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Inledning 

Syfte och frågeställning 
Jag kommer i denna uppsats försöka belysa debatt och beslut angående 
etablerande av arkivinstitutioner. Syftet är att försöka skapa en bild av arkiv-
institutionernas avsedda roll i samhället. Vad som är av intresse i min uppsats 
är alltså inte den verksamhet som bedrivs vid arkivinstitutionerna, utan dessa 
institutioner som samhällsfenomen. 

Den huvudfrågeställning som undersökningen kommer att utgå från lyder: 
Hur ser den politiska debatten och de politiska besluten rörande landsarkiv-
organisationen ut? Genom att belysa debatt, bakgrund och motiveringar till de 
beslut som fattats angående inrättande av arkivinstitutioner med funktion som 
landsarkiv går det eventuellt att skapa en bild av vilka faktorer som har varit 
avgörande för besluten. Detta kan i sin tur visa på uppfattningar om arkiv-
institutionernas avsedda roller i samhället. 

Avgränsningar 
Vid tiden kring det förra sekelskiftet etablerades statliga arkivinstitutioner i 
form av landsarkiv runt om i Sverige. Under slutet av 1980-talet och första 
hälften av 1990-talet debatterades och beslutades om en utbyggnad av denna 
landsarkivorganisation, vilken alltså grundlagts i och med de redan existerande 
landsarkivens etablering från 1899 fram till 1935. 

Den begränsade tid som har varit tillgänglig för undersökningen har gjort 
att det inte blivit möjligt att undersöka all dokumentation för alla ärenden. 
Debatt, betänkanden och beslut i riksdagen griper över flera olika motioner och 
därmed flera olika orter. Då olika orter och institutioner har behandlats 
gemensamt i den politiska processen har det varit naturligt att göra detsamma i 
undersökningen. Jag har därför valt att göra en tidsmässig avgränsning. Denna 
avgränsning utgår från utredningen Öppenhet och minne (SOU 1988:11) och 
undersökningen tar därför sin början med riksdagsåret 1988/89. Under-
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sökningen avslutas med riksdagsåret 1994/95. Detta mot bakgrund av att 
Värmlandsarkiv erhöll funktion som landsarkiv 1995 samt beslut rörande 
landsarkivfunktion hos stadsarkiven i Stockholm och Malmö. 

Den ursprungliga tanken var att jämföra denna period med de tidiga lands-
arkivens etablerande. För att det skulle ha varit möjligt för mig att göra en 
riktig jämförelse skulle motsvarande undersökning ha gjorts för denna period. 
Uppsatsens begränsningar, både i fråga om utrymme och tillgänglig tid, gör 
dock att detta blir omöjligt. För att inte helt förlora detta perspektiv kommer 
jag att kontrastera min undersökning mot resultat och resonemang som fram-
kommer i tidigare forskning om denna period. Genom att göra denna 
jämförelse kan eventuellt olika tidsströmningars inflytande på debatt och beslut 
framskymta. Jämförelsen kommer dock att göras mot en relativt kortfattad 
bakgrundsbeskrivning och eventuella slutsatser kommer därför att dras utifrån 
en instabil grund. De resultat som jämförelsen skulle kunna komma att 
utmynna i kommer därför, liksom bakgrundbeskrivningen i sig, vara ytliga till 
sin karaktär. 

Jag kommer nedan att presentera teorier, eller beskrivningar av samman-
hang, som kan användas för att koppla resultaten till en större kontext och 
därigenom peka mot möjliga förklaringar till resultaten. 

Metod och material 
Denna uppsats kommer till sin form att vara deskriptiv. Den metod som 
kommer att användas är en kvalitativ textanalys av materialet. Rubriceringen 
av ämnet gör att det blir självklart att använda material som avkastats i den 
politiska beslutsprocessen. Det källmaterial som kommer att användas för att 
besvara frågan är därför först och främst riksdagstryck. Aktuella utredningar 
kommer också att undersökas. Vissa kvantitativa inslag kan bli aktuella, till 
exempel angivelser av det antal motioner som behandlar en specifik ort för att 
ge en uppfattning om debattens omfång. Det riksdagstryck som används är 
huvudsakligen propositioner, motioner, utskottsbetänkanden och protokoll. 
Genom dessa kan ett ärende följas från förslagen i propositioner och motioner, 
via de bedömningar utskottet gör av dessa förslag i sina betänkanden, till 
debatt och beslut i riksdagsprotokollen. 

Till propositionerna finns remissammanställningar för de två arkiv-
utredningarna (SOU 1988:11, Öppenhet och minne och SOU 1991:31, Statens 
arkivdepåer) som bilagor. Mot dessa remissammanställningar finns det flera 
tänkbara invändningar. Det mest uppenbara problemet är av källkritisk 
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karaktär. Då det rör sig om just sammanställningar finns det risk för att inne-
hållet i remissammanställningarna inte återspeglar innehållet i remisserna på 
ett korrekt sätt. Mycket kan, oavsiktligt men rent teoretiskt även avsiktligt, gå 
förlorat under vägen från remiss till remissammanställning. Jag kommer trots 
detta att göra hänvisningar till dessa sammanställningar och detta helt beroende 
på tidsbrist. Mycket intressant hade säkert kunnat framkomma vid en under-
sökning av de ursprungliga remissvaren. Jag är medveten om detta problem, 
vid hänvisningar till remissammanställningarna gäller alltså att ha detta i 
åtanke. 

Presentation av orterna 
De orter som kommer att behandlas i undersökningen är, eftersom avgräns-
ningen är kronologisk, alla som är representerade i riksdagstrycket under 
perioden och som har en koppling till förändringar av landsarkiv-
organisationen. I arkivutredningen (SOU 1988:11) Öppenhet och minne 
föreslås att nya landsarkiv ska inrättas i Karlstad och Umeå, samt att ett nytt 
landsarkiv för södra Sverige bör utredas vidare.1 Karlstad och Umeå är därför 
två av de orter som är representerade i undersökningen. Jönköping, Kalmar och 
Växjö finns alla med i debatten som tänkbara lokaliseringsorter för ett lands-
arkiv i sydöstra Sverige. Funktionen hos stadsarkiven i Stockholm och Malmö 
finns också med i diskussionerna. 

Disposition 
Redovisningen av undersökningsresultatet kommer att följa debatten i 
kammaren. Med detta menas att betänkanden, motioner, propositioner och 
debatt kommer att redovisas tillsammans efter beslutsdatum. Detta innebär att 
dispositionen, liksom avgränsningen, i huvudsak kommer att vara kronologisk. 
Själva analysen, som utgör den andra av undersökningskapitlets två huvud-
delar, kommer att gå på tvärs med den övriga undersökningen genom att 
jämföra argumentation och debatt både kronologiskt och tematiskt. 

                                                 
1 SOU 1988:11, Öppenhet och minne, s. 159 f. 
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Bakgrund 

Landsarkivens uppkomst 
”Landsarkivens distriktsindelning har från första början varit omstridd och 
föremål för många olika krafter och spänningsfält.”2 Detta konstaterar Carl-
Edvard Edvardsson i sitt bidrag till Landsarkiven 100 år 1899-1999. Det var 
just efter en lång period av diskussioner i ärendet som Sveriges första lands-
arkiv inrättades i Vadstena 1899. ”Redan 1851 tog justitieombudsmannen S. L. 
Theorell i sin ämbetsberättelse upp de dåliga arkivförhållandena hos många 
lokala myndigheter.”3 Detta kan ses som starten vilken 1869 följdes upp av att 
de första lokala myndighetsarkiven levererades till Riksarkivet.4 

År 1876 lämnade Löneregleringskommittén ett betänkande och där 
behandlades, förutom byggandet av ett nytt riksarkiv, riksarkivets relation till 
de lokala myndigheternas arkiv.5 Det förslag som kommittén slutligen lade 
fram innebar inte att en arkivorganisation under riksarkivet skulle etableras 
utan förslaget innebar att en grund lades för ett framtida inrättande genom att 
de lokala myndigheterna skulle upprätta arkivförteckningar över innehållet i 
deras arkiv och sedan överlämna förteckningarna till Riksarkivet.6 Den 
dåvarande riksarkivarien Robert Mauritz Bowallius tillstyrkte kommitténs 
förslag ”så mycket hellre som den avsedda åtgärden dels är ägnad att motverka 
landsortsarkivens förstöring dels innebär en begynnelse till en önskvärd 
förbindelse mellan Riksarkivet och landsortsarkiven”.7 År 1881 lade samme 
Bowallius fram en tanke som gick ut på att använda något av de outnyttjade 
slotten, som fanns i till exempel Vadstena, Uppsala och Kalmar, till en ”filial 
under riksarkivet, dit man kunde sammanföra lokala arkiv från rikets alla 
                                                 
2 Edvardsson, Carl-Edvard, 1999, ”Landsarkivorganisationen – tillbakablick och framtidsperspektiv”, 
s. 3. 
3 Lundkvist, Sven, 1987, ”Riksarkivarierna och landsarkivorganisationens tillkomst”, s. 256. 
4 Rumar, Lars, 1994, ”Från Vadstena till Karlstad – landsarkivens historia”, s. 74. 
5 Rumar,1994, s. 76 f. 
6 Lundkvist, 1987, s. 256. 
7 Robert Mauritz Bowallius, i Lundkvist, 1987, s. 257. 
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hörn”.8 Det första beslutet om inrättande av ett landsarkiv fattades av riksdagen 
1897 och kan sägas härstamma från både Löneregleringskommittén och 
Bowallius tankar om utnyttjande av de oanvända slotten. Utvecklingen i andra 
länder påverkade också händelserna i Sverige. ”Varken riksarkiv eller lands-
arkiv är […] några svenska uppfinningar.”9 

Under 1888 års riksdag behandlades motioner som resulterade i ”riks-
dagens skrivelse av den 11 maj 1888 till K. M:t om åtgärder för bättre vård av 
de offentliga arkiven”.10 Den dåvarande riksarkivarien, Claes Theodor Odhner, 
fick lämna ett utlåtande efter att skrivelsen gått på remiss till riksarkivet. 
Odhner framhåller liksom motionsläggarna att de offentliga arkiven skulle 
”omhändertas, vårdas, tillhandahållas och kontrolleras”.11 Motionerna tog sin 
utgångspunkt i tryckfrihetsförordningen, och därmed i allmänhetens rätt till 
insyn, medan Odhner främst fokuserar på forskarnas behov. Forskningen var 
också i centrum när Odhner diskuterade var landsarkiv skulle inrättas. 
Göteborg, Lund och Uppsala framhävdes av honom som lämpliga orter 

med avseende både på sin geografiska belägenhet i förhållande till varandra, den tillgång 
till litterära hjälpmedel och kunniga biträden, som de tre i nämnda städer belägna 
högskolorna med sina bibliotek erbjuda, samt det gagn för den högre forskningen, som 
vore att hämta av de å sådana orter belägna arkiven.12 

Det slutliga resultatet blev dock att riksdagen, under åren 1897 till 1902, 
beslutade att inrätta landsarkiv i Vadstena, Uppsala och Lund. ”Att Lund och 
Uppsala valdes till depåorter i landsarkivdistrikt är lättförståeligt; inför valet av 
Vadstena står man undrande.”13 En arkivdepå skulle finnas i Visby, ”[F]ör 
Gotland var det bäst, att arkivalierna blev kvar i en brandsäker lokal i Visby”.14 
Odhner kom dock att anta uppfattningen att utvecklingen i Norrland skulle 
komma att kräva att ett landsarkiv inrättades även där. Tillväxten av arkiv-
material och diskussioner om leveranser av kyrkoböcker till landsarkiven var 
också de bidragande orsaker till att Odhner hemställde ”att K. M:t ville över-
väga, om det inte redan nu fanns giltiga skäl att vidta förberedande åtgärder för 
ett särskilt landsarkiv för Norrland”.15 

                                                 
8 Robert Mauritz Bowallius, i Rumar, 1994, s. 77. 
9 Rumar, 1994, s. 74. 
10 Lundkvist, 1987, s. 260. 
11 Lundkvist, 1987, s. 262. 
12 Claes Theodor Odhner, i Lundkvist, 1987, s. 263. 
13 Lext, Gösta, 1968, ”Landsarkivets i Göteborgs tillkomst”, s. 227. 
14 Lundkvist, 1987, s. 265. 
15 Lundkvist, 1987, s. 266. 
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Det kom dock att bli Göteborg som blev nästa ort att erhålla ett landsarkiv 
och det först 1911 vilket var tio år efter att Odhner efterträtts av Emil 
Hildebrand som riksarkivarie. Tillgängliggörande för forskare var ämnet för 
den skrivelse som Hildebrand 1902 avgav till K. Maj:t. 16 

Genom de små lokala arkivens sammanförande bör man främja den lokala forskningen 
inom vissa större områden. Kännedomen om och intresset för fosterbygden såväl i fysiskt 
och ekonomiskt, som i socialt och historiskt afseende är utan tvifvel en avsevärd moralisk 
faktor för ett folks bestånd, och af åtskilliga tecken att döma synes insikten därom börja 
vakna på olika håll.17 

Det naturliga upptagningsområdet för ett landsarkiv var landskapet eller i vissa 
fall stiften, d.v.s. enheten över landskapet. ”En förutsättning för att man skulle 
låta stiften och landskapen bli landsarkivdistrikt var dock, att landstingen var 
villiga att ta sin del av kostnaderna, och för det var tiden ännu inte mogen.”18 
Ursprungligen hade tanken med inrättande av ett landsarkiv i Göteborg varit att 
ersätta landsarkivet i Vadstena. Motståndet från Östergötland mot detta var 
dock starkt och slutligen blev resultatet landsarkiv i både Göteborg och 
Vadstena. Ett av de argument som ”motståndsrörelsen” i Vadstena använde sig 
av var ”att det för den östgötska lokalforskningen skulle vara mycket 
obekvämt, om man måste resa till Göteborg för att ta del av provinsens 
arkivalier”.19 I Hildebrands kritik av landsarkivdistrikten var inte avstånds-
frågan viktigast ”’det är de provinsiella olikheterna, som enligt min uppfattning 
ha den avgörande rösten’”.20 

Det framgår med all tydlighet, att situationen nu inte var densamma som för Odhner 
tidigare. Då hade det gällt att lösa hela landsarkivfrågan. Nu hade den fått en lösning. 
Problemet blev i stället, vad skulle man göra med hembygdsrörelsen och dess önskemål 
om lokala lösningar. Därmed kom en utvidgning av antalet arkivdistrikt och valet av nya 
arkivorter in i bilden. Odhner hade tagit upp en del av problematiken i sin skrivelse 1899. 
Hildebrand tycks dock ha varit starkare påverkad av hembygdsrörelsens krav, och detta 
fick konsekvenser för hans handlande.21 

                                                 
16 Lundkvist, 1987, s. 269 f. 
17 Emil Hildebrand, i Rumar, 1994, s. 80. 
18 Lundkvist, 1987, s. 270. 
19 Lext, 1968, s. 235. 
20 Emil Hildebrand, i Lundkvist, 1987, s. 271. 
21 Lundkvist, 1987, s. 271. 
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Frågan om de norrländska landsarkiven skulle bli mycket segdragen, 
Hildebrand förespråkade Östersund och regeringen tog med detta förslag i en 
proposition 1907. 

