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Inledning 

 
Det har under 1990-talet och fram till dagens datum talats mycket om ABM-samarbete. 

ABM- gruppen grundades 1992 på initiativ av BIBSAM, som är Kungliga Bibliotekets 

avdelning för nationell samordning och utveckling.1 I regel  tänker man sig detta samarbete 

som ett forum där tre separata institutioner försöker hitta vägar för samverkan. Det talas om 

arkivet, biblioteket och museet och hur dessa tre tillsammans ska finna nya vägar för att, som 

samhällets minnesinstitutioner nå ut bättre till forskare och allmänhet. Mindre sällan hör man 

talas om det ABM-samarbete som redan funnits sedan länge. Nämligen det mellan exempelvis 

ett arkiv som befinner sig inom ett museums eller ett biblioteks väggar. Åtskilliga museer har 

både arkiv och bibliotek. Likaledes har många stora bibliotek ett arkiv och kanske en liten 

samling av föremål, och självklart finns det på många arkiv både ett referensbibliotek samt 

kanske en samling med föremål eller foton. Vid en sökning på Internet bland Sveriges museer 

kan snabbt konstateras att det oftast finns både ett bibliotek och även något som de kallar för 

ett arkiv. Detta gäller både de stora centralmuseerna, länsmuseerna och de något mindre 

lokala museerna. 

   Alltså är den här typen av samarbete på sätt och vis inget nytt utan något som många 

ABM-institutioner sysslat med länge. Längre tillbaka i tiden hade de tre institutionerna ofta 

ett nära administrativt samband. De verkade tillsammans under samma tak, i samma lokal och 

i samma verksamhet.2 Ett exempel är Kunglig museum, Riksarkivet, Krigsarkivet och 

Kungliga biblioteket som verkade väldigt nära varandra under lång tid.3 Under främst 1800-

talet började man sedan att dela upp och separera dessa institutioner fysiskt och  ibland 

innehållsmässigt. Idag kan man säga att cirkeln på sätt och vis börjar sluta sig igen när dessa 

tre åter försöker att hitta tillbaka till varandra. Dock till ett annat sätt att samarbeta än tidigare.  

    Mina egna tankar, om ett arkiv som befinner sig på ett museum, inför denna uppsats 

har varit att jag tror att arkivet för en relativt osynlig tillvaro i verksamhetens utkanter. Jag har 

                                                 
1 Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. http://www.kb.se 2003-12-10 
2 http://www.kb.se/kbhistor_ny.htm 2003-12-10 
3 http://www.kb.se/kbhistor_ny.htm 2003-12-10 
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också föreställt mig att museet inte heller har några klara gränser för vad som ska befinna sig i 

arkivbeståndet och vad som ska tillhöra samlingen, men mer om det nedan.  

  Det är förvisso så att man ofta sparat, insamlat och förvarat likartat material på arkiv, 

bibliotek och museer. Att institutionerna har stark koppling till varandra och att gränsen 

ibland är hårfin mellan vad som skall befinna sig var kan kanske ibland ha gjort att man har 

haft svårt för samarbete, om detta skriver exempelvis Magdalena Grahm  i en rapport som 

2002 producerades på uppdrag av regeringen, 

 
Konkurrens mellan sektorerna har också funnits, och när Birger Steckzén –krigsarkivarie 

1921-1959- för drygt femtio år sedan yttrade sig om Gränsdragning mellan arkiv och museer, 

konstaterade han i många fall en osund konkurrens bl.a. när det gällde förvärv av enskilda arkiv- 

och efterlyste en gränsdragning för att utifrån denna kunna bygga upp ett förtroendefullt 

samarbete.4 
 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet och huvudfrågan med denna uppsats är att få en uppfattning om hur arkivverksamheten 

på ett museum bedrivs och hur den museipersonal, som arbetar med arkivfrågor, ser på 

arkivet,5 arkivbeståndet6 och på sin egen roll i förhållande till museets övriga verksamhet, 

samlingar och personal?  

Jag har själv uppfattat det som att arkivet och dess arkivbestånd för en ganska dold 
tillvaro och att vissa delar bara kallas arkiv trots att det kanske mer är av typen samling. Hur 
avgränsar man arkivbeståndet från samlingen av museiföremål? Förvaras det föremål och 
samlingar i arkivlokalen blandat med förvärvade arkiv7 och andra arkivbestånd? Frågan är 
också vem som använder sig av arkivet? Är det i stort sett endast de som arbetar på museet? 
Många på museet kanske inte ens tycker att det är nödvändigt med ett arkiv och en arkivarie, 
om sådan finns. Eller kan det förhålla sig så att arkivbeståndet och de förvärvade arkiven 

                                                 
4 Grahm, Magdalena. ”ABM-Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En lägesrapport på uppdrag av regeringen från 
Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet” 2002.  
http://www.kb.se/Sekr/Yttranden/ABM_yttrande.pdf  2003-12-06 
5 När ordet arkiv används åsyftas arkivinstitutionen eller arkivfunktionen dvs. den arkivaliska verksamheten. 
6 När ordet arkivbestånd används menas handlingarna efter en arkivbildare. 
7 När ordet förvärvade arkiv används åsyftas arkiv som inte tillkommit genom museets egen verksamhet men förvaras i 
museets arkiv ändå. 
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används ganska flitigt av både utomstående forskare och museets egen personal, och att man 
till och med försöker lyfta fram sitt arkiv internt och externt?   

   Varför är det då intressant att ta reda på hur ett sådant arkivs roll och avgränsning 

gentemot museets övriga verksamhet ser ut? Som jag redan nämnt ovan är detta en spännande 

frågeställning som på ett tydligt sätt knyter an till ABM-samarbetet, som varit på modet under 

ett antal år. Det faktum att detta samarbete på sätt och vis funnits under lång tid och sedan 

separerats i olika institutioner för att nu återigen sträva mot samverkan gör denna 

undersökning ännu mer spännande.  

 

Avgränsning och källmaterial 
 

För att få svar på ovanstående frågeställning kommer intervjuer och observationer på två 

museer att göras. Jag har valt att göra en intervju på ett länsmuseum som drivs som en 

stiftelse8. Den andra intervjun görs på ett centralmuseum/riksmuseum som ligger under staten. 

Jag kommer inte att fördjupa mig i de eventuella skillnader eller likheter som kan finnas, vad 

gäller lagar som styr arkivet, beroende på om museet lyder under stat, kommun, landsting 

eller är en egen stiftelse. Valet av museerna bygger inte på någon annan anledning än att dessa 

uttryckligen har något som de benämner som arkiv och att dessa är tillgängliga inte bara för 

den interna forskningen utan även för allmänheten. Samt att de personer som arbetar i arkivet 

vid förfrågan varit positivt inställda till en intervju. 

   Jag har intervjuat en arkivarie, som är utbildad i yrket och dessutom, i detta fall, har 

arbetat i många år på olika typer av arkivinstitutioner. Den andra personen som jag har ställt 

frågor till  är antikvarie och har inte någon formell utbildning inom arkivyrket.  

   Huvudkällan kommer alltså att bestå av dessa intervjuer. Viss litteratur kommer också 

att användas.   

 

                                                 
8 Stiftelsen Upplands museet 
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Metod 
 
Det har mig veterligen inte gjorts någon liknande undersökning vad gäller arkiv som befinner 

sig på museer över huvud taget. Än mindre av de två museernas arkiv som jag har valt att titta 

på. Däremot finns det en hel del relativt nyskrivna uppsatser där man exempelvis tittar på 

bibliotekens roll på museerna.9 Min intention är ge ett exempel på hur det kan förhålla sig i ett 

arkiv som befinner sig på ett museum. Jag kommer således inte att dra några generella 

slutsatser i denna uppsats. Det kommer alltså att bli en kvalitativ10 undersökning där jag 

diskuterar hur det ser ut på de två museerna där jag gjort min intervju. Att jag inte valt att göra 

en kvantitativ undersökning beror mest på att jag tror att det är svårt att få svar på det jag är 

ute efter utan ett personligt möte. Jag ville dessutom kunna titta lite på arkivbeståndet och på 

arkivlokalerna.  

Jag har vid mina intervjuer haft en ganska låg grad av strukturering och standardisering. 

Detta eftersom jag önskat att i de flesta frågor ge ett maximalt utrymme för den person jag 

intervjuat att svara inom. Jag har också genom detta tillvägagångssätt kunnat ställa nya frågor 

som kommit fram under intervjuns gång. 11 Dock har jag haft ett antal fastställda frågor som 

jag ställt vid båda intervjuerna. Att använda sig av intervjuer som sin huvudsakliga källa kan 

förstås vara vanskligt. Svaren man får i en intervjusituation kan variera kraftigt om man skulle 

utföra den igen. Om den personliga kontakten inte fungerar eller om den som blir intervjuad 

känner sig pressad att vara extremt kunnig inom intervjuämnet, är bara två exempel på 

omständigheter som kan påverka en intervjusituation. Detta är förstås alltid viktigt att ha i 

åtanke.12 

   Något som öppnat för nya och lättare intervjumöjligheter är förstås att använda sig av 

Internet. Då kan man på ett smidigare sätt än förr intervjua ett stort antal människor och man 

                                                 
9 Blomqvist, Annika. I museets dolda vrå. Biblioteksverksamhet på ett museum. Baserat på en studie av Nordiska museet och 
dess bibliotek. Magisteruppsats, Uppsala, 1999.  
Hellberg, Caroline. Museibibliotek för vem? En studie av museibibliotekets tjänster och användargrupper. Magisteruppsats, 
Uppsala, 2001. 
10 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund 1997. s. 8-19. 
11 Patel, Runa & Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersöknig. 
Lund 2003. s. 71-73. 
12 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund 1997. s. 8-19. 
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är samtidigt inte begränsad av tid eller rum.13 Men att göra en intervju via e-post har alldeles 

för många nackdelar för den typen av intervju och den information jag är ute efter. 

   De två museer jag valt att göra mina intervjuer på är Nationalmuseum och 

Upplandsmuseet.  

 

Disposition 
 

Efter det inledande kapitlet kommer jag att försöka reda ut begreppen arkiv och samling samt 

att ge en kort bakgrund till vad som ligger i arkiv respektive museernas åtaganden och 

uppgifter. Därefter följer ett kort avsnitt som tar upp ABM-samarbete och andra typer av 

samarbeten som har anknytning till just arkivens verksamhet på museerna. 

   Sedan redovisas vad som framkommit i intervjuerna. Vidare följer ett kapitel där jag 

ställer de båda informanternas svar brevid varandra och drar vissa slutsatser av dessa. 

