 1 

1995 20 2 1 

1996 30 1 4 

1997 11 0 2 

1998 14 1 1 

1999 23 1 2 

2000 37 2 3 

2001 30 0 1 

2002 28 1 9 

Källa: DIK-forum, 1984–2002. 
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Figur 5:4 ger en grafisk presentation av tabellen: 

Figur 5:4. Arbetsgivarnas krav på arkivutbildningens längd (poäng). 

Källa: DIK-forum 1984–2002. 

Att arbetsgivaren låter bli att specificera något krav på utbildningens längd är 
som synes det klart vanligaste alternativet under hela undersökningsperioden. 
När det gäller de två övriga alternativen kan man se att en växling sker 1991. 
Efter att ha varit det enda alternativet under 1980-talet, blir nu 20-poängskravet 
passerat av 40-poängskravet. Det förra försvinner dock inte helt, och även un-
der det sista året av undersökningen finns det en arbetsgivare som nöjer sig 
med att kräva 20 poäng. 
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