Här borde egentligen historien ha fått sitt lyckliga slut. Men nu hade grannstäderna 
vaknat. I två motioner föreslogs Umeå respektive Härnösand som förläggningsort. 
Riksdagen tvingades konstatera att meningarna var delade och föreslog förnyad 
utredning. Därmed började tjugo år av bittra strider mellan – för att använda några epitet 
från tvekampen – ”de larmande lokalpatrioterna i Härnösand” och ”de envisa, självgoda 
jämtarna”.22 

Malmö stadsarkiv fick funktion som landsarkiv för Malmö stad 1903 och 
Stockholms stadsarkiv erhöll samma status 1930.23 

Nation, hembygd och kommunikation genom institutioner 
”Det är nationalismen som ger upphov till nationer och inte tvärtom.”24 Om 
man ser på nationen ur ett konstruktivistiskt perspektiv så är nationen, och 
därmed också nationell identitet, förknippad med ett visst historiskt skeende. 
Det handlar om den samhällsomvandling som kapitalism och modernisering 
innebar. ”Nationalismen är […] inte uppvaknandet av en gammal, latent, 
slumrande kraft […]. Den är i realiteten följden av en ny form av samhälls-
organisation.”25 

I detta historiska sammanhang uppstår ett behov av ett nytt slags ideologi som kan skapa 
sammanhållning och lojalitet bland individer som ingår i storskaliga samhällssystem. 
Nationalismen motsvarade dessa krav. Den hävdade existensen av en föreställd 
gemenskap, grundad på en gemensam kultur och förankrad i en stat, inom vilken 
människors lojaliteter och band kunde riktas mot staten och lagstiftningssystemet snarare 
än mot medlemmarna av den egna släkten eller byn. Den nationalistiska ideologin är på 
detta sätt funktionell för staten.26 

Detta skulle möjligen kunna sammanfattas med att effektivitet och rationalitet 
krävde deltagande och legitimitet, ”states required a civic religion 
(’patriotism’) all the more because they increasingly required more than 
passivity from their citizens”.27 Undersåtar blev medborgare då lojaliteten 

                                                 
22 Sundin, Bosse, 1986, ”Hembygdsrörelsen blir regionalpolitik”, s. 105. 
23 Rumar, 1994, s. 81 f. 
24 Gellner, Ernest, 2001, ”Nationalismens tidsålder”, s. 152. 
25 Gellner, 2001, s. 144. 
26 Hylland Eriksen, Thomas, 1993, Etnicitet och nationalism, s. 132. 
27 Hobsbawm, Eric J, 1990, Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality, s. 85. 
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förflyttades från en auktoritet, t.ex. en kung, till en större organism. Om natio-
nalismen efter 1918 skriver Hobsbawm att ”[M]änniskorna fick nya möjlig-
heter att identifiera sig med sina nationer med hjälp av moderna, urbaniserade 
och högteknologiska samhällens uttrycksmedel”.28 Thomas Hylland Eriksen 
skriver att ”[E]tt viktigt mål för den nationalistiska ideologin är därför att åter-
skapa en känsla av helhet och kontinuitet med det förflutna; att överskrida den 
alienation, den klyfta mellan individ och samhälle som moderniteten fört med 
sig.”29 

Uttrycket föreställd gemenskap, i citatet från Hylland Eriksen ovan, är 
hämtat från Benedict Anderson. ”I purpose the following definition of the 
nation: it is an imagined political community – and imagined as both inherently 
limited and sovereign.”30 

Det är alltid svårare att på ett generaliserande sätt uttala sig om den tid och 
den utveckling man befinner sig i än att göra detsamma om det förflutna. Jag 
skulle dock vilja peka på att det finns liknande tendenser i dagens samhälle 
som på många sätt kan kopplas till diskussionen ovan. De har kanske inte 
samma ursprung och tar sig därför inte alltid samma uttryck men parallellerna 
kan nog ändå sägas finnas där. 

Eva Österberg kallar strömningarna kring det förra sekelskiftet för det 
nationella projektet och beskriver det som ”det medvetna inympandet av natio-
nella symboler och en nationell identitet i de socialt splittrade staterna i 
Europa”.31 Hon fortsätter med att göra en koppling till nuets ”internatio-
naliseringsprojekt”: 

Men det intressanta är att båda dessa projekt, det nationella och det internationella, har 
genomförts – eller håller på att genomföras – parallellt med regionala eller lokala projekt. 
Pendangen till sekelskiftets nationalism var hembygdsrörelsen och landskapspatriotismen. 
Den andra sidan av våra dagars internationella mynt är en ny stridbar regionalism och 
lokalism. Man kan närmast tala om ett symbiotiskt förhållande mellan projekten. Det ena 
utesluter alltså inte det andra.32 

Österberg beskriver det hela som två olika sidor av samma mynt och jag anser 
att fokus bör ligga på myntet, som symbol för ett sammanhang och som 

                                                 
28 Hobsbawm, Eric J, 2001, ”Nationalismens sista århundrade”, s. 247. 
29 Hylland Eriksen, 1993, s. 132. 
30 Anderson, Benedict, 1983, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of National-
ism, s. 15. 
31 Österberg, Eva, 1998, ”Människan och de kombinerade lojaliteterna: nationella och regionala/lokala 
projekt i svensk historia”, s. 12. 
32 Österberg, 1998, s. 12 f. 
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ursprung för olika yttringar, snarare än på olikheterna mellan dessa yttringar 
eller myntets båda sidor. Per Fransson har skrivit om det äldre myntet eller 
sammanhanget: 

I en ny känsla för det svenska skulle både folkets erfarenheter få ett större utrymme och 
de nationella målen tydliggöras. Det hembygdsbegrepp, som konstruerades i detta 
sammanhang, skulle förbli en av de bärande symbolerna i den fosterländska retoriken 
ända fram till inledningen av folkhemsepoken på 1930-talet. Av ett ord, som tidigare varit 
en enkel benämning på den trakt där den enskilde känner sig hemma, och som dessutom 
relativt sällan brukades, skapades på kort tid ett helt nytt socialt och ideologiskt laddat 
begrepp.33 

Också Fransson anknyter till dagens utveckling: 

I dag har uttrycket hembygd förlorat mycket av sin spänst och sin politiska betydelse. Det 
har inte längre samma förmåga att leda in tankarna på framtiden, utan har trätt tillbaka och 
inskränker sig alltmer till ett minnenas reservat. 

Det territoriella modeordet för dagen får väl sägas vara ”region”. I regionernas Europa 
ska vi uppleva vår del i den stora helheten. Om hembygden och hembygdskänslan var 
guide till Det Nya Sverige, kan man kanske säga att regionen och den regionala 
identiteten i dag är guide till Det Nya Europa.34 

”The development of the museum form was […] closely associated with a 
broader set of interacting developments, which, in extending and 
democratizing the public, also, nationalized it.”35 Olika typer av institutioner 
kan på olika sätt sägas ha använts för sådana syften som redovisats ovan. 

All nations cherish and defend their collective memory, their cultural heritage. […] 
Archives, libraries, ancient monuments and museums are instruments by means of which 
a country establishes and maintains its identity. The purpose of preservation is no longer 
the same today as it was only a century ago, and neither are the methods used.36 

Samme Anderson som jag refererat till ovan är i en annan skrift inne på 
kulturella institutioners roller i samhället, han intresserar sig för museet. 
”Museer och den museala föreställningen är båda djupt politiska.”37 Andersons 
resonemang tar avstamp i kolonialismens Sydostasien och han skriver om hur 

                                                 
33 Fransson, Per, 2001, ”Välkommen till hembygden! Medborgarens guide till Det Nya Sverige”, s. 43. 
34 Fransson, 2001, s. 73. 
35 Evans, Jessica, 1999, ”Introduction: Nation and representation”, s. 7 f. 
36 Sörbom, Per, 1998, ”Foreword”, s. 5. 
37 Anderson, Benedict, 2001, ”Folkräkning, karta, museum”, s. 234. 
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”[M]onumentalarkeologin […] tillät staten att framstå som väktare av en 
generaliserad men också lokal Tradition”.38 

Utifrån ett svenskt perspektiv kan till exempel Skansen och Nordiska 
museet nämnas. Stefan Bohman skriver om detta men också om dagens 
museers roller i detta sammanhang. Han nämner även uttalanden från kultur-
minister Marita Ulvskog om att svenskar saknar kunskap och stolthet i fråga 
om nationellt och regionalt kulturarv.39 Parallellerna till Verner von 
Heidenstams retorik vid förra sekelskiftet är tydliga.40 Bohman kommenterar 
detta: ”The notion that the Swedes are a people whose identity is particularly 
weak, who lack pride and knowledge about their history, is part of an old 
national stereotype, referred to by Heidenstam in the 19th century.”41 Bohman 
skriver också om utställningen “Den svenska historien” från 1993. 

In the programme for The Swedish History exhibition, Rentzhog [Sten, projektledare; min 
anm.] wrote about what he meant to be the Swedes’ lack of historic perspective: “This is 
extremely serious now when we are in a period of economic crisis including a prevalent 
pessimistic view of the future”.42 

Även om detta sista avsnitt främst fokuserar på museernas innehåll så anser jag 
att det också visar på museernas roll i samhället som institutioner, en roll som 
kanske främst handlar om kommunikation och som möjligen kan jämföras med 
arkivens. 

Landsarkiven i tidigare forskning 
Här kommer några arbeten att presenteras som på olika sätt har berörings-
punkter med denna uppsats. Ingen undersökning av arkivinstitutioner med 
fokus på den tidsperiod som är aktuell för denna uppsats har påträffats. 

Tillkomsten av de regionala arkivorganisationerna har flera ideologiska rötter.[…] 
De viktigaste rötterna fanns dock med visshet i de stora projekt för nationsbyggande 

och i den nationalromantik som svepte fram över Europa under 1800-talets senare del.43 

                                                 
38 Anderson, 2001, s. 236. 
39 Bohman, Stefan, 2000, ”Nationalism and Museology, Reflections on Swedish Experience”, s. 280. 
40 ”Underskattandet av det inhemska har sin skugga och medför ett fördärvligt och löjligt överskattande 
för det främmande.” (Heidenstam, Verner von, 1995 (1896), ”Om svenskarnes lynne”, s. 225. 
41 Bohman, 2000, s. 282. 
42 Bohman, 2000, s. 281 f. 
43 Edvardsson, 1999, s. 3. 
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Detta, vilket anknyter till avsnittet ovan, skriver Carl-Edvard Edvardsson i sitt 
bidrag till Landsarkiven 100 år 1899-1999. I denna skrift återfinns också texter 
om de olika landsarkivinstitutionerna, vissa med korta beskrivningar av 
historien bakom deras tillkomst. Både Sven Lundkvist och Lars Rumar är 
också inne på samma spår som Edvardsson, vilket antagligen framgått i 
bakgrundsteckningen ovan, och de betonar bland annat hembygdsrörelsens 
styrka och inflytande. Lundkvist skriver bland annat att ”[H]embygdsrörelsens 
ideologiska aspekter, där det provinsiella sattes i högsätet, blev […] väsentliga 
för hans [Hildebrands; min anm.] inställning och åtgärder”.44 Rumar kopplar 
detta till ett internationellt sammanhang. 

Varken riksarkiv eller landsarkiv är dock några svenska uppfinningar. Tvärtom ligger vårt 
land ganska sent i en utveckling, som började nere i Frankrike och vissa tyska stater i 
början av 1800-talet och har sina rötter i den nationella romantiken och historieämnets 
omformning till en vetenskap med behov av tillgång till originalkällor.45 

Bosse Sundin, som även han har citerats ovan, har skrivit ”Hembygdsrörelsen 
blir regionalpolitik” som bland annat behandlar tillkomsten av landsarkiven i 
Östersund och Härnösand. 

Det kan tyckas att ett arkiv, som bara skulle sysselsätta ett par personer, var en regional-
politisk bagatell. Men i början av seklet handlade regionalpolitik inte bara om syssel-
sättning till varje pris. Arkivet hade en utomordentligt stor symbolisk betydelse. Frågan 
gällde – varken mer eller mindre – var landsdelens kulturella centrum skulle ligga.46 

Striden mellan orterna slutade som redan konstaterats med att både Östersund 
och Härnösand fick varsitt landsarkiv. Sundin avslutar med att angående, 
arkivet i Östersund, skriva: ”Där står de ju än idag – efter ett drygt halvsekel – 
arkivet och museet. Och de står där inte minst som en påminnelse om att hem-
bygdens historia och kulturinstitutioner är ett viktigt inslag i den kära regional-
politiken.”47 

Per Fransson är författare till ”Välkommen till hembygden! Medborgarens 
guide till Det Nya Sverige” som jag har refererat till i det förra avsnittet. Hans 
arbete syftar till att analysera hembygdsbegreppets koppling till ”Det Nya 
Sverige”. De rörelser som kämpade för lokalisering av ett norrländskt lands-
arkiv till Östersund respektive Härnösand utgör en del av hans undersökning. 
                                                 
44 Lundkvist, 1987, s. 277. 
45 Rumar, 1994, s. 74. 
46 Sundin, 1986, s. 106. 
47 Sundin, 1986, s. 122. 
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Erik Norberg har författat ”Arkiv för hela landet – Riksarkivet och lands-
arkivens tillkomst för 100 år sedan” och han frågar sig där ”vad det egentligen 
var som ’låg i luften’ vid tiden?”.48 Han nämner behoven av att ordna de lokala 
myndigheternas arkiv samt det internationella inflytandet och konstaterar att 
”[D]et saknades alltså inte rationella skäl för en utbyggnad av landsarkivs-
organisationen”.49 Norberg specificerar dock inte, och pekar inte direkt på, 
samma tidsströmningar som till exempel Lundkvist och Edvardsson gör. 

”In contrast to the national archives, the new provincial archives were 
often deliberately located in university cities. In other cases, requests for 
localization arising with the local heritage movement were heeded.”50 Detta 
skriver Kari Tarkiainen i sin artikel “Archives and the Swedish Cultural 
Heritage” i The Cultural Heritage in Sweden. Artikeln behandlar i övrigt 
främst arkivbildning, arkivinstitutionernas bestånd samt intresset för dessa 
bestånd. I slutet av sin artikel skriver Tarkiainen om allmänhetens intresse för 
arkiven. 