Avslutningsvis sammanfattas det hela och följs av käll- och litteraturförteckning samt bilaga. 

 

                                                 
13 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus. Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för Internetforskning. 
Lund 2003. s. 92-96. 
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Definitioner 

 

Avsikten med detta kapitel är att läsaren ska få en uppfattning om hur vissa begrepp kan 

definieras. Ofta används ord utan att brukaren egentligen har en klar bild av deras egentliga 

innebörd. För att kunna diskutera vad min undersökning har kommit fram till måste således 

dessa begrepp klarläggas eller kanske rättare sagt fastställas för just denna uppsats. När det 

gäller skillnaden mellan arkivbestånd och samling har jag inför denna uppsats främst valt att 

luta mig mot Nils Nilssons definitioner i boken Arkivkunskap samt Claes Gränströms kapitel 

Arkivteori ur boken Arkivvetenskap. Även Nationalencyklopedin och viss annan litteratur har 

använts. 

 

Arkivinstitution 
 

När det gäller själva arkivinstitutionen står att läsa i Nationalencyklopedin. ”Arkiv ska bevara, 

vårda och tillhandahålla handlingar av olika slag lagrade på olika medier: protokoll, diarier, 

koncept, in och utgående handlingar, brev, räkenskaper etc.”14  

   Arkivinstitutionen har inte till uppgift att på något sätt tolka de handlingar som finns i 

arkivet utan den primära uppgiften är att hålla de ordnade och tillgängliga för allmänheten.15 

Dock förekommer ofta mindre utställningar på exempelvis Stadsarkiv och Landsarkiv, särskilt 

i samband med Arkivens dag och andra evenemang. Här finns en koppling till vissa typer av 

museer nämligen konstmuseerna, som ibland kan stå i ett relativt nära förhållande till arkiv 

och även bibliotek. Detta på så vis att dessa museer kan välja att inte tolka eller framföra 

                                                 
14 Nationalencyklopedin, Band 1. A-Asa, s. 548-549. 
15 Keith Wijkander, ABM-avvaktande på central nivå,  Arkiv, bibliotek och museer - Rapport från ABM forum 2000. Red. 
Peter Almerud, DIK–förbundet, Stockholm 2001, s.26. 
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åsikter om det de ställer ut, utan de kan faktiskt nöja sig med att bara hänga upp tavlan och på 

så sätt låta betraktaren göra analysen.16  

Arkivbestånd 
 

I nationalencyklopedin står att läsa att arkiv är en ”samling av dokument och handlingar 

(arkivalier), termen används även för den lokal där arkivhandlíngarna förvaras och för den 

institution som lagrar och vårdar dem.”17  Ett arkivbestånd eller en samling av handlingar är 

något som har vuxit fram under en längre eller kortare tid och är resultatet av en verksamhet 

hos en arkivbildare.18 Man skulle kunna säga att arkivbeståndet dokumenterar en process. I 

Sverige försöker man alltid hålla samman ett arkivbestånd efter proveniensprincipen.19 Att 

hålla ihop ett arkivbestånd genom proveniensprincipen anses vara en garanti för att 

handlingarna ska behålla sitt fulla värde och äkthet.20 Dock kan det vara svårare med 

avgränsningar mellan arkivbildare hos arkiv inom den privata sektorn, detta eftersom dessa 

kanske utgår mer ifrån beståndet och inte utifrån hur ägarförhållandena ändras.21 En 

arkivbildare behöver inte vara en myndighet eller en institution utan kan lika gärna vara en 

privatperson.  

   Arkivet ska som regel egentligen inte innehålla arkivalier som tillkommit genom direkt 

uppsökande eller insamlande verksamhet, utan arkivbeståndet ska ha vuxit fram som ett 

resultat av en verksamhet. Vad kan då arkivalier vara för något. Är det alltid enbart dokument 

och pappershandlingar som framhålls i encyklopedins definition? De flesta som arbetar på 

arkiv vet att det självklart inte bara kan handla om handlingar i pappers eller digitalform. 

Många arkiv hyser också stora eller små samlingar av exempelvis foton, kartor, ljud och 

bildupptagningar samt ibland också föremål av olika slag. Av vilken anledning dessa hamnat 

på arkivet är förstås väldigt olika, men det kan vara donationer som innehåller annat än bara 

handlingar. Eller ett kommunalt skoldaghem som förutom handlingar också lämnat efter sig 

foton och videoband som skildrar deras verksamhet. 

 

                                                 
16 Keith Wijkander, ABM-avvaktande på central nivå, Arkiv bibliotek och museer – Rapport från ABM forum 2000. Red. 
Peter Almerud, DIK-förbundet, Stockholm 2001. s.26. 
17 Nationalencyklopedin, Band 1. A-Asa. s. 548-549. 
18 Nils Nilsson, Arkivvetenskap, Malmö 1974. s.19 
19 Gränström, Claes. Arkivteori. Arkivvetenskap red. Anna Christina Ulfsparre. Lund 1995. s.14-16. 
20 Gränström, Claes. Arkivteori. Arkivvetenskap red. Anna Christina Ulfsparre. Lund 1995. s. 22. 
21 Gränström, Claes. Arkivteori, Arkivvetenskap red. Anna-Christina Ulfsparre, Lund 1995. s.16,17. 
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Museum 
 

Definitionen av ett museum i nationalencyklopedin är som följer. ”Offentlig eller privat 

institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier 

m.m. inom ett visst ämnesområde. Förutom insamlings och utställningsarbete bedriver de 

flesta museer också forskning, undervisning och utgivning av publikationer inom sitt fack.”22 

Arkivet, biblioteket och museet är bevarare av det kulturella arvet. Medborgaren ska kunna få 

information om samhället förr och nu samt en fördjupad förståelse för dess framväxt.23 Det 

finns en viktig skillnad mellan museet och de två andra minnesinstitutionerna nämligen att 

museet också brukar tolka sitt material och ofta försöker sätta in detta i en kontext. När det 

gäller systematiseringen och organiseringen av museernas samlingar finns det inga klara 

riktlinjer. Saknaden av ett enhetligt system gör att museerna registrerar och ordnar 

samlingarna utifrån de egna behoven.24 Detta gör förstås att det ibland blir svårare för forskare 

utanför institutionen att få en samlad bild av materialet.  

    När man tänker på vad ordet museum står för associerar säkert många det med en stor 

byggnad där man förvarar och ställer ut en massa olika typer av föremål. Museerna har dock 

många fler aktiviteter än så. Det förekommer barnaktiviteter av olika slag, föreläsningar, 

kurser, diskussionsgrupper m.m. Vissa museer är mer aktiva och utåtriktade än andra, det 

beror förstås till stor del på ekonomi, ledning, personal och vilken typ av museum det är. 

Museernas uppdrag kan sägas vara: 

 

Med museum avses en institution som bevarar materiella vittnesbörd och dokumentation om det kulturella 
arvet och om människan och hennes miljö, historia och utveckling. Genom förvärv och bevarande, 
forskning och dokumentation, kunskapsförmedling och undervisning ska förståelsen av det kulturella arvet 
främjas och kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag fördjupas. Samlingarna och 
verksamheten ska vara garanterade framtida bestånd, vilket ska framgå av museets stadgar. Museets 

                                                 
22 Nationalencyklopedin, Band 13. Malay-Mönj, s. 513-514. 
23 Erik Hofrén, Öppna museer!, Museiperspektiv – 25 artiklar om museerna och samhälle., Statens kulturråd. Stockholm 
1986, s.10. 
24 Peter Almerud, ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra. Kunskapens källor. DIK-förbundet, Nacka 2000. s.26. 
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verksamhet ska ledas av kvalificerad, ämnesutbildad personal. Museets verksamhet ska vara öppen för 
offentlig tillsyn.25 

 
Museerna har som synes en på många punkter likartad funktion som ett arkiv. Dock finns 

förstås stora skillnader, inte minst när det gäller museernas uppdrag att samla in material eller 

dokumentera, som inte förkommer alls på de flesta arkiv.  

 

Dokumentationen avser att skapa en för framtiden lagrad, saklig och mångsidig information, där 
informationsbärarna valts utifrån önskan att överbringa optimal kunskap. Informationen kan ha olika form 
och bearbetningsgrad.26 

 
Några lagar likt arkivlagen finns inte för museerna i Sverige. Däremot har man det i 

Danmark och Finland, och i Norge är en sådan lag på gång. Dessutom är organisationen på 

svenska museer inte lika reglerad som inom arkiv och bibliotek.27 

   Men vem bestämmer vad som ska dokumenteras och sparas för framtiden? Vanligen 

fattas dessa beslut av tjänstemännen som arbetar med att samla in föremål och annan 

dokumentation. Oftast handlar det om interna beslut som inte behöver dras inför styrelsen. 

Även när museet utför arbeten på uppdrag, exempelvis i samband med vägbyggen, fattas 

besluten internt. Ibland styrs dokumentationen dock av lagen, exempelvis gäller det vid 

borttagandet av fornlämningar m.m.28 

   När det gäller redovisning och katalogisering av det insamlade materialet så finns det i 

Sverige inte några egentliga regler eller föreskrifter. Varje enskilt museum har sitt eget 

tillvägagångssätt när man konstruerar och systematiserar sina samlingar. Detta beroende på 

verksamhetsområde och vad det ska användas till.29 Det finns många hemsnickrade varianter 

av register och kataloger i museerna, och trots att försök har gjorts att samordna detta mellan 

landets museer, har det hittills inte fallit väl ut.30 

                                                 
25 Hofrén, Erik. Öppna museer! Museiperspektiv, 25 artiklar om museerna och samhället. Rapport från kulturrådet 1986:2. 
Stockholm 1986. s.10 
26 Rosander, Göran. Museerna och forskningen. Museiperspektiv, 25 artiklar om museerna och samhället. Rapport från 
kulturrådet 1986:2. Stockholm 1986. 
27 Gram, Magdalena. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, En lägesrapport på uppdrag av regeringen från kungliga 
biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet, 2002 s. 16. 
http://www.kb.se/sekr/yttranden/ABM___yttrande.pdf  2003-12-06 
28 Rosander, Göran. Museerna och forskningen. Museiperspektiv, 25 artiklar om museerna och samhället. Rapport från 
kulturrådet 1986:2, Stockholm 1986. s. 169. 
29 Åström, Karin. Tre kulturer? Arkiv, bibliotek och museer. Rapport från ABM-forum 2000. DIK-förbundet. Stockholm 
2001. s.74. 
30 Rengman, Hans. ABM, IT och forskningen. http://www.kb.se/BIBSAM/abm/itochforskn.se 2003-11-26 
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   Dock finns det vissa försök till samordning av museernas dokumentering. En av 

standarderna, som finns tillgänglig för alla museer, är SAMOREG-systemet.31 Denna lades 

fram 1995 och  det mesta när det gäller museernas dokumentation idag går tillbaka till detta 

system, dock är vissa saker inaktuella.32 Dessutom finns termbeskrivningssystemet Sweterm 

som ligger till grund för databasen General Professional och numera i databasen Carlotta som 

används på Nordiska museet.33Vidare fanns ett projekt som pågick mellan 1990 till och med 

1999 som arbetade med att förbättra och koordinera museernas IT-användning, detta kallades 

INSAM. Inom INSAM försökte man utveckla och samordna begagnandet av Sweterm, 

datakommunikation, konferenser, auktoritets- och tesaurusutveckling, policy- och 

utbildningsfrågor m.m.34  Som synes har ändå ansträngningar gjorts för att samordna 

museernas förfarande vid dokumentation och för att försöka skapa en enhetlig terminologi 

och ett system som gäller alla. 