In public attitudes towards culture, the pendulum has swung back after the great structural 
changes that occurred in the 1960s and the 1970s. The rootlessness many people felt in a 
society that was rapidly changing, and the internal migration from country to town and 
from north to south, along with the alienation an annihilation of historical awareness this 
always entails, had begun to generate alarming consequences for individuals in terms of 
cultural impoverishment and social isolation. Knowledge of continuity and a heritage of 
tradition and historical context were all suddenly revealed to have great psychological 
value at a time when the optimistic faith in progress had suffered its first defeats and 
when the surge of economic growth was subsiding. History provided material for 
comparison that suited the needs of the moment.51 

I ”Värmlandsarkiv – en företagsam arkivinstitution” beskrivs Värmlandsarkivs 
historia, det vill säga det arkiv som alltså är det enda som slutligen kom att 
erhålla status som landsarkiv under min undersökningsperiod. ”Att Värmland 
skulle få åter sina äldre statliga arkivalier från Landsarkivet i Göteborg och 
kunna ’öppna eget’ hade många drömt om genom åren.”52 Denna dröm 
besannades alltså i och med Värmlandsarkivs inrättande som landsarkiv 1995 
och angående detta beslut anser författarna att ”[I]nte minst den redan tidigare 

                                                 
48 Norberg, Erik, 2000, ”Arkiv för hela landet. Riksarkivet och landsarkivens tillkomst för 100 år sedan”, 
s. 77. 
49 Norberg, 2000, s. 79. 
50 Tarkiainen, Kari, 1998, ”Archives and the Swedish Cultural Heritage”, s. 29. 
51 Tarkiainen, 1998, s. 39 
52 Bratt, Ivan, Kvarnbratt, Thomas och Olausson, Peter, 2002, ”Värmlandsarkiv – en företagsam 
arkivinstitution”, s. 47. 



 16

dokumenterade förmågan till regional kraftsamling på arkivområdet […] var 
tunga argument när förslag skulle läggas om inrättande av nya landsarkiv”.53 

Jag har redan i beskrivningen av landsarkivens uppkomst hänvisat till 
Gösta Lexts artikel ”Landsarkivets i Göteborgs tillkomst”. 

I Västergötland fanns åtskillig opposition mot att provinsens arkivalier skulle sändas till 
Vadstena, och riksdagsmän från landskapet underskrevo också motioner, som vid 1902 
års riksdag väcktes i såväl första som i andra kammaren och i vilka man begärde, att ett 
landsarkiv för Västsverige skulle inrättas i Göteborg. Man påpekade därvid Göteborgs ur 
kommunikationssynpunkt utmärkta läge och det understöd för forskning, som ett stort 
bibliotek och högre undervisningsanstalter – särskilt Göteborgs Högskola – utgjorde.54 

Två skrifter, den ena utgiven 1990 och den andra 1995, har den gemensamma 
titeln ”Ett landsarkiv till Växjö!”. ”Denna skrivelse vill understryka vikten av 
att ett landsarkiv förläggs till Småland med de tre småländska länen som upp-
tagningsområde. Växjö är den kommun i regionen som äger de bästa förutsätt-
ningarna för ett landsarkiv.”55 Med utgångspunkt i detta förs sedan en rad 
argument fram. 

                                                 
53 Bratt, Kvarnbratt, och Olausson, 2002, s. 47. 
54 Lext, 1968, s. 228. 
55 ”Ett landsarkiv till Växjö”, 1995, s. 2. 
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Arkivpolitik 

Uppsatsens syfte är alltså att försöka skapa en bild av arkivinstitutionernas 
avsedda roll i samhället genom att undersöka huvudfrågeställningen: 

• Hur ser den politiska debatten och de politiska besluten rörande lands-
arkivorganisationen ut? 

För att kunna besvara min huvudfrågeställning kommer jag att titta på vilka 
olika typer av argument som förekommer i debatten, vilka argument som har 
varit centrala, vilka argument som vunnit gehör och vilka faktorer som har 
varit avgörande för de beslut som fattats. Genom att jämföra resultaten med 
tidigare forskning kring den förra perioden kan jag peka på eventuella 
skillnader och likheter över tid. Jag kommer också att titta på om det går att 
koppla mina resultat till de resonemang kring sammanhang och 
tidsströmningar som beskrivits ovan. 

Riksdagsdebatt och beslut 

Öppenhet och minne – arkivens roll i samhället 

I kulturellt avseende är arkiven ytterst en av bärarna av landets kulturarv. Att bevara 
historien genom arkiv hör samman med själva grunderna för vår civilisation. I den dagliga 
verksamheten har arkiven samtidigt en mera konkret kulturpolitisk uppgift, som i 
praktiken ligger den forskningspolitiska nära. De utgör här förutsättningarna för den 
folkliga forskning som inte enbart skall värderas utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier, 
utan som är viktig och värdefull såsom folkbildningsinstrument och allmän 
kulturaktivitet. Jag [Back; min anm.] syftar givetvis på den släkt-, hembygds- och 
”amatörforskning” som numera får betecknas som en bred folkrörelse.56 

                                                 
56 SOU 1988:11, Öppenhet och minne, s. 183 f. 
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Detta betänkande (SOU 1988:11) lämnades av den arkivutredning (1985:07) 
som tillkallades av regeringen 1985.57 Ett av de förslag som läggs fram i utred-
ningen är att fler landsarkiv ska inrättas. I den inledande sammanfattningen 
skrivs att detta förslag ska ses i ett sammanhang av att ”[A]rkivens forsknings- 
och kulturpolitiska betydelse har tidigare inte beaktats i tillräcklig utsträck-
ning”.58 Enligt den särskilde utredaren Pär-Erik Back fyller arkiven och arkiv-
institutionerna tre huvudsakliga uppgifter: en kunskapsförsörjande uppgift, en 
kulturell uppgift och en effektiviserande uppgift. 59 I anslutning till kunskaps-
försörjandet skrivs: 

Mycket har gjorts för att förbättra servicen till de olika avnämarna. Vikten av närhet och 
tillgänglighet framstår allt klarare i och med hembygdsforskningens expansion. En ytter-
ligare regionalisering eller annan territoriell spridning av arkivdepåerna kan förtjäna över-
vägas. Motiv härför finns också i den geografiska spridningen av högskoleundervisning 
och högskoleforskning som skett under senare årtionden.60 

1980-talet förklaras vara präglat av den kulturpolitiska proposition som lades 
fram 1974 och riktlinjerna har då varit demokrati och decentralisering. 
Utredaren anser dock att förutsättningarna till stora delar förändrats under den 
tid som gått och pekar på ”åtminstone två nya premisser” som måste tas hänsyn 
till. ”För det första: kulturutbudet i vårt land riskerar genom 
informationsteknologiens senaste landvinningar att monopoliseras av 
utomsvenska aktörer.”61 Det finns en rädsla för ett alltför stort utländskt 
inflytande. ”För det andra: det är otvetydigt, att en renässans kan iakttagas för 
det svenska, för vår egen historia, till en del men inte helt som en reaktion mot 
inflytandet från nya kulturmönster.”62 Detta leder i sin tur till att ”[A]ttityder 
och manifestationer av nationell, ehuru sällan nationalistisk, innebörd har blivit 
vanligare”.63 Dessa två premisser kan enligt detta resonemang sägas i viss 
mening stå emot varandra. 

”En annan ny förutsättning utgöres av det starkt ökade bevarande-
intresset.”64 Grunden för bevarandeintresset anges vara de stora samhälls-
omvandlingarna under 1900-talet. Rivningar av gamla stadsmiljöer tas upp 

                                                 
57 SOU 1988:11, s. 3. 
58 SOU 1988:11, s. 14. 
59 SOU 1988:11, s. 34. 
60 SOU 1988:11, s. 35. 
61 SOU 1988:11, s. 36. 
62 SOU 1988:11, s. 37. 
63 SOU 1988:11, s. 37. 
64 SOU 1988:11, s. 37. 
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särskilt men ”[I]ntresset av att bevara gäller nu inte endast byggnader. […] 
Naturscenerier, arkeologiska fyndplatser, föremål och dokument – allt är 
föremål för ett nytt, stundom nymornat intresse ur bevarandets synvinkel”.65 En 
av kulturpolitikens uppgifter i framtiden anges vara att försöka balansera dessa 
två tendenser och ”museer, bibliotek och andra institutioner blir primära 
redskap”.66 Även arkiven har en roll att spela och kan genom detta ”få en mera 
central position i sammanhanget än hittills. […] Här kan arkiven bidra till ökad 
förståelse av och kunskap om den spänning mellan olika tendenser som ovan 
berörts”.67 

Arkivverksamhetens tredje uppgift, den effektiviserande, är en förut-
sättning för de två andra. Arkivens brist på resurser tas också upp, både i fråga 
om att uppfylla de kulturella och kunskapsförsörjande uppgifterna.68 

Av naturliga skäl kommer här, i ett decentraliseringsperspektiv, landsarkiven i centrum, 
de har en nyckelposition kulturpolitiskt sett. […] Avsaknaden av en utbyggd regional 
organisation på landsarkivområdet – till skillnad från förhållandet inom musei- och 
bibliotekssektorn och även på folkrörelsearkivområdet – är en svaghet och åtgärder i 
riktning mot att så småningom förverkliga en ”länstanke” även på detta område, anmäler 
sig därför.69 

Ett av de förslag som läggs fram av utredaren är alltså en utbyggnad av lands-
arkivorganisationen vilket ”har – även om de huvudsakligen är motiverade av 
problemet med tillväxten av arkiv inom statsförvaltningen – självklar betydelse 
ur kulturell synvinkel”.70 

Detta leder till förslaget att landsarkiv ska inrättas i Karlstad och Umeå, att 
Stockholms stadsarkiv ska få landsarkivfunktion för hela Stockholms län och 
att Malmös stadsarkiv ställning som landsarkiv behålls oförändrad.71 Den 
existerande landsarkivorganisationen förklaras ha flera inneboende problem 
och brister. 

Antalet landsarkiv och deras geografiska och befolkningsmässiga omfattning har inte fast-
ställts på grundval av överväganden om vad som kan vara rationellt för arkivbildarna, 
från kostnadssynpunkt eller från kultur- och forskningssynpunkt.72 

                                                 
65 SOU 1988:11, s. 38. 
66 SOU 1988:11, s. 38. 
67 SOU 1988:11, s. 38. 
68 SOU 1988:11, s. 39 f. 
69 SOU 1988:11, s. 40. 
70 SOU 1988:11, s. 147 f. 
71 SOU 1988:11, s. 159. 
72 SOU 1988:11, s. 159. 
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För att lösa bristen på tillgängliga arkivdepåer anser utredaren att man antingen 
kan bygga ut de redan existerande arkiven, etablera nya landsarkiv eller 
anordna en central depålösning. ”Jag har som utgångspunkt för mina över-
väganden ansett, att närhetsfaktorn är av avgörande betydelse.”73 Denna 
utgångspunkt leder honom till inställningen att det är genom att etablera nya 
landsarkiv, ”en regional utbyggnad av landsarkivorganisationen baserad på 
länsnivå”, som detta problem ska lösas. 

”Av flera skäl kan en i grunden ändrad organisation inte komma i fråga 
under den närmaste tiden.”74 Etablerandet ska ske etappvis på orter där det kan 
motiveras utifrån vissa faktorer och det ska ”anpassas efter regionala förutsätt-
ningar”.75 De faktorer som ska motivera lokalisering är om orten har högskola 
eller universitet, om det förekommer kulturverksamhet i regionen, exempli-
fierat med släkt- och hembygdsforskning, om det finns möjligheter till sam-
verkan med redan existerande arkivinstitutioner samt ”om en regional vilja att 
bidra ekonomiskt har kommit till uttryck”.76 I Värmlands och Västerbottens län 
anses dessa faktorer vara uppfyllda och också vad gäller stadsarkiven i 
Stockholm och Malmö. Hänsyn bör också tas till de regionala myndigheternas 
leveransbehov samt till ”avståndsfaktorn […], då det både ur kultur- och 
forskningspolitisk och demokratisk synvinkel måste anses väsentligt att under-
lätta eller t.o.m. möjliggöra tillgången till arkivmaterial”.77 Angående 
inrättande av ytterligare landsarkiv på andra orter skrivs: 

Jag [Pär-Erik Back; min anm.] har också övervägt att föreslå dels inrättande av ett nytt 
landsarkiv i Örebro omfattande Örebro län, dels inrättande av ett landsarkiv i södra 
Sverige, närmare bestämt i någon av de småländska residensstäderna (Jönköping, Växjö 
och Kalmar), vilka alla är försedda med högskola. Jag har emellertid valt att för 
närvarande inte komma med något förslag härom i frånvaron av regionala initiativ på 
området.78 

1988/89 

Proposition 
I detta års budgetproposition konstateras att ”[U]tredningen (U 1985:07) om 
vissa arkivfrågor har under år 1988 slutfört sitt uppdrag. […] En beredning av 

                                                 
73 SOU 1988:11, s. 160. 
74 SOU 1988:11, s. 160. 
75 SOU 1988:11, s. 160. 
76 SOU 1988:11, s. 161. 
77 SOU 1988:11, s. 161. 
78 SOU 1988:11, s. 163. 
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frågan pågår för närvarande inom regeringskansliet. Jag avser att återkomma 
till regeringen när denna beredning är avslutad.”79 

Motioner 
Lokalisering av ett landsarkiv till Jönköping tas upp i tre motioner. ”Jönköping 
har alla de förutsättningar som enligt utredaren är väsentliga vid valet av nya 
etableringsorter. Det finns dessutom ytterligare faktorer, […], som talar för att 
ett nytt landsarkiv kan och bör etableras i Jönköping.”80 Dessa faktorer hävdas 
bland annat vara: ett stort antal arkivbildare, ett folkrörelsearkiv, Göta hovrätts 
arkiv, typarkiv, kommunarkiv, landstingets arkiv, omfattande akademisk 
forskning och att regionala initiativ tagits för ett landsarkiv. ”Det finns ett 
dokumenterat intresse för släkt-, hembygds-, och ’amatör’-forskning i länet. 
Jönköpings län tillhör t.ex. de fyra mest aktiva länen i landet när det gäller lån 
av mikrofilmade kyrkoarkivalier.”81 I en annan motion anses att Jönköping 
redan är en ”etablerad ’arkivstad’”.82 En arbetsgrupp har föreslagit att ett arkiv-
centrum ska inrättas och i motionen nämns de goda förutsättningarna för sam-
verkan mellan olika arkivinstitutioner på orten. I ytterligare en motion omtalas 
också Jönköpings ”förnämliga” länsmuseum, det väl utbyggda biblioteks-
systemet, ett humanistiskt forskningsråd samt att ”[D]en tekniska utvecklingen 
i länet ger goda förutsättningar för att arbeta vidare med modern arkiv-
hantering, inte minst databehandling”.83 

Två motioner behandlar ett eventuellt landsarkiv i Kalmar. Ett sådant 
”skulle medföra att den lokalhistoriska forskningen kunde utvecklas, att den 
akademiska forskningen på ort och ställe kunde få en helhetsbild av regionen 
ur alla synpunkter, politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt.”84 

De skäl som nämns för att ett landsarkiv ska lokaliseras till Kalmar är 
bland annat högskolan, stora möjligheter till samverkan med kommunarkiv, 
folkrörelsearkiv, landstingets arkiv, domkyrkoarkivet, länsmuseet och 
gymnasieskolans arkiv, ändamålsenliga lokaler och Samhall Kalmarsunds 
reprografiverksamhet (”rikstäckande specialitet i form av dokumentation av 
handlingar”).85 I den andra motionen nämns hembygdsrörelsen som ett annat 
skäl: ”I Kalmar län är hembygdsrörelsen mycket stark och intresset för forsk-

                                                 
79 Proposition 1988/89:100, bilaga 10, s. 377. 
80 Motion 1988/89:Kr265, av Ingegerd Elm m.fl. (s). 
81 Motion 1988/89:Kr265, av Ingegerd Elm m.fl. (s). 
82 Motion 1988/89:Kr290, av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson (båda fp). 
83 Motion 1988/89:Kr333, av Ulf Melin och Anders Björk (båda m). 
84 Motion 1988/89:Kr216, av Lena Öhrsvik m.fl. (s). 
85 Motion 1988/89:Kr216, av Lena Öhrsvik m.fl. (s). 
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ning är kraftigt stigande”.86 I stort sett är argumentationen densamma men 
ytterligare ett argument avviker från den förra motionen. ”Ett lands/länsarkiv i 
Kalmar skulle också kunna utformas som ett försöksarkiv där människor med 
handikapp skulle få möjligheter att besöka detsamma.”87 Denna special-
inriktning skulle inte bara innefatta besökare utan även personal. 

Två motioner förespråkar etablerande av ett landsarkiv i Växjö. 
Argumenten för Växjö liknar de som redovisats för Jönköping och Kalmar. 
”Växjö har gamla anor som kultur- och lärdomsstad.”88 Det anses finnas goda 
förutsättningar för samverkan med redan befintliga institutioner, den största 
högskolan i ”Smålandsregionen”, Emigrantinstitutet och Utvandrarnas hus, 
Smålands Museum, Växjö Stifts- och Landsbiblioteket samt Folkrörelsearkivet 
Kronoberg. ”När det gäller intresset för och utnyttjandet av arkiv och dess 
handlingar torde kronobergarna tillhöra de mest intresserade.”89 De argument 
som framförs i den andra motionen är i stort sett samma som i den förra och 
förutom samverkansmöjligheterna framhålls att ”Växjös centrala läge i 
Sydsverige och utmärkta kommunikationer underlättar dessutom såväl besök 
som insamling av material.”90 Formuleringarna är i flera fall identiska. 

En motion behandlar ett landsarkiv i Umeå. ”Krafter är i gång, som av 
regionalpolitiska skäl vill lokalisera ett nytt landsarkiv för norra Sverige på 
annan plats än Umeå.”91 Umeå universitet och den forskning som bedrivs där är 
återkommande i argumenten för en etablering på orten. ”Landsarkivet i Umeå 
skulle få ett självklart komplement i det forskningsarkiv, som redan finns 
inrättat inom Umeå universitetsbibliotek. Forskningsarkivet är embryot till ett 
landsarkiv.”92 

Kulturutskottet 
Motionerna vann inget gehör i utskottet. ”Enligt utskottets uppfattning bör den 
pågående beredningen av ärendet inte föregripas. Utskottet avstyrker därför 
motionerna […].”93 

                                                 
86 Motion 1988/89:Kr227, av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c). 
87 Motion 1988/89:Kr227, av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c). 
88 Motion 1988/89:Kr288, av Charlotte Branting m.fl. (fp, m, c). 
89 Motion 1988/89:Kr288, av Charlotte Branting m.fl. (fp, m, c). 
90 Motion 1988/89:Kr289, av Lars Hedfors m.fl. (s). 
91 Motion 1988/89:Kr266, av Hans Dau (m). 
92 Motion 1988/89:Kr266, av Hans Dau (m). 
93 Kulturutskottets betänkande 1988/89:KrU18. 
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Debatt och beslut 
Vid debatten i riksdagen talar centerpartiets Stina Eliasson om landsarkivens 
omorganisation och säger sig ”i och för sig” sympatisera med arkiv-
utredningens förslag. ”Dock anser jag att denna omorganisation kan vänta och 
genomföras i samband med lösandet av frågan om den framtida förvaringen av 
folkbokföringshandlingarna.”94 Något annat om förslaget till en ny landsarkiv-
organisation nämns inte i debatten och ”[M]ed överlämnande av kultur-
utskottets betänkande 1988/89:KrU18 Anslag till bibliotek, bildkonst, konst-
hantverk m.m. samt arkiv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit vad 
utskottet hemställt.”95 

1989/90 
I det utskottsbetänkande som här är aktuellt och i den därpå följande riksdags-
debatten behandlades förutom budgetpropositionen den arkivlag som föreslogs 
i proposition 1989/90:72. 

Proposition 
I budgetpropositionen står: ”I fokus för utvecklingsarbetet står ambitionen att 
förstärka det regionala kulturlivet, förbättra de konstnärliga yrkesutövarnas 
villkor och att stimulera kulturaktiviteter bland barn och ungdomar.”96 Om 
utredningen Öppenhet och minne skrivs: ”Förslagen har remissbehandlats. 
Beredningen av förslagen om arkivväsendet är ännu inte avslutad. Jag avser att 
föreslå regeringen att för riksdagen vid 1989/90 års riksmöte lägga fram en 
särskilt proposition om arkivfrågor.”97 Denna proposition blir ”Regeringens 
proposition 1989/90:72 om arkiv m.m.”. Förutom förslag till en arkivlag läggs 
i propositionen ”fram förslag om vilka insatser på arkivområdet som bör 
prioriteras. I det sammanhanget behandlas bl.a. lokalfrågor samt arkivens 
användning och tillgänglighet”.98 

I bilaga 1 till propositionen, ”Anmälan till proposition om arkiv m.m.”, 
skriver statsrådet Göransson att ”[S]om jag ser det är det nödvändigt att söka 
harmoniera de motstridiga kraven som riktas mot arkivväsendet med hjälp av 
ett antal riktlinjer för verksamhetens centrala områden”.99 Dessa riktlinjer 
sammanfattas i punkter för de tre områden som identifierats som centrala. Ett 
                                                 
94 Protokoll 1988/89:103, 6 §, anf. 39. 
95 Riksdagsskrivelse 1988/89:184. 
96 Proposition 1989/90:100, bilaga 10, s. 324. 
97 Proposition 1989/90:100, bilaga 10, s. 375. 
98 Proposition 1989/90:72, s. 3. 
99 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 26. 
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område är ”villkoren och formerna för den långsiktiga förvaringen av arkiven i 
depåer sedan de överlämnats från myndigheterna” och en av riktlinjerna för 
detta område är ”välplanerad och decentraliserad försörjning med arkiv-
depåer”.100 Angående detta anförs:  

Dessa behov måste främst tillgodoses genom rationella och ekonomiska system för den 
statliga lokalförsörjningen. Därvid är bl.a. organisationen av landsarkiv en viktig länk 
liksom förutsättningarna för staten och kommunerna att samverka i bl.a. depålösningar. I 
dessa frågor krävs ett fortsatt utredningsarbete på grundval av arkivutredningens mer 
principiellt inriktade förslag.101 

Statsrådets bedömning av informationslagring och arkivlokaler är: ”En plan 
bör upprättas för försörjningen av statliga arkivlokaler. Möjligheterna att 
samverka, särskilt med kommuner och landstingskommuner, bör prövas för att 
uppnå rationella depålösningar.”102 

Remissinstanserna förklaras i huvudsak tillstyrka de förslag som fram-
kommer i utredningen. Statsrådets bedömning, som till största delen överens-
stämmer med bedömningen i utredningen, motiveras bland annat med att 
utbyggnaden av arkivdepåer inte har varit tillräcklig, tillväxten av arkiv-
handlingar har varit snabbare än tillväxten av depåutrymmen. Med anledning 
av detta förordnade regeringen en organisationskommitté för statliga arkiv-
depåer (dir. U 1989:46). 

Kommitténs uppgift är att utarbeta en plan för försörjningen av arkivdepåer. Kommittén 
skall bl.a. pröva förutsättningarna för att etablera nya landsarkiv. Riksarkivets depåbehov 
bör också ges en långsiktig lösning. 

Kommittén skall också utreda möjligheterna att organisera en eller flera särskilda 
depåer för arkiv med låg användarfrekvens, där kraven på tillgänglighet är begränsade. 

Den regionala organisationen för de statliga arkiven bör betraktas som en nyckelfråga i 
sammanhanget. Det kan visa sig ekonomiskt att länka depåutbyggnader till de befintliga 
landsarkiven eller till nya landsarkiv.103 

”De insatser som blir nödvändiga för att klara bevarandet av de växande 
offentliga arkiven måste paras med åtgärder för att öka tillgängligheten till 
arkiven. Riksarkivets anslag bör förstärkas för detta ändamål.”104 Denna 
bedömning gäller frågan om arkivens användning och tillgänglighet. Grunden 

                                                 
100 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 26. 
101 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 27. 
102 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 60. 
103 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 62. 
104 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 63. 
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för denna bedömning är bland annat att ”[A]rkiven skall bidra till rätten att ta 
del av allmänna handlingar och svara mot behovet av information för rätts-
väsende, förvaltning och forskning”.105 En förutsättning för detta är tillgänglig-
heten. Det slås här fast att arkivutredningens förslag i princip överensstämmer 
med denna bedömning. Något som skiljer de båda produkterna åt är dock att 
medan arkivutredningen i anslutning till diskussioner om tillgänglighet också 
pekar på avståndsfaktorn så är redogörelsen här helt inriktad på de aspekter 
som nog kan sammanfattas som tillhandahållande. Aktivitet är centralt och två 
begrepp som används är aktivt tillhandahållande och aktiv användarservice. 

En av propositionens bilagor utgörs av en remissammanställning av 
yttranden över arkivutredningen Öppenhet och minne (SOU 1988:11). Under 
rubriken ”[E]n utbyggnad av landsarkivorganisationen baserad på länstanken 
föreslås” uppges majoriteten av de 41 remissinstanserna vara positivt inställda 
till förslaget. Landsarkiven i Göteborg och Uppsala samt TCO anges vara tvek-
samma då landsarkiven enligt dem inte bör vara för små. Statskontoret och ST 
är negativa, effekterna är inte tillräckligt utredda. RRV vill också ha ytterligare 
utredning, i detta fall är det främst kostnaderna för en utbyggnad av landsarkiv-
organisationen som är i fokus. 21 remissinstanser avgav yttranden över 
förslaget till inrättanden av landsarkiv i Karlstad och Umeå. Åtta av dessa var 
positivt inställda till ett landsarkiv i Karlstad, av dessa instanser har fem en 
direkt anknytning till Karlstad eller Värmland.106 Landsarkiven i Göteborg och 
Härnösand, vars upptagningsområden skulle krympas vid inrättande av nya 
landsarkiv i Karlstad och Umeå, var negativa. Vad gäller ett landsarkiv i Umeå 
så var också i detta fall åtta remissinstanser positiva, två av dessa med 
anknytning till regionen.107 Landsarkiven i Härnösand och Lund, Härnösands 
kommun och länsstyrelsen i Västernorrlands län var negativt inställda. Ett citat 
finns från Riksarkivets yttrande. ”I fråga om Karlstad och Umeå, där förutsätt-
ningar finns för en praktisk och ekonomisk samverkan, tar riksarkivet definitiv 
ställning när de ekonomiska förutsättningarna preciserats.”108 Fyra av fem 
instanser som yttrade sig över ett upphöjande av Stockholms stadsarkiv var 
positiva, fyra av dessa fem var Stockholmsbaserade institutioner. Fyra 

                                                 
105 Proposition 1989/90:72, bilaga 1, s. 63. 
106 Högskolan i Karlstad, länsstyrelsen i Värmland, landstinget i Värmland, Karlstads kommun och 
föreningen Värmlandsarkiv. (Proposition 1989/90:72, bilaga 1.1.3, s. 122.) 
107 Samhällsvetenskapliga forskningsnämnden och biblioteksnämnden vid Umeå universitet och 
länsstyrelsen i Västerbottens län. (Proposition 1989/90:72, bilaga 1.1.3, s. 121.) 
108 Proposition 1989/90:72, bilaga 1.1.3, s. 122. 
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instanser var positivt inställda till att Malmö stadsarkivs ställning skulle 
bibehållas, däribland Malmö stadsarkiv och Lunds universitet.109 

Under rubriken ”Allmän bedömning” slås fast att ”[D]et stora flertalet 
remissinstanser har tillstyrkt de principer som har lagts fram i betänkandet”.110 

Motioner 
I motion Kr18 uttalas att man inte anser att ytterligare utredning kring arkiv i 
Karlstad och Umeå behövs utan att sådana bör inrättas omgående. Målsätt-
ningen för den statliga arkivorganisationen bör vara ”att en landsarkiv-
organisation baserad på länsnivå, införs”.111 

”I Kalmar län är hembygdsrörelsen mycket stark och intresset för 
forskning är kraftigt stigande.”112 Detta är ett av de argument som förs fram för 
Kalmars sak i en av motionerna i fråga om att lokalisera ett landsarkiv till 
orten. ”Skälen är framför allt att högskolan i Kalmar är under stark utveckling 
och närheten till ett landsarkiv skulle stimulera en forskning om länets historia 
och invånarnas rötter.”113 Möjligheterna till samverkan nämns och 
Samhallreprograficentralen Repro, Norden största reprografiska verkstad, 
betonas igen. Också i den andra motionen är det liknande argument som förs 
fram. ”Värdet av att ha en regions samlade arkiv lokaliserade till en central ort 
inom regionen är obestridligt. […] en tänkbar utveckling kan vara lokal- och 
personalsamverkan mellan redan befintliga arkivorganisationer.”114 

”Kalmar – av tradition en skol- och kulturstad – har sedan 1600-talet 
vårdat sig om källmaterialet till vår historia.”115 I den motion där detta 
konstateras omtalas Kalmars stadsbibliotek, Kalmar läns museum, Kalmar 
kommuns och Kalmar läns landstingsarkiv med mera som faktorer som talar 
för ett landsarkiv i Kalmar. ”Det är av största vikt att såväl den akademiska 
forskningen som lokalhistorisk och personhistorisk forskning att länets egna 
invånare får stimulans genom ett samlat, öppet och lätt tillgängligt arkiv – ett 
landsarkiv i Kalmar.”116 

Flera motioner argumenterar för ett landsarkiv i Jönköping. Faktorer som 
framhålls tala för Jönköping är bland annat ett stort antal arkivbildare, att 