 

Samling 
 

Vad för typ av material har man då på museet. Det mesta utgörs förstås av museets samlingar 

som alltså är sådant som man samlat in. Enligt definitionen hämtad ur Nationalencyklopedin 

ovan, så förvarar museerna både föremål och bilder samt arkivalier.  

   Inom museerna döljer sig ofta stora samlingar av material som lika gärna skulle kunna 

befinna sig i ett arkiv eller för den delen också vissa bibliotek. Det kan vara brev, 

handskrifter, kartor och en massa olika typer av dokument. Hur de har hamnat just på museet 

och inte på en arkivinstitution av typen Landsarkiv eller Stadsarkiv, går tillbaka på olika 

anledningar. En anledning kan vara att det handlar om donationer, depositioner eller liknande, 

den största anledningen torde dock vara en mer eller mindre medveten insamling av allt som 

hör till det område inom vilket museet verkar. 

 

 

                                                 
31 Rengman, Hans. REMUS-resurs för museet.  http://www.remus.meta.se/  2003-11-26 
32 Blanketterna finns att ladda ner.  http://www.remus.meta.se/  2003-11-26 
33 Rengman, Hans. REMUS-resurs för museet. http://www.remus.meta.se/  2003-11-26 
34 Insams verksamhet är sedan 1999 nedlagd. Webbplatsen finns inte kvar som egen URL, men kopian på INSAM-sidorna 
går att nå via REMUS. http://www.remus.meta.se/insamsite/information/index.html  2003-11-26 



 12

Arkivbestånd och samling 
 

Vad är då skillnaden mellan arkivbeståndet och samlingen.  Jag tror att dessa två ord ofta 

blandas ihop eller används slentrianmässigt utan att brukaren i allmänhet reflekterar över 

skillnaden. När man på Internet eller rent fysiskt befinner sig på en ABM-institution för att 

forska slås man ibland av denna oklara gräns. Det talas om ett arkiv och väl i arkivbeståndet 

innehåller det något som man kallar för samlingar. Mycket förvirrande. 

   Ett arkivbestånd är alltså, som nämnts ovan, sammanhållna handlingar från en 

arkivbildare som speglar dennes verksamhet. Arkivbildaren behöver inte vara en myndighet 

eller liknande utan arkivbeståndet kan lika gärna komma från en privatpersons verksamhet. 

Det viktiga är enligt proveniensprincipen att handlingarna hålls samman. Man ska som 

forskare kunna ta del av den process i vilken dessa dokument tillkommit. En samling däremot 

är oftast något som man medvetet samlat in, det är behöver alltså inte vara resultatet av en 

verksamhet. Istället skulle man kunna säga att en samling är handlingar, föremål, konst m.m. 

som tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och istället uppträder isolerat eller i en ny 

kontext.35  

 

                                                 
35 Nils Nilsson, Arkivkunskap, Malmö 1974. s.21. 
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   ABM-samarbete 

1991 togs ett initiativ av BIBSAM till att försöka starta ett samarbete mellan kulturarvs- 
institutionerna arkiv, bibliotek och museer. Detta resulterade i att man i maj 1992 bildade 
ABM-gruppen. Gruppens syfte är att grunda för samverkan och lyfta fram nya idéer samt att 
sätta användaren i fokus. Man har inriktat sig på att det ska vara lätt att tillgodogöra sig den 
information som de tre har att erbjuda. Således  driver och producerar inte ABM-gruppen 
några egna projekt utan fungerar som det organ som försöker koppla ihop lämpliga trådar. 

Något som ABM-samarbetet framhåller som viktigt är att för ett bra samarbete krävs en 
viss kännedom om varandras material och verksamhet. Den som söker informationen är 
knappast intresserad av var han kan få svaret på sina frågor utan kanske mera hur eller när 
dessa kan besvaras. Att ha så pass god kännedom om de övriga kulturarvsinstitutionerna att 
man kan hänvisa vidare borde vara ett första steg i ett effektivt samarbete mellan arkiv, 
bibliotek och museer.36 
       Ett stort och viktigt projekt, som kanske är det som varit mest betydelsefullt för 

museernas arkiv, har sitt ursprung i ABM-gruppen och är Auktoritetssamarbetet som startade 

1994. I detta projekt har man försökt få till stånd ett gemensamt beskrivningssätt för person- 

och institutionsnamn som därmed kan underlätta för forskare och låntagare.37  

 Arkivens NAD38 är exempel på ett av auktoritetsprojekten. Detta projekt har anknytning 

till ämnet för denna uppsats eftersom dess syfte har varit att man ska kunna hitta igen arkiv 

som befinner sig på olika arkivinstitutioner, bibliotek och museer.39 Arkivinstitutioner, 

bibliotek och museer kan i NAD visa upp sina arkiv, detta genom arkivförteckningar med 

arkivbeskrivning. Dessutom kan man lägga in ytterligare sökingångar i ett särskilt 

arkivregister.40 

   1992 bildades den självständiga föreningen MABBAS, som tidigare hade varit en 

intresseförening inom Svenska museiföreningen.41 MABBAS medlemmar består av 

                                                 
36 Davidson, Inger. Behöver Sverige en ABM-politik? Arkiv, bibliotek och museer, Rapport från ABM-forum 2000. Red 
Peter Almerud. Stockholm 2001. s.43-44. 
37 ABM-samhällets minnesinstitutioner i samverkan. http://www.kb.se/kbstart.htm 2003-11-27 
38 NAD på nätet. http://www.nad.ra.se 2003-11-27 
39 http://www.kb.se/bibsam/bidrag/abmrapport.htm 2003-11-27 
40 http://www.kb.se/bibsam/bidrag/abmrapport.htm 2003-11-27 
41 http://www.museif.a.se 2003-12-04 
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museernas arkiv, biblioteks och bildarkivanställda. Föreningen har bl.a. som mål att anordna 

föredrag och diskussioner som rör arkiv- och biblioteksfrågor på museerna.42 Ett annat av 

målen är att befrämja samarbete mellan de olika ABM-professionerna  som verkar inom 

museerna.43 Man vill på detta sätt försöka skapa dialoger mellan de olika yrkesgrupper som 

kan finnas inom museet, och på så vis kunna öka samarbetet och därmed dra bättre nytta av 

den samlade information som finns på museerna. 2001 anordnade MABBAS exempelvis ett 

seminarium om hur museernas arkivmaterial kan användas i skolundervisningen. Detta för att 

öka kunskapen om arkivens potential och dess möjligheter i museets utåtriktade verksamhet. 
44  

    

                                                 
42 Föreningen för museernas arkiv, biblioteks och bildarkivsanställda. http://www.mabbas.org 2003-12-06 
43 http://www.mabbas.org 2003-12-06 
44 http://www.mabbas.org 2003-12-06 
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Intervjuer 

 

Denna uppsats huvudsakliga källmaterial utgörs, som redan nämnts, av material från 

intervjuer gjorda på två museer. I detta kapitel kommer jag att redovisa uppgifter från detta 

material.  
 

 

Nationalmuseums arkiv 
 

Här följer först en presentation av Nationalmuseum, samlingarna, verksamhet och dess arkiv.  

   Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum och grunden till de stora 

konstsamlingarna lades av Gustav Vasa på 1500-talet. 45 Museet är statligt och gör 

utställningar som ska belysa historien och vår tid ur ett konsthistoriskt perspektiv.46 Arkivet 

som huvudsakligen förvaras på Nationalmuseum innehåller ett myndighetsarkiv, 

konstnärsarkiv och dokumentationsarkiv (för måleri).  

    

   Följande uppgifter är, där inget annat anges, hämtade från den intervju som utfördes på 

Nationalmuseum med arkivarie Gertrud Nord 2003-12-04. Gertrud Nord benämns hädanefter 

G.N. 

 

Arkivets bestånd 
Nationalmuseums arkiv har troligen sitt ursprung redan från den tid då samlingarna 

grundades. Ursprunget till Nationalmuseum är Kongl. Museum som instiftades efter  mordet 

                                                 
45 http://www.nationalmuseum.se/NMTemplates/NMPage____2399.aspx  2003-12-06 
46 http://www.nationalmuseum.se/NMTemplates/NMPage____2376.aspx  2003-12-06 
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på Gustav III 1792. 47År 1794 öppnade museet sina portar för allmänheten.48 Så småningom 

blev lokalerna allt för trånga och 1866 stod det nya museet Nationalmuseum klart att ta emot 

de stora samlingarna.49 Den nuvarande arkivbildaren har alltså sin början år 1866 när 

Nationalmuseum invigs.  

   G.N berättar att arkivet till en början var en del av biblioteket och förestods av en 

bibliotekarie. Först  år 1949 fick museet sin första arkivarie som enbart sysslade med 

arkivhandlingarna. 1991 anställde man sin första  arkivutbildade arkivarie och sedan har man 

haft en sådan med vissa uppehåll. Innan 1991 och under de perioder man ej haft någon 

arkivarie anställd har ibland även vissa museiintendenter arbetat med arkivet. Varför man 

ansett att arkiv, och sedan med en anställd arkivarie, varit nödvändigt menar G.N kan härledas 

ur flera orsaker. En anledning är förstås att man måste hålla myndighetsarkivet ordnat och 

tillgängligt enligt lag. Sedan produceras det mycket arkivmaterial i den övriga verksamheten. 

Man har även en hel del material som har samlats eller köpts in som måste hållas ordnat och 

sökbart inte minst för personalen 

G.N berättar att Nationalmuseums arkivbestånd idag består av ca. 400 hyllmeter. 