                                                 
109 Proposition 1989/90:72, bilaga 1.1.3, s. 122. 
110 Proposition 1989/90:72, bilaga 1.1.3, s. 128. 
111 Motion 1989/90:Kr18, av Jan Hyttring m.fl. (c). 
112 Motion 1989/90:Kr208, av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c). 
113 Motion 1989/90:Kr208, av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c). 
114 Motion 1989/90:Kr211, av Bengt Kronblad (s). 
115 Motion 1989/90:Kr15, av Ingrid Hasselström Nyvall (fp). 
116 Motion 1989/90:Kr15, av Ingrid Hasselström Nyvall (fp). 
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arkivutredningen föreslår Jönköpings kommun som intensivdataområde, att 
goda förutsättningar finns för samordning av arkiv, ett väl utbyggt utbildnings-
väsende samt ”ett dokumenterat intresse för släkt-, hembygds-, emigrant- och 
’amatör’-forskning”.117 I en annan motion fastslås att ”[S]om framgår av ovan-
stående redovisning har det i Jönköpings län tagits sådana regionala initiativ på 
området som arkivutredningen i betänkandet Öppenhet och minne förutsätter 
för etablering av ett nytt landsarkiv”.118 I ytterligare en motion omtalas också 
Jönköpings ”förnämliga” länsmuseum, det väl utbyggda bibliotekssystemet 
och det humanistiska forskningsrådet.119 

Alltsedan universitetets tillkomst har den bristfälliga arkivsituationen i Umeå påtalats. De 
långa resvägarna till regionens båda landsarkiv i Härnösand och Östersund liksom till de 
centrala arkiven i Stockholm har i stigande grad blivit ekonomiska och praktiska hinder 
för utbildningen och forskningen.120 

I motionen påtalas alla de initiativ universitetet på egen hand har tagit för att 
kringgå denna problematik samt att universitetet, i väntan på lokaliseringen av 
ett landsarkiv till orten, redan nu bör ”tillförsäkras möjlighet att antingen 
förvärva de mikrokort som årligen produceras i Ramsele eller erhålla ett s.k. 
friexemplar av SVAR:s samlade produktion av mikrofilmat material fr.o.m. 
budgetåret 1990/91”.121 

Kulturutskottet 
Kulturutskottet avstyrkte motionerna. ”I avvaktan på resultatet av kommitténs 
överväganden […] anser utskottet att det inte finns anledning för riksdagen att 
göra något uttalande om utbyggnad av existerande eller etablering av nya 
landsarkiv.”122 Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c) reserverade sig mot 
utskottets hemställan gällande motion Kr18.123 

Debatt och beslut 
Också i debatten i riksdagen är Stina Gustavsson aktiv: 

Utbyggnaden föreslogs anpassad till de regionala förutsättningarna. Det kan då vara 
avlastning, till gagn för befintliga landsarkiv, att de finns en högskola eller ett universitet 

                                                 
117 Motion 1989/90:Kr235, av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson (båda fp). 
118 Motion 1989/90:Kr315, av Ingegerd Elm m.fl. (s). 
119 Motion 1989/90:Kr316, av Ulf Melin och Anders Björk (båda m). 
120 Motion 1989/90:Kr277, av Britta Bjelle (fp). 
121 Motion 1989/90:Kr277, av Britta Bjelle (fp). 
122 Kulturutskottets betänkande 1989/90:KrU29. 
123 Kulturutskottets betänkande 1989/90:KrU29. 
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på orten, att det finns andra arkivinstitutioner som folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv och 
kommunala arkiv med vilka samverkan kan ske. En ytterligare faktor var naturligtvis den 
ekonomiska. Sådana tydliga markeringar finns såväl från Värmlands som Västerbottens 
län, och därför förordar utredaren redan nu en utlokalisering till dessa båda län. 

Från centerpartiet anser vi detsamma. Vi menar att här är redan färdigutrett, varför 
riksdagen borde kunna fatta beslut nu. Den utredning som förordas från regeringens sida 
borde i stället inriktas på att finna lösningar för andra delar av landet. Inriktningen bör 
enligt vår mening vara att det på sikt i princip skall finnas ett landsarkiv i varje län. 

En viktig faktor när det gäller arkiv är tillgängligheten. Under senare år har intresset 
för lokalhistorisk forskning ökat kraftigt.124 

I övrigt är det främst andra arkivfrågor som debatteras och riksdagen bifaller 
utskottets hemställan att avstyrka motionerna.125 

1990/91 
Kulturutskottets betänkande 1990/91:KrU24 behandlar förslag i budget-
propositionen rörande anslag till det statliga arkivväsendet och motioner med 
anknytning till detta. Femton motioner behandlades i betänkandet och av dessa 
tog åtta stycken upp frågan om inrättande av landsarkiv: tre berör Jönköping, 
en Kalmar, en Karlstad, en Umeå och två Växjö.126 

Proposition 
I budgetpropositionen skrivs bland annat: ”Ett centralt inslag i programmet har 
varit att stimulera kvalitet i amatörverksamheten och att engagera nya grupper 
i kulturlivet. […] Hembygdsrörelsen har fått bidrag för att stimulera intresset 
för kulturmiljö och hembygdshistoria.”127 En fokusering på detta område verkar 
vara genomgående för hela kulturpolitiken. ”Utbildningen och forskningen och 
kulturverksamheten är av stor betydelse för den regionala och lokala utveck-
lingen. Att sprida dessa verksamheter i landet är ett av de viktigaste instru-
menten i regionalpolitiken.”128 Om arkiven skrivs: ”På arkivområdet har det 
varit möjligt att under perioden presentera – för första gången – en samman-
hållen arkivpolitik med målpreciseringar, ansvarfördelning m.m.”129 Mer 
specifikt om arkiv står: ”Jag vill slutligen för riksdagens kännedom anmäla att 
arkivdepåkommittén (U 1990:10) beräknas avsluta sitt arbete under våren 

                                                 
124 Protokoll 1989/90:131, 21 §, anf. 165. 
125 Riksdagsskrivelse 1989/90:307. 
126 Kulturutskottets betänkande 1990/91:KrU24. 
127 Proposition 1990/91:100, bilaga 10, s. 15. 
128 Proposition 1990/91:100, bilaga 10, s. 32. 
129 Proposition 1990/91:100, bilaga 10, s. 16. 
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1991. […] Förslagen i kommitténs betänkande kommer att remissbehandlas 
under våren 1991.”130 

Motioner 
De tre motioner som förespråkar att ett landsarkiv i sydöstra Sverige ska 
lokaliseras till Jönköping konstaterar återigen att de anser att Jönköping upp-
fyller alla de krav på förutsättningar som uppställts i arkivutredningen 
Öppenhet och minne, samt att det finns ytterligare faktorer som enligt dem talar 
för Jönköpings sak. Nu pekar motionärerna också på att en arbetsgrupp finns 
som på länsstyrelsens initiativ arbetar för arkivfrågor och som föreslagit att ett 
arkivcentrum ska inrättas i Jönköping.131 

Den motion som behandlar lokalisering av ett landsarkiv till Kalmar anför 
samma argument som tidigare och konstaterar också att intresse av ett lands-
arkiv finns i länet.132 

Två motioner behandlar ett eventuellt landsarkiv i Växjö och de har 
ungefär samma innehåll. Till Växjös fördel anförs: ”Tillgängligheten för 
forskning, forskarutbildning och övrig forskningsverksamhet […], Möjligheter 
till samverkan med andra arkivbildande institutioner på orten […]. Goda 
kommunikationer […]. Lämpliga lokaler.”133 I Växjö finns bland annat 
Emigrantinstitutet och ett ”expansivt folkrörelsearkiv”.134 

Landsarkiv i Karlstad och Umeå har alltså redan föreslagits i arkiv-
utredningen, här behandlas de i samma motion. Motionsläggarna konstaterar 
att remissinstanserna, vad gäller arkivutredningen, till övervägande del var 
positiva till tanken om en länsbaserad arkivorganisation medan samma opinion 
var splittrad när det kom till de konkreta förslagen. Man anser dock att ”en 
sådan begränsad utbyggnad som inrättandet av ett landsarkiv i Karlstad resp 
Umeå innebär, [bör; min komm.] fullföljas omgående.”135 Man uttalar sig också 
positivt till vidare studier kring ett landsarkiv i Växjö. Vikten av ökad tillgäng-
lighet till arkiven för att bereda praktiska möjligheter för ”fritidsforskarna” 
betonas. Detta mot bakgrund av ett att intresset för lokalhistorisk forskning har 
ökat kraftigt under senare år.136 

                                                 
130 Proposition 1990/91:100, bilaga 10, s. 283. 
131 Motion 1990/91:Kr236, av Ingegerd Elm m.fl. (s); 1990/91:Kr264, av Ingrid Ronne-Björkqvist och 
Carl-Johan Wilson (båda fp); 1990/91:Kr316, av Ulf Melin och Anders Björk (båda m). 
132 Motion 1990/91:Kr225, av Bengt Kronblad (s). 
133 Motion 1990/91:Kr266, av Charlotte Branting och Stina Gustavsson (fp, c). 
134 Motion 1990/91:Kr212, av Lars Hedfors m.fl. (s). 
135 Motion 1990/91:Kr356, av Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c). 
136 Motion 1990/91:Kr356, av Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c). 
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Kulturutskottet 
Utskottet avstyrker samtliga motioner. ”Kommitténs [arkivdepåkommittén; 
min anm.] överväganden bör inte föregripas genom uttalanden om principerna 
för depåutbyggnaden eller om lämpligheten av att arkiv lokaliseras till vissa 
orter”.137 Två ledamöter reserverade sig mot utskottets hemställan.138  

Debatt och beslut 
Kulturutskottets betänkande föredrogs i riksdagen den 25 april 1991. Lars 
Ernestam för folkpartiet ”finner ingen anledning att särskilt kommentera arkiv-
betänkandet utöver vad vi som representanter för folkpartiet liberalerna säger 
om att vi ifrågasätter att Arbetarrörelsens arkiv har en sådan särställning att det 
behöver en särskild anslagspost”.139 Centerpartiets Stina Eliasson ställer sig 
bakom reservationerna i betänkandet, som centerpartiet låg bakom, och 
kommenterar arkivens resursbehov ”för att göra det möjligt att öka tillgänglig-
heten till arkiven, särskilt för folk som ägnar sig åt släktforskning och lokal-
historisk forskning på amatörnivå”.140 Leo Persson för socialdemokraterna 
”anser liksom utskottets majoritet att det var klokt att vänta på detta kommitté-
betänkande”.141 I övrigt kan det konstateras att diskussioner om musei-
organisationen helt dominerar debatten om kulturmiljövård. 

Riksdagen följde utskottets linje.142 

Statens arkivdepåer – en utvecklingsplan till år 2000 
Bakom denna utredning ligger den organisationskommitté som tillkallades i 
oktober 1989 ”med uppdrag att upprätta en plan för försörjningen av statliga 
arkivdepåer”.143 

I uppdraget ingår att beräkna omfattningen av nya arkivdepåer och övriga resurser som 
krävs för att de statliga arkivmyndigheterna skall kunna ta emot leveranserna av arkiv-
handlingar från statliga myndigheter under 1990-talet. Uppdraget innefattar också att 
lägga fram förslag om de nya lokalernas lokalisering och organisatoriska ram samt om 
nödvändiga tidpunkter för färdigställande. […] 

Bakgrunden till vårt uppdrag är de bedömningar om arkivtillväxt och leveransbehov 
inom statsförvaltningen som arkivutredningen (ARKU) redovisat i betänkandet (SOU 
1988:11) Öppenhet och minne.144 

                                                 
137 Kulturutskottets betänkande 1990/91:KrU24. 
138 Kulturutskottets betänkande 1990/91:KrU24. 
139 Protokoll 1990/91:102, 7 §, anf. 90. 
140 Protokoll 1990/91:102, 7 §, anf. 91. 
141 Protokoll 1990/91:102, 7 §, anf. 102. 
142 Riksdagsskrivelse 1990/91:233. 
143 Kommittédirektiv 1989:46. 
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En utgångspunkt var att det tillgängliga depåutrymmet var otillräckligt. ”En 
utbyggnad av arkivmyndigheternas förvaringskapacitet och övriga resurser är 
nödvändig om de skall kunna avlasta myndigheterna genom att ta emot delar 
av deras arkivbestånd och därigenom ge plats för 1990-talets tillväxt.”145 I 
denna tillväxt ingår de leveranser av kyrkobokföringsmaterial från 
pastorsämbetena till landsarkiven som regeringen beslutade om i april 1990.146 
Kommittén ska också undersöka hur depåbehoven skulle kunna påverkas av 
”att systematiskt använda mikrofilm som ersättning för handlingar på papper. 
Kostnaderna för en sådan mikrofilmning skall vägas mot de ökade 
lokalkostnaderna om handlingarna bevaras”.147 Här kommer man fram till 
slutsatsen att det inte finns några ekonomiska fördelar med att minska 
depåbehovet genom mikrofilmning.148 

Depåbehoven innebär att utbyggnader motsvarande 63 procent behövs. 
”Landsarkiven förvarar i dag totalt ca 178 000 hyllmeter konventionella 
handlingar i sina depåer […]. Behovet av utökade depåutrymmen uppgår till 
drygt 112 000 hyllmeter under 1990-talet inkl. folkbokföringshandlingar 
[…].”149 

De bedömningar som utredningen gör om förändringar i landsarkiv-
organisationen utgår från kommitténs direktiv och i fråga om inrättande av nya 
institutioner så ska lokaliseringen av sådana sammanväga ”a) behoven hos dem 
som använder arkiven, b) möjligheterna att samverka med andra arkiv-
huvudmän, särskilt primär- eller landstingskommuner och c) kostnaderna för 
etableringar på de orter som aktualiseras för kommittén”.150 

”Den nuvarande indelningen i landsarkivsdistrikt kännetecknas av mycket 
stora skillnader i underlaget för verksamheten.”151 Depåbehov och även 
lösningar på detta problem skiljer sig därför åt ganska stort från landsarkiv till 
landsarkiv. 

För de två minsta landsarkiven ger leveranserna under 1990-talet ett viktigt volymtillskott 
för att förbättra stabiliteten i verksamheten. Utbyggnaden av dessa distrikt bör därför ske 
genom utökade depåer vid de två landsarkiven. 

 
144 SOU 1991:31, Statens arkivdepåer, s. 17. 
145 SOU 1991:31, s. 21. 
146 SOU 1991:31, s. 27. 
147 SOU 1991:31, s. 41. 
148 SOU 1991:31, s. 43. 
149 SOU 1991:31, s. 65. 
150 SOU 1991:31, s. 55. 
151 SOU 1991:31, s. 56. 
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Övriga landsarkivdistrikt har en helt annan storlek. Vi har dock inte funnit några 
avgörande forsknings- eller kulturpolitiska motiv för att föreslå en inriktning som skulle 
innebära att försörjningen av arkivdepåer under 1990-talet i första hand bör ske genom en 
uppdelning av distrikten och etablering av nya landsarkiv. Sambandet mellan lands-
arkivens lokalisering och tillgängligheten till deras arkivbestånd försvagas för stora delar 
av det mest efterfrågade materialet som ett resultat av den tekniska utvecklingen.152 

Detta, tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna vid tiden, leder till att 
utredningen ”avfärdar […] en utbyggnad av landsarkivorganisationen grundad 
på länstanken under 1990-talet”.153 Man ansluter sig till arkivutredningens 
negativa bedömning av avlastning genom inrättande av centrala depåer. 
Utredningen är också positivt inställd till ett inrättande av ett landsarkiv i 
Karlstad. 

Det är vår bedömning att Värmlandsarkiv har en så pass omfattande och stabil verksamhet 
att förutsättningarna är goda för en nära samverkan med staten kring ett nytt landsarkiv. 
Vi föreslår därför att ett nytt landsarkivdistrikt inrättas för Värmlands län och att ett lands-
arkiv lokaliseras till Karlstad.154 

Depåutbyggnad i Vadstena är beroende av en eventuell etablering av ett nytt 
landsarkiv i sydöstra Sverige. Att bryta ut hela Jönköping, Kronoberg och 
Kalmar län ur Vadstena landsarkivdistrikt skulle innebära att 16 000 av 
dåvarande 26 000 hyllmeter skulle försvinna. Det alternativ som utredningen 
förespråkar innebär i stället att Jönköpings län stannar i Vadstena medan 
Kronoberg och Kalmar län, tillsammans med Blekinge län från Lunds lands-
arkivdistrikt, skulle utgöra en bra grund för ett eventuellt nytt arkiv. ”Ett lands-
arkiv för dessa län skulle få en lämplig storlek och medföra en avlastning av 
Lund och Vadstena som kan utnyttjas för att ta emot 1990-talets leveranser.”155 
I avvaktan på ett avgörande i frågan avstyrker man en utbyggnad i Vadstena 
även om man anser att det saknas ”underlag för att ta slutlig ställning”.156 

Vi bedömer inte tiden som mogen att ge förslag om samverkan med intressenterna i 
Jönköpings och Västerbottens län. Landsarkiven bör i stället ges andra möjligheter att 
själva finna formerna för det framtida samarbetet med andra regionala arkivintressenter. 
Det är rimligt att tänka sig att landsarkiven på sikt kan utveckla lokala depåfunktioner 
inom sina distrikt.157 

                                                 
152 SOU 1991:31, s. 56. 
153 SOU 1991:31, s. 57. 
154 SOU 1991:31, s. 57 f. 
155 SOU 1991:31, s. 58. 
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Liksom arkivutredningen anser denna utredning att Stockholms stadsarkiv ska 
erhålla landsarkivfunktion för hela Stockholms län, som därmed ska brytas ut 
ur Uppsala landsarkivdistrikt, medan Malmö stadsarkiv ska mista sin lands-
arkivfunktion och istället fungera som depå under Lunds landsarkiv.158 

Bland de förslag som utredningen lämnar finns: 

- att ett nytt landsarkiv inrättas för Värmlands län och samordnas med Värmlandsarkiv i 
Karlstad/Forshaga 

- att Vadstena landsarkiv inte byggs ut innan frågan om ett landsarkiv för sydöstra 
Sverige (Kronobergs, Kalmar och Blekinge län) prövas ytterligare 

- att Stockholms stadsarkiv utvecklas till landsarkiv för Stockholms län, vilket innebär 
att länsmyndigheternas arkiv överförs dit från Uppsala landsarkiv 

– att Malmö stadsarkiv för det statliga arkivmaterialet får en begränsad funktion som 
lokal depå inom Lunds landsarkivdistrikt.159 

1991/92 
I Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU22 behandlas sex motioner, två för 
varje ort, rörande etablering av landsarkiv i Jönköping, Kalmar eller Växjö. 

Proposition 
”Inom arkivområdet fokuseras intresset […] på den framtida försörjningen av 
arkivdepåer och arkivkonsekvenserna av den pågående ombildningen av 
affärsverk till aktiebolag.”160 Arkivdepåkommitténs arbete kommenteras: 

Organisationskommittén för statliga arkivdepåer har nu avslutat sitt arbete och har i 
betänkandet (SOU 1991:31) Statens arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000, lagt 
fram en plan för försörjningen av statliga arkivdepåer. Utredningen har räknat fram 
nyckeltal för resursöverföringar i samband med genomförandet av leveranser av arkiv till 
riks- och landsarkiv. Vidare diskuteras i utredningen möjligheterna till effektivisering av 
arkivhanteringen med hjälp av teknikstöd som t.ex. mikrofilmning. Utredningen 
remissbehandlas för närvarande.161 

Motioner 
De argument som framförs i yrkandena för Jönköping är i stort sett identiska 
med argumenten i de motioner som behandlats åren innan. Den ena motionen 
är helt identiskt med motion 1990/91:Kr236.162 Den andra motionen är mera 
uppdaterad och kommenterar arkivdepåkommitténs betänkande med att 
Jönköping uppfyller samtliga krav och att det dessutom ”finns ytterligare 
                                                 
158 SOU 1991:31, s. 59 f. 
159 SOU 1991:31, s. 76. 
160 Proposition 1991/92:100, bilaga 12, s. 9. 
161 Proposition 1991/92:100, bilaga 12, s. 68. 
162 Motion 1991/92:Kr208, av Nils Nordh och Martin Nilsson (båda s). 
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faktorer […] som talar för att ett landsarkiv bör placeras i Jönköping”.163 Dessa 
faktorer har inte förändrats från tidigare år. 

I Kalmars fall anförs flera nya argument i årets motioner. Det framförs 
bland annat att regionalpolitiska skäl talar för detta, syftande på de förlorade 
arbetstillfällen som uppkommit till följd av strukturomvandlingar i näringslivet 
och förändringar på det statliga området. ”En lokalisering till Kalmar av ett 
landsarkiv vore därför en viljeyttring att staten ville ge också Kalmar län en del 
av statlig utlokalisering”.164 Liksom tidigare påminner man om den kompetens 
rörande mikrofilmning som finns på orten genom Samhall Kalmarsund. ”Ett 
landsarkiv i Kalmar skulle ge möjlighet till att närmare testa förutsättningarna 
för åtkomst och spridning av arkivhandlingar genom mikrofilmning med dator-
stöd.”165 

Motion 1991/92:Kr219 som förespråkar Växjö som lokaliseringsort är, 
med undantag för punkt tre rörande lokaler, identisk med motion 
1990/91:Kr212. Förutsättningarna för samverkan mellan arkivinstitutioner är 
centrala i argumentationen och anses skulle leda till att ”[L]andsarkivet inom 
sina väggar skulle rymma samtliga typer av arkivbildare inom regionen”.166 I 
den andra motionen kommenteras de krav som ställs upp av arkivdepå-
kommittén med att ”[S]amtliga krav tillgodoses i Växjö”.167 

Kulturutskottet 
Utskottet hemställde att riksdagen skulle avslå motionerna med motiveringen 
att ”Kommitténs förslag är […] föremål för beredning i regeringskansliet och 
resultatet därav bör inte föregripas”.168  

Debatt och beslut 
Vid riksdagsdebatten fick betänkandet angående arkiv inte stort utrymme. 
Centerpartiets Stina Eliasson för, med anledning av ett annat betänkande 
(KrU18 Allmän kulturverksamhet m.m.), en mer övergripande diskussion om 
kulturpolitik. 

Kulturen har fungerat som utvecklingsfaktor, och vi har fått bevis på att kulturen är en 
regionalpolitisk resurs och också en lokaliseringsfaktor. Så viktig är kulturpolitiken, och 
så lönsam är kulturen. 

                                                 
163 Motion 1991/92:Kr231, av Ulf Melin och Göte Jonsson (båda m). 
164 Motion 1991/92:Kr218, av Marianne Jönsson och Agne Hansson (båda c). 
165 Motion 1991/92:Kr230, av Lena Öhrsvik m.fl. (s). 
166 Motion 1991/92:Kr219, av Lars Hedfors m.fl. (s). 
167 Motion 1991/92:Kr246, av Harald Bergström m.fl. (kds, m, c, fp). 
168 Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU22. 
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Det är med kulturpolitiken som med regionalpolitiken i övrigt. Syftet är att få 
människorna att stanna, att få dem att våga skapa sig en framtid i hembygden och att fylla 
dem med tillförsikt och känsla för var de hör hemma.169 

Socialdemokraternas Bengt Kronblad anför: ”Vi socialdemokrater i Kalmar län 
har motionerat i frågan, och enligt vår uppfattning bör det nya arkivet förläggas 
till Kalmar”.170 De argument Kronblad för fram överensstämmer med de som 
framkommer i motion Kr230. 

Vi från socialdemokratiska gruppen i Kalmar län vill med motionen redovisa de fördelar 
och också de synergieffekter som skulle uppkomma vid en utveckling i Kalmar genom att 
utnyttja de effekter och resurser som redan finns tillgängliga i Kalmar.171 

Riksdagen beslutade den 9 april 1992 bifall till utskottets hemställan.172 

1992/93 
Arkivdepåkommitténs utredning fortsätter att behandlas. 

Efter remissbehandling har kommitténs förslag beretts i regeringskansliet. I årets budget-
proposition redovisar kulturministern sina ställningstaganden till kommitténs förslag. 
Beträffande landsarkivsorganisationen föreslås endast vissa smärre justeringar. Frågan om 
ytterligare förändringar av landsarkivsorganisationen bör – enligt ministern – prövas 
ytterligare. På uppdrag av regeringen utreds dess frågor för närvarande av Riksarkivet.173 

Proposition 
I den aktuella budgetpropositionen förordas vissa förändringar av landsarkivs-
organisationen. Malmö stadsarkiv föreslås upphöra att inneha funktion som 
landsarkiv, dock med fortsatt depåfunktion inom Lunds landsarkivdistrikt, 
medan Stockholms stadsarkiv ska kunna ges denna funktion, inte bara för 
Stockholms kommun utan för hela länet.174 Att överföra vissa handlingar från 
Uppsala landsarkiv till stadsarkivet i Stockholm skulle innebära ”en icke 
obetydlig förbättring för lokalhistoriskt orienterade forskare och andra i 
Stockholms län vilka härigenom får tillgång till källmaterial direkt i 
Stockholm”.175 ”Frågan om ytterligare förändringar av landsarkiv-

                                                 
169 Protokoll 1991/92:95, 8 §, anf. 82. 
170 Protokoll 1991/92:95, 8 §, anf. 97. 
171 Protokoll 1991/92:95, 8 §, anf. 99. 
172 Riksdagsskrivelse 1991/92:207. 
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organisationen, i samverkan med lokala och regionala intressenter, bör prövas 
ytterligare.”176 

Organisationskommittén föreslår även att andra förändringar av 
landsarkivsorganisationen skall genomföras med viss förtur. För det första föreslås att den 
landstingskommunala institutionen Värmlandsarkiv i Karlstad ges landsarkivs uppgift för 
Värmlands län. För det andra menar kommittén att starka skäl talar för att Kronobergs och 
Kalmar län bör brytas ut ur Vadstena landsarkivsdistrikt. Härigenom skapas utrymme för 
att etablera ett landsarkiv i sydöstra Sverige. Ett landsarkiv för dessa län skulle få en 
lämplig storlek och medföra en avlastning för landsarkiven i Vadstena och Lund. Vid en 
sådan utbyggnad bör man, enligt kommittén, kunna väga in de fördelar som kan finnas i 
en samverkan utöver de mera traditionella gränserna för huvudmannaskap i offentlig 
arkivverksamhet.177 

Om de övriga landsarkiven fastslås att ”[J]ag avser att återkomma till 
regeringen i fråga om den fortsatta utvecklingen av landsarkivorganisationen 
när Riksarkivet har redovisat det underlag som erfordras för ett ställnings-
tagande”.178 En utbyggnad av Riksarkivets och landsarkivens depåkapacitet är 
”en central uppgift”.179 

Som bilaga till propositionen återfinns bland annat en remissamman-
ställning över Statens arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000 (SOU 
1991:31). ”Flertalet remissinstanser instämmer i organisationskommitténs 
bedömningar. Remissammanställningen tar därför fasta på synpunkter utöver 
detta.”180 

Riksarkivet ansluter sig i allt väsentligt till kommitténs bedömningar men anför att det 
tämligen korta tidsperspektivet inriktat på 1990-talet inte räcker för att helt belysa 
behoven av depåutbyggnad. Riksarkivet menar att begränsade etappvisa utbyggnader av 
arkivdepåer endast kan innebära tillfälliga lösningar. Förutsättningarna för en rationell 
planering måste i stället vara att ha en större framförhållning i lokalplaneringen.181 

Om landsarkivdistrikten allmänt anför statskontoret en från andra instanser 
ganska avvikande uppfattning. 

Avstyrker en uppdelning av nuvarande landsarkivdistrikt. I stället efterlyser Statskontoret 
en utbyggnad baserad på anpassning och modernisering av nuvarande organisations-
struktur. Statskontoret föreslår vidare en omfördelning av län mellan de nuvarande lands-
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arkiven så att Uppsala avlastas och Vadstena förstärks. Med nuvarande tendens mot 
förändring av länsbegreppet anser statskontoret vidare att det är mindre lämpligt att till-
skapa enlänslandsarkiv som det föreslagna i Värmland.182 

När det kommer till etablering på särskilda orter så anser riksarkivet liksom, 
länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska kommunförbundet och Riksförsäk-
ringsverket att Stockholms stadsarkivs landsarkivfunktion ska utvidgas till att 
omfatta hela Stockholms län. Malmö kommun avstyrker att Malmö stadsarkiv 
ska förlora sin funktion som landsarkiv.183 ”Riksarkivet anser det också vara 
befogat att ytterligare pröva möjligheterna att inrätta ett landsarkiv i sydöstra 
Sverige.”184 Även Riksförsäkringsverket, Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet är positiva till ett nytt sydsvenskt landsarkiv medan 
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Vadstena kommun 
och Landstinget i Östergötland förespråkar satsningar i Vadstena. ”Riksarkivet 
bedömer behovet av en utbyggnad av landsarkivet i Vadstena vara mycket 
stort, detta oaktat en eventuell etablering av ett landsarkiv i sydöstra 
Sverige.”185 Lunds universitet och Universitets- och högskoleämbetet är tvek-
samma till att ”bryta ut Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt”.186 

När det gäller var ett eventuellt arkiv i sydöstra Sverige ska placeras så har 
Växjö alla remissinstanser med anknytning till orten bakom sig medan Kalmar 
läns landsting är tveksamt till en etablering i Kalmar. 