Arkivmaterialet är uppdelat i tre olika sektioner. Myndighetsarkivet består av myndighetens 

löpande handlingar från 1866 och fram till dags datum. Detta arkiv är uppdelat på två 

arkivbildare Nationalmusei avdelningar och Förvaltningsenheten.  Båda arkiven förvaras i ett 

magasin utanför Nationalmuseum. 

   Den andra delen av arkivet är konstnärsarkivet som i sig är uppdelat i fyra olika 

samlingar.  

1. Biograficasamlingen – innehåller ca. 4300 biografiska uppgifter, tidningsutklipp brev 

eller brevavskrifter, anteckningar, manuskript, alfabetiskt ordnat i akter. Ett register över de 

namn som förekommer finns. 

2. Brevsamlingarna – är uppdelad i två delar den mindre kallas allmänna brevsamlingen. 

Denna är alfabetiskt ordnad på både avsändare och mottagare. Den större brevsamlingen 

innehåller ett 30-tal arkivbildare vilka också är alfabetiskt ordnade. Breven är däremot 

ordnade efter skiftande principer. 

3.Topograficasamlingen – innehåller material av skiftande karaktär såsom 

inventarieförteckningar över konstsamlingar samt annat material som berör samlingar och 

byggnader. Materialet ligger i akter sorterade efter ortnamn, byggnader m.m.  

                                                 
47 Kongl. Museum. Årsbok för statens konstmuseer 39, Red. Solfrid Söderlind. Stockholm 1993.s.7 
48 Konsten i Sverige. Band 1, Från forntid till 1800. Red. Sven Sandström. Lund 1988. s.415 
49 Konsten i Sverige. Band II, Från 1800 till 1970. Red. Sven Sandström. S.155. 
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4.De enskilda arkiven – arkivmaterial om föreningar, enskilda personer och större 

utredningar. Ordnat efter skiftande principer.50  

G.N framhöll att Konstnärsarkivet huvudsakligen inte är framsprunget ur en verksamhet 

utan genom ett aktivt insamlande samt genom gåvor och donationer. Detta arkiv befinner sig 

till största delen i arkivlokalen som finns belägen i Nationalmuseum. 

   Slutligen finns det ett Dokumentationsarkiv som också det till stora delar har sitt 

ursprung i ett aktivt samlande av information om verk i måleri- och skulptursamlingen. Detta 

befinner sig både i arkivlokalen samt på annan plats.  

 

Arkivbestånd och samling 
På frågan vad skillnaden mellan ett arkivbestånd och en samling är svarar G.N att arkivet på 

Nationalmuseum arbetar med dokumentation och information kring de olika typer av föremål 

som finns i samlingarna. Arkivinstitutionen har hand om dokumenten och museet om 

konstverken eller samlingen. Dock är G.N medveten om att det finns en gråzon som ibland är 

svår att reda ut. Detta gäller exempelvis fotografier, skisser och gravyrer där skillnaden  

mellan arkivbestånd och samling inte är lika klar. 

   G.N berättar att många av museets skisser och gravyrer redan från början har, av slump 

eller för att någon tyckte att de hörde hemma i ett arkivbestånd, hamnat i museets arkiv. 

Skisserna och gravyrerna hör naturligtvis till museets samling och borde egentligen förvaras 

tillsammans med den. Under rätt temperaturförhållanden och i den ordning och det system 

som man använder vid katalogisering av konst på Nationalmuseum. G.N berättar att om de en 

gång hamnat i arkivlokalen oftast blir kvar i arkivet och arkivbeståndet. Således blir det 

svårare att hitta igen dem om man inte har väldigt god kännedom om vad som finns i 

arkivbeståndet eller genom mycket bra arkivförteckningar.  

   Som tidigare nämnts består också konstnärsarkivet i sig av fyra olika samlingar. G.N 

pekar på att dessa samlingar och arkivbestånd ligger under paraplybegreppet arkiv men  att de 

inte behöver rätta sig efter de föreskrifter som exempelvis myndighetsarkivet måste göra. 

Detta pga. att det är fråga om enskilda arkiv alltså förvärvade arkiv. Detta gäller även för 

dokumentationsarkivet. 

   Ett annat exempel som G.N berättar om är fotografisamlingen som också samtidigt 

kallas fotoarkivet. Ytterligare varianter på detta är Tessinsamlingen som är en samling men 

som rent fysiskt befinner sig i arkivlokalen. Den består delvis av böcker som i sin tur 

                                                 
50 http://www.nationalmuseum.se/NMTemplates/NMSingle___2513.aspx 2003-12-06 
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innehåller handtecknade skisser vilka tillhör samlingen men som i praktiken räknas till 

arkivet.  

   Vidare pekade G.N på att det finns en hel del arkivmaterial som rent fysiskt befinner sig 

på annan plats än i arkivet. Detta kan vara olika typer av arbetsmaterial som behövs för 

intendenternas och forskarnas arbete med exempelvis utställningar, kataloger och böcker etc. 

Arkivmaterialet befinner sig ute på olika avdelningar utan att man ibland har någon vetskap 

om var. Den vanligaste anledningen till att denna situation uppstår är att man under vissa 

perioder helt saknat en arkivarie som har kunnat lämna ut och registrera var materialet tar 

vägen. En del av arkivmaterialet kan också vara sådant som har donerats till museet. G.N 

förklarar att det ofta kan vara så att materialet lämnats in till en intendent för att denna var 

känd eller bekant till donatorn. Då handlar det om arkivalier som borde finnas i arkivet men 

som aldrig befunnit sig där. Stora delar av det ovan nämnda materialet är också sådant som 

kan bli liggande under många år och som arkivarien i princip själv får söka upp och föra till 

arkivet. 

   Ytterligare en stor post av arkivmaterial som ofta stannar ute på personalens arbetsrum 

är insamlad dokumentation efter en avslutad utställning.51 Det är enligt G.N den 

utställningsansvarige som alltid är den som ska ta om hand och arkivera det som berör en 

utställning. Arbetet utförs efter en mall som talar om vad som ska sparas. Sedan ska detta 

levereras till arkivet, oftast i pärmar. Det är dock inte helt ovanligt att detta material blir kvar 

på tjänstemannens arbetsrum under många år. 

 

Arkivinstitutionens roll och plats i organisationen 
G.N menar att arkivets uppgift på museet är att ta hand om det material som produceras i 

verksamheten. Men även att ta hand om arkivalier som doneras eller köps in. Arkivet har 

också en klart definierad uppgift att vara en serviceinstitution. G.N berättar att 

Nationalmuseums organisation  består av ledningen som under sig har projektkansliet och 

stabsfunktionerna samt enheterna samling, slotts, forskning, konstförmedling, teknik och 

transport. Dessa enheter har sedan en rad mindre avdelningar under sig. Idag befinner sig 

arkivet som en egen avdelning  under den stora enheten konstförmedling. Innan G.N 

anställdes låg arkivet under konstbiblioteket som även den befinner sig under paraplyenheten 

konstförmedling. Däremot ligger ämbetsarkivet under stabsfunktionen, detta eftersom det 

löpande kan behöva användas av förvaltningen och också lyder under andra lagar. 
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   Var placerar sig då arkivarien i denna organisation jämfört med en museitjänsteman? 

G.N upplever det som att arkivyrket helt klart ligger i linje med intendenterna men kanske i 

det lägre kvarteret av denna grupp. Att vara arkivarie på ett museum tror hon ändå uppfattas 

som en kvalificerad befattning. Man är i allmänhet medveten om att det krävs en längre 

utbildning för yrket. Attityden som hon möter är också oftast mycket positiv. Man är tacksam 

när arkivarien dyker upp och tar hand om papper på arbetsrummet. Samt många tycker att det 

är bra att kunna slussa forskare och allmänhet vidare till en arkivarie som har bättre kunskaper 

om sökmöjligheterna i arkivet. Oftast ses alltså arkivarien som en avlastning. Dock berättar 

G.N att hon emellanåt också ses som aningen besvärlig, när hon uppmanar personalen att de 

måste hålla ordning på sitt material. 

 

Forskning i arkivet 
Arkivet är som nämnts ovan en serviceinstitution. Uppgiften som sådan är enligt G.N att serva 

både interna och externa forskare. Vill en extern forskare besöka arkivet måste denne avtala 

tid med G.N som finns tillgänglig under vissa tider tre dagar i veckan. Övriga tider är arkivet 

inte öppet för utomstående. De interna forskarna har dock ständig tillgång till arkivet även när 

arkivarien inte är där.  

   G.N berättar att arkivet är inrymt i det gamla biblioteket på Nationalmuseum. Samma 

rum är också platsen där utomstående besökare kan sitta och forska. Forskaren sitter alltså 

inne i själva arkivlokalen där delar av beståndet förvaras. Om forskaren är känd för G.N eller 

annan museipersonal kan denne få sitta själv i arkivlokalen med sitt framtagna material. 

Annars flyttas ibland materialet över till konstbiblioteket i byggnaden intill. Här har man lite 

längre öppettider och dessutom har det den fördelen att G.N har sitt arbetsrum i samma 

byggnad. Arkivet har ungefär en utomstående forskare i veckan som rent fysiskt besöker 

arkivet, men G.N får också många förfrågningar via e-post och telefon. Många frågor kommer 

från forskare utomlands.  

   G.N berättar att man söker via arkivförteckningar, kartotek m.m. Det finns också en hel 

del material som ännu inte är genomgånget och förtecknat. En annan viktig punkt som G.N 

framhöll i sammanhanget är att arkivbeståndet är uppdelat och befinner sig på tre olika 

ställen, samt att arkivarien har sitt tjänsterum på ett fjärde. Det kommer dock att bli ändring 

på det. 

                                                                                                                                                         
51 Detta material hamnar i Myndighetsarkivet under Nationalmusei avdelningar. 
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   Öppettiderna är något som G.N gärna skulle ändra på och hon påpekar att det också är 

upp till henne själv att åstadkomma ändringar i samband med tillgängligheten för 

allmänheten. Hon anser att arkivet helt klart borde vara öppet åtminstone en dag/kväll i 

veckan då forskare kunde komma oanmälda. Behovet av att hålla öppet utan förbokning finns 

och skulle förmodligen göra att ännu fler besökte arkivet. Problemet idag är i huvudsak att 

arkivarien endast är anställd på halvtid. Det skulle krävas en heltidsanställd arkivarie för att 

klara av att sköta det löpande samt hålla öppet mer för utomstående forskare. Vad gäller den 

interna delen av forskarna så skulle de absolut uppleva att arkivet inte var öppet tillräckligt 

mycket om det hölls låst när G.N ej var i tjänst. Idag fungerar arkivets interna öppettider pga. 

att arkivet alltid är tillgängligt för de som arbetar på Nationalmuseum. Arkivmaterialet finns 

att tillgå alla dagar och museipersonalen får själva söka reda på den information de behöver. 

    

Arkivet och arkivbeståndets betydelse för den utåtriktade verksamheten 
G.N berättar att i den utåtriktade verksamheten syns det som finns i arkivet kanske oftast i 

samband med utställningskataloger och andra skrifter. Men en stor del av den utåtriktade 

verksamheten som arkivet har består också i att hjälpa många av alla konststudenter på C- och 

D-nivå i Stockholm, men också från andra orter som exempelvis Uppsala. 

   Att arkivet skulle kunna spela en större roll utåt mot den allmänna publiken råder ingen 

tvekan anser G.N. Exempelvis om man skulle marknadsföra den stora brevsamling man har. 

Annars tycker G.N att det är svårt att marknadsföra sitt material för hårt eftersom man just nu 

varken har funktionsenliga lokaler, söksystem eller personal att ta hand om ett för stort antal 

forskare. Dessutom har man mycket material som ej är ordnat och dessutom väldigt ömtåligt.   

 

Arkivets framtid 
G.N anser att framtiden för arkivet beror mycket på arkivarien själv. G.N tycker att man 

absolut måste jobba för att arkivet ska expandera. Både vad gäller verksamhet utåt och 

tillgänglighet. Tillhandahållande är aktuellt just nu och det gäller att försöka följa med utifrån 

de förutsättningar man har. Det är viktigt att arbeta mot att arkivet får ta mer plats och att man 

i framtiden får en heltidsanställd arkivarie. 
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 Upplandsmuseets arkiv 
 

Nedan görs en presentation av Upplandsmuseet, dess verksamhet, samlingar samt arkiv. 

   1909 etablerades Upplandsmuseet av Upplandsfornminnesförening som 

provinsmuseum för landskapet Uppland.52 1979 blev Upplandsmuseet ett länsmuseum och 

drivs nu som en stiftelse med landsting och stat som finansiärer.53 Museet har en  

kulturhistoriskt inriktad verksamhet som samlar, vårdar och visar Uppländska miljöer, livet, 

arbetet och traditioner. Museet ansvara således för att länets kulturhistoriska utveckling 

dokumenteras och tillgängliggörs för allmänheten.54  Man framhåller också att museets 

signum är dess samlingar. Museets insamling styrs av ett dokumentations- och 

forskningsprogram. Programmet grundas på en analys av länets kulturhistoriska profil och 

näringslivskultur. Häri pekas tre särskilt viktiga områden ut som varit mest framträdande i  

landskapets och länets karaktär, förr och nu. Dessa är jordbruk, järnhantering och offentlig 

verksamhet. På dessa områden ska tyngdpunkten för museets insamlande ligga.55 

   Upplandsmuseet lyfter, på sin hemsida och i sitt informationsblad,  på ett tydligt sätt 

fram sina samlingar och också arkivet som ingår i det faktarum som har öppet två dagar i 

veckan. Man skriver också att ett villkor för att allmänheten ska kunna ta del av informationen 

i samlingarna är att de katalogiseras och registreras.56 

   Arkivet på Upplandsmuseet innehåller ämbetsarkivet, byggnadsinventeringar, material 

kring kulturmiljövården, uppmätningsritningar, arkeologiska undersökningar, pressklipp, 

etnologiskt material m.m.57   

   I det följande redovisas intervjun med antikvarie Cecilia Malmstig som gjordes 2003-

12-03. Hon benämns hädanefter C.M. 

 

                                                 
52 Möller, Tommy & Norman, Hans. Nittonhundratalets Uppsala. Uppsala 2002. s. 361-362. 
53 Möller, Tommy & Norman, Hans. Nittonhundratalets Uppsala. Uppsala 2002. s. 361-362. 
54 http://www.uppmus.se/ 2003-12-04 
55 http://www.uppmus.se/ 2003-12-04 
56 http://www.uppmus.se/hmeny.htm 2003-12-04 
57 http://www.uppmus.se/fakta.htm 
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Arkivets bestånd 
C.M berättar att arkivet  och dess bestånd till vissa delar går tillbaka till mitten av 1800-talet 

när Uppsala fornminnesförening startade.  

    C.M menar att anledningen till att man behövde ett arkiv på Upplandsmuseet var för att 

ta om hand det som producerades i den egna verksamheten. Museet producerar arkivmaterial 

dels genom den löpande administrativa verksamheten som stiftelse och dels genom 

utställningar, bebyggelseinventeringar, arkeologiska utgrävningar m.m.  

   C.M berättar att arkivets storlek är ungefär 200 hyllmeter. Mycket är inte förtecknat 

vilket gör att tillgängligheten för detta material är liten. Stora delar av arkivbeståndet skulle 

behöva rensas från gem, plastfickor osv. Dessutom är många arkivkapslar i dåligt skick. 

Mycket ligger också alldeles för trångt packat och många kapslar är trasiga. Det mesta av 

arkivmaterialet befinner sig i Upplandsmuseets lokaler och en mindre del finns i 

arkivlokalerna i Morgongåva. 

   Barbro Björnemalm, som gjort bevarandeplanen för Upplands museets samlingar, 

skriver att arkivet består av bl.a. Klipparkivet som innehåller klipp ur dagstidningar som rör 

verksamheten vid Upplands hembygdsföreningar, Upplands fornminnesförening, 

Upplandsmuseet, bebyggelse och allmän kulturhistoria i Uppland.58 

   Vidare i bevarandeplanen följer det Topografiska arkivet som i sin tur är uppdelat i 

antal mindre delar.  

1. Topografiskt ordnade handlingar – innehåller material som producerats av 

kulturmiljöavdelningens och arkeologiska avdelningens verksamheter. Här finns också 

remissärenden angående bebyggelser och kulturmiljöer i  Uppsala län. Det finns också 

en liten mängd material skänkt till museet från privatpersoner och hembygdsforskare. 

2. Inventeringar och kommittéarkiv – innehåller byggnadsinventeringar, broinventeringar 

samt prästgårdsinventeringar. Här återfinns också en mindre mängd arkivhandlingar 

från olika kommittéer. 

3. Bilagor till föremålskatalogen – innehåller textdokument med detaljerad information 

om föremål i samlingarna. 

4. Etnologiska arkivet – innehåller handlingar av historisk och etnologisk karaktär, samt 

person- släkt- och gårdsarkiv, enskilda företag. Uppgifter rörande handel, hantverk 

och industri i Uppsala och Uppland. Föreningsmaterial och samlingar av allmänt 

kulturhistoriskt – etnologiskt innehåll.59 

                                                 
58 Björnemalm, Barbro, Våga välja vård, Bevarandeplan för stiftelsen Upplandsmuseets samlingar, Uppsala 2003. s.12. 
59 Björnemalm, Barbro, Våga välja vård, Bevarandeplan för stiftelsen Upplandsmuseets samlingar, Uppsala 2003. s.12-13. 
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   Därefter tar Barbro Björnemalm upp Ämbetsarkivet som även denna är indelad i 

underavdelningar. 

1. Stiftelsen Upplandsmuseet – innehåller handlingar från den löpande verksamheten 

såsom olika typer av protokoll, diarier, register och liggare, inkomna handlingar, 

handlingar ordnade efter ämne och räkenskaper. Häri finns även andra mindre 

arkivbildare samt ett antal donationer som benämns samlingar. 

2. Upplands Fornminnesförening – olika typer av protokoll, register och liggare, 

inkomna handlingar, handlingar ordnade efter ämne, räkenskaper. 

3. Disastiftelsen – innehåller protokoll, arkivexemplar av utgående handlingar, diarier, 

register och liggare, korrespondens, inkomna handlingar, dagböcker och kassaböcker. 

4. Övrigt i ämbetsarkivet –  innehåller handlingar rörande olika projekt, publikationer 

m.m. 

5. Utställningsarkivet – innehåller material rörande utställningar som museet 

producerat.60 

   Enligt Barbro Björnemalms bevarandeplan har man också i arkivet Kartor som består 

av kartor främst rörande Uppland men även Sverigekartor, fysisk riksplanering och 

generalplaner. Vidare finns Ritningar som främst innehåller originalritningar utförda i 

samband med byggnadshistoriska dokumentationer och arkeologiska utgrävningar. Slutligen 

finns under rubriken arkiv också Spelfilm, Ljudband, Kassettband, Videoband, CD-R och 

annan optisk media och rubriken Diverse.61 

    

Arkivbestånd och samling 
C.M menar att man på museet uppfattar arkivbeståndet som bärare av vad man gör och har 

gjort. Arkivhandlingarna ska visa resultatet av de arbeten och projekt man bedrivit. C.M 

tycker att man ska kunna finna information om de olika verksamheterna som har förekommit 

och som pågår idag. Det är alltså den skriftliga dokumentationen av museets verksamhet. 

Arkivbeståndet ska fungera som ett slags stöd till museets samlingar. 

   C.M poängterar att samlingen, som är den centrala delen av verksamheten, består av 

föremålen. 

 

                                                 
60 Björnemalm, Barbro, Våga välja vård, Bevarandeplan för stiftelsen Upplandsmuseets samlingar, Uppsala 2003. s.13-14. 
61 Björnemalm, Barbro, Våga välja vård, Bevarandeplan för stiftelsen Upplandsmuseets samlingar, Uppsala, 2003. s. 14-17. 
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Arkivinstitutionens roll och plats i organisationen 
C.M tycker att arkivinstitutionens roll på museet är tillhandahållning. Man ska kunna få ta del 

av handlingar rörande den löpande verksamheten på museet. Dock anser C.M att det 

framförallt är den ibland helt unika informationen som man samlar in eller producerar i 

museiverksamheten som är viktigast att andra kan ta del av. Detta gäller exempelvis 

handlingar i det etnologiska arkivet och det topografiska arkivet som besitter mycket exklusiv 

information. 

   Platsen för arkivet i organisationen, tycker C.M knappast är central. Upplandsmuseets 

organisation består av museiledningen som under sig har ett antal olika avdelningar. Dessa är 

avdelningen för utställningar och undervisning, dokumentationsavdelningen (under vilken 

faktarummet befinner sig), kulturmiljöavdelningen, avdelningen för arkeologiska 

undersökningar.  