Kalmar läns landsting instämmer i kommitténs uppfattning att en utbyggnad av lands-
arkivorganisationen grundad på länstanken inte är realistisk under 1990-talet. Landstinget 
anser vidare att man före ett slutligt ställningstagande bör göra en kostnadsjämförelse 
mellan en utbyggnad i Vadstena och en etablering i sydöstra Sverige.187 

Landstinget i Jönköpings län är inte heller det odelat positivt till en lokalisering 
till Jönköping. ”Landstinget i Jönköping förordar en lokalisering till 
Jönköping, detta dock under förutsättning av en statlig finansiering.”188 
Värmlandsarkiv har alla lokala remissinstanser med sig. Högskolan i Örebro 
ser dock ”ett möjligt alternativ i en lokalisering av ett landsarkiv till Örebro 
omfattande Örebro och Värmlands län”.189 Länsstyrelsen i Örebro län och 
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Landstinget i Örebro för även de fram Örebro som en lämplig ort för etablering 
av ett landsarkiv.190 

”Länsstyrelsen i Västernorrlands län noterar att arkivdepåkommittén inte 
förordar etablering av ett nytt landsarkiv i Umeå. Länsstyrelsen bedömer att det 
i Härnösand finns förutsättningar för ett ökat samarbete mellan olika arkiv-
intressenter.”191 Remissinstanser med anknytning till Umeå är dock kritiska till 
att inget förslag rörande etablering av ett landsarkiv i Umeå lämnats. Även 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer med sådana 
uttalanden. ”Universitets- och högskoleämbetet noterar att ytterligare samråd 
måste genomföras innan tillfredsställande lösningar nåtts beträffande 
lokalisering av landsarkiv.”192 

Motioner 
De motionärer som för Jönköpings talan delar inte kommitténs slutsats att 
Jönköping inte är moget för ett landsarkiv. De argument som lyfts fram har i de 
flesta fall anförts tidigare, nu väljer man dock att trycka lite extra på det faktum 
att Göta hovrätts arkiv, ”det bäst bevarade hovrättsarkivet i landet”, finns i 
Jönköping. ”Arkivet är från flera synpunkter unikt – de äldsta delarna är från 
1500-talet – och det är ingen överdrift att påstå att det tillhör vårt nationella 
kulturarv.”193 

För Kalmars del konstateras att ”Kalmar uppfyller de kriterier som arkiv-
depåkommittén ställer på platsen för ett nytt landsarkiv i sydöstra Sverige”.194 

Värmlandsarkiv i Karlstad är föremål för en motion. Syftet med motionen 
är att påpeka vikten av att Riksarkivet skyndar sig på med sin utredning. Det 
konstateras också att ”[D]et är ett besvärande avbräck för kultur- och 
forskningsverksamhet i Värmland att en väsentlig del av det skriftliga kultur-
arvet ännu förvaras i Göteborg”195. 

Två motioner behandlar arkivsituationen i Umeå, innehållet i dessa är 
likartat. 

För att ett aktivt kulturliv skall kunna främjas och för att kulturen skall vara tillgänglig för 
alla krävs att den statliga kulturpolitikens medel också fördelas på ett sådant sätt att målen 
i kulturpolitiken kan uppnås. […] Det är synnerligen angeläget, inte minst i sådana tider 
som vi nu upplever, att man nu tar fasta på krafterna i kulturlivet som pekar fram mot 
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framtidstro och kreativitet. Inte minst gäller detta för regioner i landet där arbets-
marknadsläget är dystrare än på länge.196 

De långa resvägarna till arkiven är ett av de problem som nämns. ”Risken är 
uppenbar att forskning och intressanta skeenden inte alls fullföljs. Från både ett 
nationellt och i synnerhet från ett norrländskt perspektiv är detta beklagligt.”197 
För att mildra effekterna av detta har universitetet i Umeå som tidigare nämnts 
bland annat inrättat ett forskningsarkiv och man argumenterar nu för en resurs-
förstärkning avseende denna verksamhet.198 

Ett eventuellt landsarkiv i Växjö är också det föremål för två motioner. 
Den ena motionen är en upprepning av de två tidigare nämnda motionerna 
1990/91:Kr212 och 1991/92:Kr219.199 I den andra motionen konstateras att 
”[S]amtliga krav tillgodoses i Växjö. Växjö har ett strategiskt läge. […] 
Högskoleområdet i Växjö framstår mer och mer som lämplig lokaliseringsort 
för ett landsarkiv”.200 

Kulturutskottet 
Utskottet hemställde att riksdagen skulle avslå motionerna då man inte vill 
föregripa riksarkivets utredning.201 

Debatt och beslut 
Vänsterpartiets Elisabeth Persson talar om en eventuell utbyggnad av vallarna 
vid Vadstena slott.202 Något som regering och utskott alltså vill avvakta med att 
fatta beslut om tills ett ställningstagande till hela arkivorganisationen har 
gjorts. Alwa Wennerlund (kds) anför: 

Regeringen har genom beslut i februari i år uppdragit åt Riksarkivet att utreda frågan om 
utbyggnad av landsarkiven. Detta arbeta skall redovisas i oktober i år. Utskottet kan 
därför inte ta ställning till de olika motionerna om utbyggnad av landsarkiven innan 
utredningen är klar. Det är otillfredsställande att detta dragit ut på tiden. Därför är det 
viktigt att regeringen återkommer så snabbt som möjligt i frågan om en eventuell 
vidareutveckling av landsarkiv i sydöstra Sverige eller en fortsatt utbyggnad och 
restaurering av försvarsvallarna vid Vadstena slott.203 

                                                 
196 Motion 1992/93:Kr256, av Britta Bjelle och Margitta Edgren (fp). 
197 Motion 1992/93:Kr314, av Ulla Orring (fp). 
198 Motion 1992/93:Kr314, av Ulla Orring (fp). 
199 Motion 1992/93:Kr233, av Lars Hedfors m.fl. (s). 
200 Motion 1992/93:Kr299, av Harald Bergström m.fl. (kds, m, fp, c). 
201 Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU22. 
202 Protokoll 1992/93:95, 6 §, anf. 69. 
203 Protokoll 1992/93:95, 6 §, anf. 79. 
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Riksdagen biföll utskottets hemställan.204 

1993/94 

Proposition 
”Etableringen av en ny Landsarkivsfunktion i Karlstad är ett viktigt steg i 
nätverksbygget på arkivområdet.”205 Detta konstateras i budgetpropositionen 
där det även redovisas att Stockholms stadsarkiv från och med den 1 december 
är landsarkiv för Stockholms län och att Malmö stadsarkiv inte längre innehar 
denna funktion för Malmö kommun men fortfarande är depå ”för statliga 
arkivhandlingar härrörande från Malmö kommun”.206 Riksarkivet har alltså nu 
redovisat sitt uppdrag till regeringen. 

Riksarkivet bedömer att en lämplig lokaliseringsort bör vara en residensstad med viss 
befolkningsstorlek och med goda kommunikationer, helst försedd med en högskola med 
utbyggd forskning. För att göra en sådan nyetablerad, relativt liten, arkivinstitution 
mindre sårbar, bör det även på lokaliseringsorten finnas en befintlig arkivorganisation, av 
viss omfattning, att samverka med. En sådan samverkan sänker dessutom de initiala 
kostnaderna för en etablering. Om ett nytt arkiv etableras bör – på samma sätt som skedde 
när Stockholms stadsarkiv övertog landsarkivfunktionen för hela Stockholms län – länets 
äldre arkivhandlingar överföras från det landsarkiv där handlingarna i dag finns.207 

Det förklaras att det kostnadsmässigt är mest fördelaktigt att ordna ytterligare 
arkivlokaler till de existerande landsarkiven men  

att det finns viktiga fördelar med en fortsatt utbyggnad av den regionala arkiv-
organisationen, i synnerhet genom den ökade tillgänglighet detta innebär för den som 
utnyttjar arkivets tjänster. Att i samarbete med andra huvudmän kunna utnyttja möjliga 
samverkansvinster är även en faktor av betydelse.208 

Riksarkivet föreslår att ett landsarkiv ska etableras i Värmlands län i 
samverkan med Värmlandsarkiv. Argumentationen, som den sammanfattats i 
budgetpropositionen, är främst av ekonomisk karaktär och pekar på att detta är 
det klart mest fördelaktiga alternativet i ekonomiskt hänseende. I propositionen 
konstateras att det finns faktorer som talar för en fortsatt utbyggnad av arkiv-
depåer i form av en utveckling av landsarkivsorganisationen mot en länsarkivs-

                                                 
204 Riksdagsskrivelse 1992/93:316. 
205 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 9. 
206 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 66. 
207 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 66. 
208 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 66 f. 
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organisation, bland annat det faktum att de nuvarande landsarkiven skiljer sig 
ganska markant från varandra vad gäller storleken på de geografiska 
upptagningsområdena.209 

Regeringens bedömning är dock att det knappast är möjligt att ens på sikt bygga ut en 
fullständig länsarkivstruktur. Till grund för ett sådant ställningstagande ligger dels 
bedömningen av de behov av kompetens och basresurser som en institution av detta slag 
oundgängligen måste ha, dels de möjligheter som ny teknik på sikt innebär för arkiven att 
alltmer kunna ge service oberoende av geografisk placering av själva arkivet. 

Riksarkivet har redovisat övertygande skäl för att etablera ett landsarkiv för Värmlands 
län i samverkan med Värmlandsarkiv i Karlstad. […] De arkivhandlingar som nu förvaras 
i Göteborgs landsarkiv och som härstammar från myndigheter i Värmlands län bör, i den 
mån de enkelt kan identifieras och urskiljas, överföras till Värmlandsarkiv.210 

Motioner 
Efter Riksarkivets skrivelse har antalet motioner minskat i jämförelse med 
tidigare år. En motion pläderar för att ”på sikt förlägga ett landsarkiv till 
Jönköping”.211 Man konstaterar att Jönköping uppfyller alla krav som 
Riksarkivet ställt upp. I en annan mer övergripande motion skrivs: ”Detta 
[Vadstena slott; min anm.] liksom hela frågan om hanteringen av arkivfrågan 
vad avser landsarkiven är högst anmärkningsvärt och bör enligt oss motionärer 
ges regeringen till känna.”212 I en motion skrivs också att: ”I budget-
propositionen föreslås att ett nytt arkiv inrättas i Karlstad för Värmlands län. 
Vid den fortsatta utbyggnaden av arkivdepåer bör Kalmar få ansvaret för 
sydöstra Sveriges landsarkiv.”213 De argument som i övrigt presenteras för både 
Jönköping och Kalmar är ungefär de samma som för de tidigare motionerna. 

Kulturutskottet 
Utskottet föreslog bifall till propositionen och avslag till motionerna. 

Utskottet avstyrker motionsyrkanden såvitt avser uttalanden om en fortsatt utbyggnad av 
landsarkivorganisationen samt utbyggnad av Vadstena slott på grund av behovet av 
utvidgade arkivlokaler. Utskottet förutsätter därvid att Riksarkivet, som är ansvarigt för 
den långsiktiga planeringen av uppbyggnaden av statens arkivdepåer, vidtar de åtgärder 
som framstår som nödvändiga.214 

                                                 
209 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 67 f. 
210 Proposition 1993/94:100, bilaga 12, s. 68 f. 
211 Motion 1993/94:Kr213, av Sonia Karlsson m.fl. (s). 
212 Motion 1993/94:Kr238, av Leo Persson och Maja Bäckström (s). 
213 Motion 1993/94:Kr239, av Lena Öhrsvik m.fl (s, m, fp, c, kds, nyd). 
214 Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU23. 
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Debatt och beslut 
Vid riksdagsdebatten av kulturutskottets betänkande anför Stina Gustavsson 
för centerpartiet följande. 

Arkiv kallas ibland för nationens minne, och det är förvisso så. Här kan den enskilde 
medborgaren få ytterligare upplysningar […]. Här finns den växande skaran av släkt- och 
hembygdsforskare […] Här kan den vetenskapligt skolade forskaren med beprövade 
metoder vidga sin egen och andras kunskap om det förflutna för att belysa och bidra till 
lösningen av aktuella samhällsproblem. 

Det finns i dag ett ökat bevarandeintresse hos en bred allmänhet. Bakgrunden till detta 
tror jag kan sökas i den snabba omvandlingen i vårt århundrade av hela det svenska 
samhället.215 

Det är främst försvarsvallarna vid Vadstena slott som lyfts fram i anförandena. 
Elisabeth Persson (v) anför: ”Nu står ett enigt utskott bakom min och fem 
andra östgötamotioner, som alla vill ha en uppbyggnad av Vadstena slotts 
vallar.”216 Riksdagen biföll utskottets hemställan.217 

1994/95 

Proposition 

Kännedomen om kulturarvet blir viktigare ju mer omfattande förbindelser Sverige får 
med Europa och den övriga världen. Det är ett demokratiskt krav och en förutsättning för 
ökad förståelse av vår egen tid att det kulturella arvet blir tillgängligt för alla och att de 
historiska sambanden blir tydliga.218 

I propositionen rapporteras om Riksarkivets förhandlingar med landstinget i 
Värmland och att ett förslag rörande inrättande av ett landsarkiv i Jönköping 
redovisats till Kulturdepartementet av olika lokala intressenter.219 Rörande 
fortsatt utbyggnad av landsarkivorganisationen redovisas i propositionen 
följande överväganden: 

Den i föregående budgetproposition redovisade etableringen av en landsarkivfunktion i 
Värmlands län bör kunna ske under år 1995. Det ankommer på Riksarkivet som sektors-
ansvarig myndighet att samlat överblicka och bedöma eventuella behov av en ytterligare 

                                                 
215 Protokoll 1993/94:98, 15 §, anf. 157. 
216 Protokoll 1993/94:98, 15 §, anf. 158. 
217 Riksdagsskrivelse 1993/94:283. 
218 Proposition 1994/95:100, bilaga 12, s. 13. 
219 Proposition 1994/95:100, bilaga 12, s. 19 f. 
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utbyggnad av landsarkivorganisationen. Finansieringen av sådana förändringar får ske 
inom de resursramar myndigheten disponerar.220 

Motioner 
I den motion som hävdar att ett landsarkiv bör förläggas till Kalmar vid den 
fortsatta utbyggnaden av arkivdepåer är det återigen de goda möjligheterna till 
samarbete på orten som framhålls: ”Möjligheter finns till samarbete med både 
kommun, landsting samt folkrörelsearkiv. Samverkan kan etableras med 
domkyrkoarkivet, gymnasieskolans arkiv, samt länsmuseets och konstmuseets 
arkiv.”221 Den motion som behandlar ett landsarkiv i Växjö är i stort sett 
identisk med de tidigare motionerna 1990/91:Kr212, 1991/92:Kr219 samt 
1992/93:Kr233 och tar inte alls hänsyn till den utveckling som skett på 
området. Här hänvisas fortfarande till SOU 1988:11.222 Också den motion som 
talar för Jönköpings sak känns inaktuell. Man poängterar bland annat ett stort 
intresse för ”amatörforskning” i länet och avslutar med att konstatera: ”Som 
framgår av ovanstående redovisning har det i Jönköpings län tagits sådana 
regionala initiativ på området som arkivutredningen i betänkandet Öppenhet 
och minne förutsätter för en etablering av ett nytt landsarkiv.”223 

Kulturutskottet 

Utskottet förutsätter att Riksarkivet analyserar effekter av samhällsutvecklingen m.m. som 
kan medföra behov av ytterligare utbyggnad och att Riksarkivet därvid vidtar de åtgärder 
som framstår som nödvändiga. Någon Riksdagens åtgärd med anledning av yrkandena om 
etablering av nya landsarkiv är därför inte erforderlig. Utskottet avstyrker således 
motionerna […].224 

Debatt och beslut 
Under riksdagsdebatten nämns inte motionerna och landsarkivorganisationen 
tas överhuvudtaget inte upp för diskussion.225 ”Med överlämnande av kultur-
utskottets betänkande 1994/95:KrU17 Arkiv m.m. får jag anmäla att riksdagen 
denna dag bifallit vad utskottet hemställt.”226 

                                                 
220 Proposition 1994/95:100, bilaga 12, s. 20. 
221 Motion 1994/95:Kr209, av Bengt Kronblad m.fl. (s). 
222 Motion 1994/95:Kr250, av Lars Hedfors och Thomas Eneroth (båda s). 
223 Motion 1994/95:Kr251, av Margareta Sandgren m.fl. (s). 
224 Kulturutskottets betänkande 1994/95:KrU17. 
225 Protokoll 1994/95:91, 20 §, anf. 112-117. 
226 Riksdagsskrivelse 1994/95:284. 
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Innehållet i argumentationen 
Det är alltså i detta avsnitt som jag, utifrån kartläggningen i föregående avsnitt, 
ska gripa mig an min huvudfrågeställning och försöka skapa en bild av den 
politiska debatten och de politiska besluten rörande landsarkivsorganisationen. 
Denna bild kommer att kopplas till de tidiga landsarkivens uppkomst och till 
de resonemang kring större sammanhang som redovisats i ”Nation, hembygd 
och kommunikation genom institutioner”. 