Om hon skulle göra en rangordning  skulle den förmodligen se ut på följande vis: 

föremål, bild, arkiv och bibliotek. C.M tror inte att arkivet inom museet anses ha så särskilt 

hög status, men arkivet är ändå viktigt för verksamheten inte minst utåt mot allmänheten. 

   C.M berättar att man inte har någon anställd arkivarie och har heller aldrig haft. Dock 

har man haft åtminstone en projektanställd arkivarie, som under en tid ordnade upp och 

förtecknade vissa delar av arkivbeståndet. De som jobbar i faktarummet i vilket arkivet ingår 

är antikvarier annan museipersonal, eller projektanställda med skiftande bakgrund.  

 

Forskning i arkivet 
C.M berättar att  Upplandsmuseet har ett s.k. faktarum i vilket arkivet ingår. Här 

tillhandahåller man vissa föremål, arkivmaterial och ett mindre bibliotek. Det finns tillgång 

till olika register, NAD samt Libris Websök på Internet. Faktarummet har öppet två dagar i 

veckan och det finns alltid någon i tjänst för att hjälpa till att ta fram önskat material. 

Upplandsmuseet har även en depå i Morgongåva dit man som besökare kan åka för att ta del 

av handlingar som ej finns i museets magasin i Uppsala.  

   Arkivet och arkivbeståndet är enligt C.M riktat mot både interna och externa forskare. 

Faktarummet besöks av några tusen externa forskare per år. C.M menar dock att det är svårt 

att säga exakt hur många av dessa som beställer fram något ur arkivbeståndet. Ofta söker och 

beställer besökaren i både arkivet, föremålssamlingen och biblioteket. Hur många som tar del 

av arkivmaterialet beror också på vem som sitter i expeditionen. Vissa av de som tjänstgör där 

har väldigt god kännedom och stort intresse av arkivbeståndet och då söker man mer där. Det 
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kan också hänga på forskaren, hur pass insatt denne är i vad som finns att tillgå i arkivets 

bestånd. 

   C.M anser att det helt klart finns ett behov av mer öppethållande av faktarummet. 

Tidigare hade man öppet ytterligare en dag i veckan och det finns önskemål om att återgå till 

det. 

 

Arkivet och arkivbeståndets betydelse för den utåtriktade verksamheten 
C.M menar att arkivet absolut har betydelse för den utåtriktade verksamheten. Man gör 

reklam för faktarummet och det är väldigt många som är intresserade. Arkivet innehåller 

också material som är viktigt i den pågående verksamheten som syns utåt allmänheten. C.M 

tror också att innehållet i arkivet helt klart bidrar till att fler besökare uppsöker museet.  

 

Arkivets framtid 
C.M tror att Upplandsmuseet ska försöka satsa på att utveckla faktarummet ytterligare, och 

således också arkivet. Ett önskemål är att man vill få det mesta av arkivmaterialet som ej är 

det, ordnat och förtecknat. Eventuellt ska man också digitalisera mer av arkivbeståndet.  C.M 

berättar att man på museet vill få materialet mer tillgängligt och sökbart, men också att man 

vill skydda vissa typer av handlingar mot för hårt slitage. En annan åtgärd för att komma till 

rätta med slitaget skulle, enligt C.M vara att försöka få alla som arbetar i faktarummet att 

använda vantar när man handskas med arkivmaterial. Vantar har  man alltid när man arbetar 

med samlingarna. 
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Diskussion och slutsatser 

 
Vad har då arkivet för roll och uppgift på museet?  Har man någon uppfattning om och gör 

man någon gränsdragning mellan arkivbeståndet och samlingen? Mitt första intryck från de 

två intervjuerna, är att museerna anser att arkivinstitutionen har en självklar plats i  

organisationen men att den inte är speciellt central. Det tycks mig vara så att arkivet för en 

relativt undanskymd tillvaro i verksamhetens utkanter.  

   För att så tydligt som möjligt försöka ge en bild av vad jag kommit fram till, har 

diskussionskapitlet delats upp i samma rubriker som ovan. De två arkiv och arkivbestånd jag 

valt att studera har helt olika ursprung till sin verksamhet. De är också till sin karaktär och 

inriktning väldigt olika. Detta är bra och ger två helt olika exempel på hur arkiv som befinner 

sig på ett museum kan se ut och hur de arbetar internt och externt. Vidare har de två personer 

jag intervjuat olika yrkesbakgrund. G.N är arkivarie och har dessutom arbetat som sådan i 

många år. C.M  är antikvarie och har inte någon arkivutbildning. 

  

 

Arkivets bestånd 
 

Nationalmuseums arkiv består av ca. 400 hyllmeter arkivmaterial och Upplandsmuseets arkiv 

av ca. 200 hyllmeter. På bägge museerna är delar av detta arkivmaterial inte ordnat och 

förtecknat. Det handlar främst om arkivbestånd som är kopplat till konsten, föremålen och de 

utställningar som man gjort, samt även de förvärvade arkiven. Vad gäller de arkivbestånd som 

finns i ämbetsarkivet/myndighetsarkivet var dessa både ordnade och förtecknade. Både G.N 

och C.M, som båda främst arbetar med de förstnämnda delarna av arkiven,  poängterade detta 

och också en tydlig önskan att kunna åtgärda de brister som finns i arkivbeståndet utanför 

myndighets/ämbetsarkivet. Eftersom vissa delar av båda arkiven under olika tider fört en 
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relativt undanskymd tillvaro har museet troligen inte prioriterat denna ordningsfråga. Vidare 

kan konstateras att man i de fall materialet är ordnat och förtecknat använt sig av mycket 

skiftande principer. Detta tycker jag var speciellt synligt på Nationalmuseum där en rad olika 

system hade brukats genom åren. Hur väl organiserat  och tillgängligt materialet är beror i 

mycket hög grad på vem eller vilka som har och har haft hand om arkivet. Förutom museets 

ekonomi tycks det personliga engagemanget från personalen som arbetar med arkivet vara 

den absolut viktigaste faktorn för hur tillgängligt och välordnat arkivbeståndet är.  

   Båda de studerade arkiven kan sägas ha två olika typer av arkivmaterial. Den första är 

den del av arkiven som innehåller handlingar producerade i organisationen och som speglar 

den egna verksamheten. På Nationalmuseum benämnt Myndighetsarkiv och på 

Upplandsmuseet benämnt Ämbetsarkivet. Dessa delar av arkivbestånden tycks vara ordnade 

och förtecknade samt hållas i god ordning. Detta förmodligen främst p.g.a. den lagstiftning 

som arkivhandlingarna lyder under samt det eventuella behov myndigheten i sig har av att 

enkelt kunna återanvända dessa handlingar i den löpande verksamheten. Här handlar det om 

material som alltså rent juridiskt lyder under helt andra lagar än större delen av det övriga som 

finns i museernas arkiv. Värt att notera är dock att det i Upplandsmuseets ämbetsarkiv finns 

donationer som benämns samlingar. Det tycks alltså som om museet till och med i den del av 

museets arkivbestånd som lyder under lagar, har delar som är av typen förvärvade arkiv eller 

samling och som sådana inte borde beröras av eventuell arkivlagstiftning.  

   Sedan har man den andra hälften av arkivmaterialet som inte lyder under samma lagar 

och alltså inte har samma krav på sig att förvaras, ordnas, förtecknas och hållas tillgängligt 

som den förstnämnda delen. Det är också här de största bristerna finns. Trasiga och överfyllda 

kapslar, gem, plastfickor, material som ej är ordnat och förtecknat, förteckningar efter olika 

principer m.m. Detta är dock ett faktum som de som arbetar i arkiven är mycket medvetna 

om. Tidsbrist och pengar är förstås de främsta anledningarna till att det ser ut så här men 

också som nämnts ovan brist på klara riktlinjer för hur man ska ordna materialet. Bristen på 

klara gemensamma riktlinjer när det gäller dokumentation och förtecknande gäller även, som 

jag tidigare tagit upp, museernas samlingar. 

   Vad innehåller då dessa två studerade arkiv för olika typer av handlingar och föremål? 

Eftersom jag inte haft möjlighet att gå igenom några stora mängder material så kan jag förstås 

inte uttala mig för mycket om det exakta innehållet men, enligt uppgifter från informanterna 

och genom olika tryckta uppgifter om arkivbestånden kan sägas att det till viss del är en 

blandad kompott av handlingar och ibland även föremål eller konst.  Den dominerande delen 
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av dessa arkivalier är sådant som samlats in, donerats eller köpts in till museet.  Det är också 

här man hittar gråzonen för vad som ska vara arkiv eller samling. 

   På Nationalmuseum har man konstnärsarkivet och dokumentationsarkivet, där 

konstnärsarkivet i sin tur är uppdelade i fyra olika delar. Dessa är både arkivbestånd som 

kommer från Nationalmuseets verksamhet och arkivbestånd efter andra arkivbildare 

(förvärvade arkiv). Beståndet består mestadels av pappershandlingar såsom brev, 

inventarieförteckningar, manuskript, tidningsutklipp m.m. Det förvaras också lite föremål här 

och var, som har blivit inlämnade tillsammans med arkivmaterialet och sedan blivit kvar. Bl.a. 

får jag ta en snabb titt på Ivar Arosenius dödsmask som förvaras i arkivet. Ytterligare något 

som egentligen tillhör samlingen och inte arkivet är skisser och gravyrer som ganska ofta 

förekommer i arkivbeståndet. Mer om det nedan. 

   Upplandsmuseets arkiv har förutom ämbetsarkivet som redan tagits upp ovan, 

klipparkivet, topografiska arkivet, ämbetsarkivet, kartor, ritningar, ljudband, videoband, CD-

R och annan optisk media och diverse. Dessa arkiv är också skapade genom insamlingar, 

donationer och förvärv. Här råder det dock en ganska klar avgränsning mellan dokument och 

museets föremål. Vad C.M vet så finns det inte några föremål i det som man benämner arkiv. 

Man förvarar alltså enbart pappershandlingar inga föremål de hör till samlingen.  

 

Arkivbestånd och samling 
 

Mina två informanter på respektive museum tyckte att de hade en ganska klar uppfattning om 

vad skillnaden mellan arkivbeståndet och samlingen var. Jag fick också väldigt lika svar på 

min fråga angående arkivbeståndet och samlingen. Det var alltså ingen större skillnad mellan 

arkivariens och antikvariens uppfattning om gränsen mellan dessa båda begrepp. 

 G.N på Nationalmuseum förklarade att arkivbeståndet skildrar museets verksamhet. 
Arkivinstitutionen tar hand om dokumenten och museet om konstverken eller samlingen. 
Museets arkiv arbetar med att ta om hand och tillhandahålla dokumentationen och 
informationen runt konstverken och föremålen som finns i samlingarna samt 
dokumentationen om verksamheten. C.M på Upplandsmuseet ansåg att arkivbeståndet ska 
skildra vad museet gör och har gjort, alltså verksamheten. Samt att arkivinstitutionen och dess 
handlingar ska fungera som ett stöd åt museets samlingar. Som synes stämmer dessa åsikter 
om skillnaden mellan arkivbeståndet och samlingen ganska väl med de definitioner jag valt att 
använda mig av i denna uppsats. Dock var det ingen av informanterna som framhöll att den 
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största skillnaden mellan samlingen och arkivbeståndet är sättet de uppkommit. Nämligen ett 
material som är medvetet insamlat och ett som växt fram genom en verksamhet.  

Skillnaden i praktiken var dock tydligast hos Upplandsmuseet. Här verkade man ha haft 
lättare att avgöra vad som skulle finnas var. På Nationalmuseum fanns inte denna klara gräns 
lika tydligt. I praktiken verkar mina inledande föreställningar om den suddiga gränsen mellan 
ett arkivbestånd och en samling bekräftas i Nationalmuseums arkiv. Jag kunde konstatera att 
man tidigare, kanske i brist på någon som haft kunskap och intresse för arkivet, till viss del 
låtit arkivet och arkivbeståndet ta om hand och blandas med sådant som borde finnas i 
samlingarna. Dock kan detta också ha att göra med vad för typ av samling museet har. 
Dessutom är det också så att, som nämnts tidigare, föremål, foton och konstverk mycket väl 
kan tillhöra ett arkivbestånd och skildra museets verksamhet. Avgränsningen  är således svår i 
praktiken även om museipersonalen  är medveten om skillnaden. 

   Enligt min mening är det som  gör museernas arkivverksamhet så intressant  att 

arkivbestånden till viss del innehåller ett traditionellt arkivmaterial bestående av exempelvis 

protokoll, diarier, in- och utgående handlingar m.m. Andra halvan består av något som oftast 

har samlats in på ett medvetet sätt. Alltså arkivalier som inte längre uppträder i sitt 

ursprungliga sammanhang. Dock tycker jag att de insamlade och sammanställda arkivalierna 

naturligtvis också skildrar verksamheten på ett museum, men det råder helt klart en viss 

konflikt mellan arkivbestånd och samling.  

 

Med den senare termen förstås ett bestånd, som hopförts genom medveten samlarverksamhet. Det har inte 
växt fram som ett resultat av administrativ eller annan verksamhet, så som ett arkiv har gjort. Också de 
genom ämnesordning i efterhand åstadkomna serierna av aktstycken (av typen Biographica och andra 
sådana serier, som skapades i äldre tid) benämnes samlingar. Det utmärkande för en samling är, att de olika 
aktstyckena (eller akterna) utbrutits ur det arkiv de tillhört och uppträder isolerat, utan stödet av den 
arkivaliska omgivning som kännetecknar arkivkonstruktionen. Sambandet mellan dem har – i den mån det 
existerar - konstruerats långt efteråt; det har inte framgått ur förvaltnings- och arkivbildningsåtgärder.62 

   

I min undersökning visade det sig alltså att det fanns en glidande skala av tre grupper 
nämligen arkivet/arkivbeståndet, samlingen och gråzonen som ligger mellan dessa båda. 

                                                 
62 Nilsson, Nils, Arkivkunskap, Malmö, 1974. s.21. 
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Arkivinstitutionens roll och plats i organisationen 

 
Arkivinstitutionens roll och uppgift på museet var ungefär densamma på båda de intervjuade 

museerna. Informanterna ansåg att arkivet är en serviceinstitution som ska ta om hand och 

tillhandahålla handlingar som produceras och samlas in i verksamheten. Här inkluderas även 

äldre handlingar eller samlingar som museet anser hör till arkivets bestånd. Arkivet ska 

tillhandahålla både mot den egna organisationen och utåt mot allmänheten och har således en 

dubbel servicefunktion. Hur mycket museerna satsar på denna tillhandahållande verksamhet 

tycks vara väldigt olika. Som jag ser det så handlar det mycket om vad för slags museum det 

är frågan om. Både samlingarnas karaktär, museets storlek och ledning spelar självklart in 

men även den personliga drivkraften hos de som arbetar med arkivet tycks vara avgörande. 

   I organisationen finns arkivet inte speciellt centralt, vilket kanske inte är så förvånande. 

På Upplandsmuseet skulle arkivet enligt C.M vid en rangordning hamna på följande plats: 

föremål, bild, arkivinstitution och bibliotek. Arkivet fungerar som ett slags stöd eller support 

till samlingarna och är viktig som sådan men utan att för den skull ha så särskilt hög status. 

Det tyngsta argumentet för att lyfta fram arkivet och dess bestånd var på båda ,museerna i 

egenskap av publikdragare när det gällde forskning . Här tycker jag själv att Upplandsmuseet 

verkar ha lyckats väldigt bra.  

Informanterna trodde inte att arkivet internt ansågs ha alltför hög status. På 

Upplandsmuseet visades det tydligt av det faktum att man aldrig haft någon med 

arkivarieutbildning anställd. En projektanställd arkivarie hade under en tid ordnat och 

förtecknat vissa delar av arkivet men mycket återstår att göras. C.M framhöll att det även i 

framtiden var tänkt att museet på detta sätt skulle lösa arkivets behov av ordnade och 

förtecknande av handlingarna. Således är en arkivarie inte något som man prioriterar inom 

museets ekonomiska ramar utan man anser att arkivet och faktarummet kan skötas av 

exempelvis antikvarierna. Nationalmuseums arkivinstitution har den senaste tiden tagit ett 

litet kliv framåt i organisationen. Detta så till vida att man numera inte längre ligger dold som 

en liten underavdelning till konstbiblioteket utan är en egen enhet under Konstförmedling i 

organisationsbeskrivningen. Anledningen är att arkivet nu, efter en tids uppehåll, återigen har 

en utbildad arkivarie anställd. Att det är viktigt för arkivet i form av status att man har någon 

anställd som enbart ägnar sig åt dess verksamhet är förstås klart. Arkivarien G.N upplever 

också att hon definitivt har respons och gehör för det hon gör och vill göra. G.N tror att 
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arkivarieyrket av den övriga personalen uppfattas som en kvalificerad befattning, som helt 

klart ligger i linje med intendenten. Som tidigare redovisats var hon övertygad om att de flesta 

kände till att det krävdes en längre utbildning för arkivyrket. Hon upplevde också att 

intendenterna oftast var tacksamma när arkivarien dök upp och tog hand om dokument som 

de hade liggande på rummet. De flesta tyckte också att det var bra att kunna skicka vidare 

forskare till någon som kunde hjälpa dessa tillrätta i arkivet. Det enda tillfället som G.N 

trodde att arkivarien inte uppfattades så positivt var vid uppmaningar från denne att 

museipersonalen borde hålla bättre ordning på sina handlingar. Arkivarien tycks alltså, enligt 

hennes egen uppfattning, ha en ganska bra status på museet. 

  

Forskning i arkivet 
 

Som konstaterats ovan var båda informanterna av den uppfattningen att arkivinstitutionen har 

en klar servicefunktion. G.N och C.M betonar att det är viktigt med tillhandahållande, 

speciellt gentemot allmänheten. För att museet ska kunna bestå som en viktig kunskapskälla 

måste man följa med i samhällets utveckling. Därför är det öppna museet mycket viktigt och 

många museer satsar därför på s.k. faktarum. I ett faktarum kan  alla tre ABM-områdena 

förenas. 

   Upplandsmuseet har tagit fasta på detta och öppnade 1997 ett faktarum, när lokaler intill 

museet blev tomma. Att försöka samordna information och kunskap på detta sätt är mycket 

positivt och ett bra exempel på att man kan lyckas med ABM-samarbeten. 

 

ABM-samverkan behöver inte uteslutande avse samverkan mellan institutioner, som i olika utsträckning är 
administrativt, organisatoriskt eller lokalmässigt separata utan kan även gälla funktioner inom en och 
samma organisation. Så t.ex. har museer inom sig ofta arkiv och bibliotek och på senare tid märks främst 
vid de mindre museerna en medveten och kunskapsorienterad samordning av de tre funktionerna.63 
 

C.M tycker också att faktarummet på Upplandsmuseet är något som har fallit väldigt väl 

ut. Man har många besökare och man skulle kunna få ännu fler om man dessutom kanske fick 

till stånd ytterligare digitaliseringar och olika databaser att söka i. Eftersom arkiv, bibliotek 

                                                 
63 Gram, Magdalena. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungliga 
Biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet. 2002. s.7. 
http://www.kb.se/Sekr/Yttranden/ABM-yttrande.pdf 2003-12-06 
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och museer ibland har väldigt likartat material eller material som är mer eller mindre 

informationsmässigt sammankopplade, är denna typ av samordning som ett faktarum erbjuder 

ett lyckat koncept.   

   På Nationalmuseum har man, i alla fall inte ännu så länge, något faktarum. Frågan är 

också om det skulle vara praktiskt möjligt för den typ av museum som detta är. Dels med 

tanke på Nationalmuseets storlek samt dess karaktär som konstmuseum. Det finns säkerligen 

också många andra anledningar till att museet inte har valt att gå denna väg. Som jag uppfattar 

det från min intervju, så är det av främst två anledningar som man hittills inte satsat lika hårt 

på ett mer lättillgängligt arkiv. Den första anledningen är problemet med att arkivarietjänsten 

inte har varit tillsatt under långa perioder och dessutom bara är en halvtidstjänst. Eftersom 

arkivet legat under biblioteket har det kommit att föra en undanskymd tillvaro i 

organisationen och setts som en del i biblioteksverksamheten. Det har i sin tur gjort att museet 

inte sett det som nödvändigt att lyfta fram arkivet. När det inte heller har funnits någon som 

fört arkivinstitutionens talan eller i sin egenskap av tjänsteman markerat arkivets betydelse så 

har det förstås inte hänt så mycket. En annan viktig faktor i sammanhanget tycks också vara 

att arkivet har vissa lokalproblem som man först måste lösa innan man kan få till stånd en 

förändring mot mer öppethållande och tillgängliggörande för utomstående forskare. Antingen 

som del i ett faktarum eller som en egen avdelning. 

   G.N och C.M betonade i intervjuerna att arkivet absolut är till både för 

forskare/personal inom organisationen och för utomstående forskare. Arkivet förväntas ge 

service åt två håll. Både Nationalmuseums och Upplandsmuseets arkiv skulle behöva utöka 

sina öppettider för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose det intresse som finns. För de 

interna användarna fungerar arkivets öppettider bra, eftersom arkivbeståndet alltid finns att 

tillgå för alla inom organisationen. Arkivet är tillgängligt för alla inom museet att ta del av när 

som helst. Detta förstås både på gott och ont. Många skulle behöva hjälp av någon som är van 

att söka i arkivet. Dels eftersom mycket av materialet är oordnat och dels eftersom mycket är 

ordnat efter skiftande system. Att den oerfarne på detta sätt kan missa mycket information är 

förstås självklart och dessutom kan personen skapa oreda bland handlingarna i sitt sökande. 

På Nationalmuseum vill G.N se att hon i framtiden kan anordna en intern utbildning i hur man 

söker i arkivet.  
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Arkivets och arkivbeståndets betydelse för den utåtriktade 
verksamheten 

 
Min ursprungliga föreställning att arkivet för en ganska dold tillvaro på museet har väl till 

vissa delar visat sig stämma och till vissa delar inte.64  

   Nationalmuseums arkiv verkar tämligen mycket i det fördolda. Det finns inte något sätt 

som en besökare bara kan titta in i arkivet och se vad som finns, alltså i form av faktarum eller 

en arkivlokal som är öppen vissa tider i  veckan. Avståndet till utomstående forskare och 

andra som bara är nyfikna är stort. På sin hemsida har dock museet med sitt arkiv på ett 

ganska tydligt sätt. Det går att ta reda på vad arkivet i stora drag innehåller och hur man kan 

besöka det. Men att behöva ringa eller mejla en arkivarie och avtala en tid har förstås både 

sina för och nackdelar när det gäller att locka människor till arkivinstitutionen. Om man 

endast är nyfiken på materialet i största allmänhet drar sig nog många för att ta kontakt. De 

som uppsöker arkivet blir troligtvis de som håller på med en klart definierad forskning. Detta 

visar också intervjun med G.N där de största grupperna av besökare i arkivet utgörs av C- och 

D-studenter i konstvetenskap, svenska och utländska släktforskare, olika typer av författare 

och journalister. Dessa tycks också vara de grupper som arkivet mer eller mindre främst 

vänder sig till i den utåtriktade reklam man har. 

   Att arkivinstitutionen på Nationalmuseum skulle kunna spela en mycket större roll i den 

utåtriktade verksamheten är G.N övertygad om. Idag är det väl främst genom 

utställningskataloger och andra publikationer som allmänheten kanske uppmärksammar 

arkivets existens. Frågan är dock om de gör det över huvudtaget. Samtidigt kan man ställa sig 

frågan om det är absolut nödvändigt att arkivbeståndet ska bli mera känt för museipubliken 

och andra människor ute i samhället. G.N ser förstås många problem med ett ökat antal 

besökare till arkivet i det tillstånd det idag befinner sig i. Mycket av materialet är väldigt 

ömtåligt och man har stora luckor i vad som är ordnat och förtecknat. Ytterligare problem till 

följd av detta är förstås att det ibland kan vara mycket tidskrävande även för arkivarien att 

söka i materialet. Även besökslokalen som delar av arkivbeståndet idag befinner sig i  är inte 

heller funktionsduglig för att ta emot för många besökare. 

                                                 
64 Detta gäller förstås de två museerna jag valt att studera. Förhållandena kan säkerligen skifta på olika museum. 
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   Upplandsmuseets arkiv ligger inte lika gömt som jag från början trodde. Här är ett 

exempel på ett museiarkiv som har klivit fram lite mer i dagsljuset. Faktarum ligger i tiden 

och på Upplandsmuseet har man sedan 1997 haft ett sådant. Det har lockat till sig många 

besökare som sedan också besökt museet. Arkivbeståndet bidrar också till museets 

utställningar samt till skrifter och publikationer av olika slag. Säkerligen skulle faktarummet 

kunna marknadsföra sig ännu hårdare utåt allmänheten men C.M framhåller också att museet 

inte vill satsa för hårt när det gäller material som kanske också finns på stadsarkivet och 

stadsbiblioteket. Däremot är det viktigt att lyfta fram den unika delen av arkivbeståndet som 

museet har.  

 

Arkivets framtid 
 
Om Nationalmuseums arkiv kommer att bli mer lättillgängligt för allmänheten i framtiden,  
tycks mig vara något osäkert. Vidare utveckling av verksamheten på arkivet hänger mycket på 
arkivariens ork och ambition. Från högre nivå verkar det inte finnas några konkreta planer på 
utveckling av arkivinstitutionen på Nationalmuseum. En positiv nära förestående förändring 
är dock att arkivarien ska flytta sitt tjänsterum till samma byggnad som stora delar av 
arkivbeståndet befinner sig i. G.N vill också försöka arbeta mot att få arkivet mer synligt utåt 
och att försöka göra verksamheten mer tillgänglig för utomstående forskare och allmänheten. 
Ett viktigt mål anser jag själv borde vara att försöka få ordning på det som ej är ordnat och 
förtecknat samt att fundera över möjligheterna att digitalisera delar av arkivbeståndet. En 
databas av något slag ökar sökmöjligheterna både för utomstående och interna användare. 
Kanske skulle det också locka till sig fler amatörforskare om det vore enklare att själv söka i 
arkivet. 

   Upplandsmuseet har för avsikt att satsa ytterligare på sitt faktarum. Arkivbeståndet 
kommer därför att på ett förhoppningsvis positivt sätt lyftas fram mer i museets verksamhet. 
Eventuellt vill man också fortsätta med digitaliseringen av sitt arkivbestånd. Detta skulle 
förstås i ännu högre grad öka tillgängligheten och minskar slitaget på materialet. Men någon 
egen arkivinstitution med en anställd arkivarie tycks inte finnas med i framtidsplanerna. 
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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats hade som huvudsyfte att ge svar på hur arkivverksamheten bedrivs på 
ett museum och hur den museipersonal som arbetar med arkivet såg på arkivet,  
arkivbeståndet och på sin egen roll i förhållande till museets övriga verksamhet, samlingar 
och personal. Utöver denna fråga ställdes en rad underfrågor.   

Som källmaterial användes huvudsakligen intervjuer gjorda med en arkivarie från 
Nationalmuseum och en antikvarie från Upplandsmuseet. Båda arbetade med respektive arkiv 
och museets arkivfrågor. 

Det framkom att arkivverksamheten på dessa museum främst bedrivs som en serviceenhet 
som skall tillhandahålla arkivmaterial både internt och externt. Arkivet fungerar som en slags 
stöd eller support till samlingarna för museets egen personal, samt som kunskapsbank och 
publikdragare för utomstående forskare och allmänhet. Museets arkiv förväntas alltså ge 
service åt två håll. Att arkivet samtidigt för en ganska dold tillvaro på museet var ganska 
tydligt men önskan om förändringar fanns.  

Vidare framkom det att båda informanterna upplevde att arkivet hade en viktig roll i 
förhållande till samlingarna, både som stöd åt samlingen och i egenskap av kunskapsbank åt 
forskare och personal. Samtidigt ansåg de inte att arkivet var så centralt placerat i 
organisationen eller i förhållande till samlingen. Dock märktes en skillnad mellan 
informanterna när det gällde att framhålla arkivets värde gentemot samlingen. Arkivarien G.N 
på Nationalmuseum tryckte oftare på att arkivet var väldigt viktigt för samlingen och arbetet 
med denna, men också att det i arkivbestånden fanns helt unikt material som s.a.s. stod vid 
sidan av samlingen. C.M på Upplandsmuseet som var antikvarie däremot talade mer om 
faktarummets betydelse, där arkivet bara är en del, såsom serviceinstitution åt forskare.  

På Nationalmuseum tyckte också arkivarien att både arkivinstitutionen och hon själv hade 
en relativt hög status på museet. G.N tyckte också att det var viktigt för arkivets fortsatta 
utveckling att det fanns en anställd utbildad arkivarie. C.M på Upplandsmuseet trodde 
däremot inte att man skulle komma att anställa någon fast arkivarie. Vidare ansåg hon 
dessutom att det fungerade ganska bra utan en sådan, förutom när det gällde att ordna och 
förteckna.  
Vad gällde åtskillnaden mellan arkivet och arkivbeståndet i förhållande till samlingarna så var 
det ett mer synligt problem på Nationalmuseum än på Upplandsmuseet. På Nationalmuseet 
befann sig vissa delar av samlingarna i arkivbeståndet. Anledningen till detta verkar vara flera 



 36

men en stor anledning verkar vara vissa perioders avsaknad av en anställd arkivarie samt även 
museets karaktär som konstmuseum. Dock hade de båda informanterna en ganska klar 
uppfattning om vad som borde vara skillnaden mellan ett arkivbestånd och en samling. Men 
gränsen mellan dessa var svårare att dra i praktiken. I min undersökning visade det sig alltså 
att det fanns en glidande skala av tre grupper nämligen arkivet/arkivbeståndet, samlingen och 
gråzonen som ligger mellan dessa båda. 

De två arkivens fortsatta utveckling präglades av framtidstro, eftersom tillgängliggörande 
och ABM-samarbete ligger i tiden. Något positivt var också att intresset för de två museernas 
arkiv verkade vara stort ute hos externa forskare. Detta faktum borde naturligtvis kunna ligga 
till grund för en positiv utveckling av dessa museers arkiv. 
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Bilaga 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur länge har arkivet funnits? 

2. Varför behövdes ett arkiv? 

3. Hur stort är arkivet (antal hyllmeter el. likn.)? 

4. Vad är ett museiarkiv (skillnaden mellan arkivet och museet)? 

5. Vad är skillnaden mellan ett arkivbestånd och en samling? 

6. Vad är arkivets roll på museet? 

7. Var i organisationen befinner sig arkivet? 

8. Var finns arkivarien i förhållande till museitjänstemännen? 

9. Har arkivet forskarrum eller liknande? 

10. Vem är arkivet till för ( ex. externa forskare eller personal)? 

11. Hur många interna/externa besökare har arkivet varje dag/vecka? 

12. Håller arkivet öppet tillräckligt mycket för att tillgodose det behov som finns? 

13. Är arkivet viktigt för museet i den utåtriktade verksamheten? 

14. Kan arkivet locka fler besökare till museet? 

15. Kommer arkivet att utvecklas i framtiden (ex. få en mer framskjuten roll i 

verksamheten, och/eller expandera när det gäller personal och öppettider)? 

 

 

 

 

 