Det kan kanske ses som att de olika orternas ansatser för att åstadkomma 
en lokalisering av ett nytt landsarkiv till just deras ort tydligast kommer till 
utryck i motionerna. Riksdagsdebatten i dessa frågor har inte varit särskilt 
omfattande något av åren men till viss del kan samma sak sägas gälla där. I 
propositioner, utskottsbetänkanden och givetvis beslut kan, förutom riksdagens 
och regeringens uppfattningar inom området, uppgifter finnas som kan visa på 
hur argument för de olika orterna har tagits emot. 

I debatten framkommer en rad olika argument, faktorer och kriterier som 
på olika sätt anses tala för eller emot lokaliseringar av landsarkiv. Grovt 
förenklat går det kanske att tala om fyra huvudsakliga typer av argument: 
avstånds- och tillgänglighetsrelaterade argument, argument relaterade till 
hembygdsrörelser eller lokal forskning, argument relaterade till akademisk 
forskning samt argument relaterade till ekonomi och samverkansvinster. Dessa 
olika typer av argument går in i varandra, är på inget sätt ömsesidigt 
uteslutande, och ska därför inte ses som rena kategorier utan snarare som ett 
försök till att skapa klarhet. De olika typerna av argument angrips i debatten 
från två olika håll, dels genom framhållande av tillgångar och goda förutsätt-
ningar hos en ort och dels genom betonande av behov och brister. 

Argumentationen rör sig främst kring forskningens behov och tillgångar 
men i vissa fall kommer även andra faktorer med i bilden. Kalmars 
argumentation kretsande kring strukturomvandlingarnas konsekvenser för 
regionen är ett sådant exempel där fokus till stora delar ligger på de arbets-
tillfällen som ett landsarkiv skulle innebära. Också en motion som behandlar 
Umeå nämner det dystra arbetsmarknadsläget.227 

Avstånd och tillgänglighet 
Avståndsfaktorn är något som har varit aktuellt för båda perioderna. Det har 
ansetts vara av stor vikt att en regions handlingar förvaras just inom regionen, 

                                                 
227 Motion 1992/93:Kr256, av Britta Bjelle och Margitta Edgren (fp). 
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inte minst med avseende på tillgängligheten för den lokala forskningen. Vi har 
sett hur den under de tidiga landsarkivens etablerande bland annat användes i 
argumentationen för att behålla landsarkivet i Vadstena. Det skulle ”för den 
östgötska lokalforskningen vara mycket obekvämt, om man måste resa till 
Göteborg för att ta del av provinsens arkivalier”.228 Samma motstånd förekom 
också i motsatt riktning när landsarkivet i Vadstena inrättades, det vill säga 
från Västergötland, mot att denna regions arkiv skulle förvaras i Vadstena.229 
Emil Hildebrand såg dock inte avståndsfaktorn som avgörande, ”det är de 
provinsiella olikheterna, som enligt min uppfattning ha den avgörande 
rösten”.230 

Om Hildebrand främst hade de regionala olikheterna som grund för sina 
bedömningar av behoven av en landsarkivorganisation så var närhets- eller 
avståndsfaktorn istället det centrala för Pär-Erik Back i hans arbete med 
Öppenhet och minne. ”Jag [Pär-Erik Back; min anm.] har som utgångspunkt 
för mina överväganden ansett, att närhetsfaktorn är av avgörande betydelse”.231 
I den proposition (1989/90:72) som följde på Öppenhet och minne var det dock 
snarare tillgänglighet genom tillhandahållande än avstånd som fokus lades på. 

I vissa motioner har avståndsfaktorn varit en del av argumentationen. I 
Umeås fall omtalas de ”långa resvägarna till regionens båda landsarkiv i 
Härnösand och Östersund liksom till de centrala arkiven i Stockholm”.232 Också 
i Värmlandsarkivs fall finns det exempel på detta: ”Det är ett besvärande 
avbräck för kultur- och forskningsverksamhet i Värmland att en väsentlig del 
av det skriftliga kulturarvet ännu förvaras i Göteborg.”233 Att detta inte kan ha 
varit en avgörande faktor för att Värmlandsarkiv så småningom kom att erhålla 
funktion som landsarkiv borde stå klart då avståndsproblematiken nog kan 
anses gälla mer eller mindre för av samtliga aktuella orter. 

I Öppenhet och minne framhävs ”amatörforskningen”, eller ”folklig forsk-
ning” med Backs terminologi, som viktig som ”folkbildningsinstrument och 
allmän kulturaktivitet”. Nya landsarkivs inrättande motiveras bland annat med 
vikten av närhet och tillgänglighet för den expanderande hembygdsforskningen 
men också av högskolornas spridning över landet. I Statens arkivdepåer 
tonades dessa motiv ned även om en central depålösning fortfarande avslogs: 

                                                 
228 Lext, 1968, s. 235. 
229 Lext, 1968, s. 228. 
230 Emil Hildebrand, i Lundkvist, 1987, s. 271. 
231 SOU 1988:11, s. 160. 
232 Motion 1989/90:Kr277, av Britta Bjelle (fp). 
233 Motion 1992/93:232, Kristina Svensson m.fl. (s). 
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”Sambandet mellan landsarkivens lokalisering och tillgängligheten till deras 
arkivbestånd försvagas för stora delar av det mest efterfrågade materialet som 
ett resultat av den tekniska utvecklingen.”234 

Hembygdsrörelser eller lokal forskning 
”Kännedomen om och intresset för fosterbygden i såväl fysiskt och 
ekonomiskt, som i socialt och historiskt afseende är utan tvifvel en avsevärd 
moralisk faktor för ett folks bestånd.”235 Detta citat har Emil Hildebrand som 
upphovsman. Ordalydelsen är mycket lik ett av de argument för lokalisering av 
landsarkiv som synts i debatten. Det gällde då Kalmar och att ett landsarkiv där 
”skulle medföra att den lokalhistoriska forskningen kunde utvecklas, att den 
akademiska forskningen på ort och ställe kunde få en helhetsbild av regionen 
ur alla synpunkter, politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt”.236 

I både utredningar och propositioner kan åsikten att ”det svenska” måste 
understödjas sägas ha kommit till uttryck. Ett flöde in i Sverige av impulser 
med ursprung i andra länder kan nog sägas uppfattas som ett hot. Ett exempel 
är hämtat från Pär-Erik Back som i Öppenhet och minne skriver att ett nyväckt 
intresse för ”det svenska” till vissa delar kan ses som en reaktion mot detta och 
att ”[A]ttityder och manifestationer av nationell, ehuru sällan nationalistisk, 
innebörd har blivit vanligare”.237 En kommentar till detta citat är att det på ett 
teoretiskt plan är mycket intressant med den åtskillnad som han gör mellan 
begreppen nationell och nationalistisk. Vari ligger skillnaden? 

”Genom de små lokala arkivens sammanförande bör man främja den lokala 
forskningen inom vissa större områden.”238 Hembygd som begrepp och 
fenomen förefaller ha varit centralt i argumentationen för båda perioderna. 
”Värdet av att ha en regions samlade arkiv lokaliserade till en central ort inom 
regionen är obestridligt.”239 En viss skillnad skulle kunna sägas finnas i att om 
det under den tidigare perioden främst gällde att klara av den starka hembygds-
rörelsens krav så kan det om den senare perioden sägas att det kanske främst 
handlat om insatser för att stimulera densamma. I tidigare forskning har det 
skrivits att situationen för Hildebrand var en annan än för Odhner och detta 
beroende på hembygdsrörelsen och ”dess önskemål om lokala lösningar. […] 

                                                 
234 SOU 1991:31, s. 56. 
235 Emil Hildebrand, i Rumar, 1994, s. 80. 
236 Motion 1988/89:Kr216, av Lena Öhrsvik m.fl. (s). 
237 SOU 1988:11, s. 37. 
238 Emil Hildebrand, i Rumar, 1994, s. 80. 
239 Motion 1989/90:Kr211, av Bengt Kronblad (s). 
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Hildebrand tycks ha varit starkare påverkad av hembygdsrörelsens krav, och 
detta fick konsekvenser för hans handlande”.240 Under den senare perioden talas 
det om ”dokumenterat intresse för släkt-, hembygds-, och ’amatör’-
forskning”.241 I redogörelsen i kapitlets förra del har det också funnits exempel 
hämtade från debatten i Riksdagen. ”Under senare år har intresset för lokal-
historisk forskning ökat kraftigt.”242 Det har också framgått av propositioner att 
hembygdsrörelsen också på andra sätt varit i fokus. ”Hembygdsrörelsen har fått 
bidrag för att stimulera intresset för kulturmiljö och hembygdshistoria.”243 

Akademisk forskning 
Förekomsten av högre läroinstitutioner har genomgående varit viktigt för 
lokaliseringen av landsarkiv, det ska nog dock inte ses som den viktigaste eller 
avgörande faktorn. Den akademiska forskningen har till vissa delar redan 
berörts i avsnittet ovan. När Odhner framhävde Göteborg, Lund och Uppsala 
som lämpliga orter för lokaliseringar av landsarkiv var det bland annat på 
grund av ”den tillgång till litterära hjälpmedel och kunniga biträden, som de tre 
i nämnda städer belägna högskolorna med sina bibliotek erbjuda, samt det gagn 
för den högre forskningen, som vore att hämta”.244 I argumentationen för 
Kalmar kopplas forskning kring bygden till högskolan som ”är under stark 
utveckling och närheten till ett landsarkiv skulle stimulera en forskning om 
länets historia och invånarnas rötter”.245 Detta är ett av de kriterier som ställs 
upp och det är därför inte förvånande att den aktuella ortens högskola och den 
akademiska forskning som där bedrivs är något som framhålls i så gott som 
samtliga motioner. 

Ekonomi och samverkan 
Jag har i ”Landsarkivens uppkomst” skrivit att den naturliga enheten för lands-
arkiven under den tidigare perioden ansågs vara landskapet eller i vissa fall 
stiften. Den länsarkivtanke som framkommer i Öppenhet och minne har många 
likheter med dessa åsikter. För båda perioderna gällde också att, för att detta 
skulle vara möjligt, det var viktigt att landstingen, eller andra lokala 
intressenter, var villiga att stå för en del av kostnaderna. ”En utbyggnad av 

                                                 
240 Lundkvist, 1987, s. 21. 
241 Motion 1988/89:Kr265, av Ingegerd Elm m.fl. (s). 
242 Protokoll 1989/90:131, 21 §, anf.. 165. 
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landsarkivorganisationen baserad på länstanken föreslås. […] Samverkan 
mellan olika regionala och lokala organisationer och myndigheter är viktig.”246 
Detta står att läsa i Öppenhet och minne men vikten av samverkan, och då inte 
minst ekonomiskt, har också framkommit i propositioner och i Statens 
arkivdepåer. Detta omsätts också i praktiken när landstingsinstitutionen 
Värmlandsarkiv blir landsarkiv just på grund av ”att förutsättningarna är goda 
för en nära samverkan med staten kring ett nytt landsarkiv”.247 

Vad som varit avgörande, kanske både då och nu, är hur den ekonomiska 
delen har kunnat lösas. Ett gott samarbete med lokala institutioner har varit en 
förutsättning för att en lokalisering skulle kunna komma i fråga. Vi har sett 
exempel på hur sådana institutioner i bland inte helt stått bakom de krav som 
ställts på lokaliseringar av de orter som de representerar. Att det i dessa fall 
inte blivit etableringar kan inte anses vara förvånande. 

Avslutande kommentar 
Utifrån det begränsade underlag som uppsatsen bygger på går det att skönja en 
viss förändring över den korta tid som det ändå handlar om vad gäller min egen 
undersökning. Mycket av det som det trycks på i Öppenhet och minne tillmäts 
inte alls samma vikt i den efterföljande utredningen Statens arkivdepåer. Det 
kan kanske ändå hävdas att genomgående för hela min undersökningsperiod är 
ett poängterande av kulturpolitikens och kulturinstitutionernas viktiga roll i 
samhället och den plats arkiven har i detta. Ett skapande av nya arkivdepåer är 
inte så enkelt som att skapa nya förvaringsutrymmen. Hur en struktur av 
arkivinstitutioner ska utformas är starkt politiskt laddat. Arkiven har en avsedd 
roll i samhället. 

Det kanske vanligaste sättet att föra argumentationen på i motionerna är att 
hänvisa till de kriterier för lokalisering som ställts upp i de utredningar där en 
förändring av landsarkivorganisationen föreslagits. De typer av argument som 
jag pekat på kan alla också just spåras till olika kriterier. ”Jönköping har alla de 
förutsättningar som enligt utredaren är väsentliga vid valet av nya etablerings-
orter.”248 I vissa fall har man helt hållit fast vid de faktorer som framhölls i den 
första utredningen, Öppenhet och minne, och inte alls anpassat motionerna till 
den utveckling som skett på området. Viktigt att tänka på här är kanske att de 
bakomliggande motiven till varför en ort arbetar för att få till stånd en 
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lokalisering av ett landsarkiv inte nödvändigtvis behöver återspeglas i den 
argumentation som används. 

Jag skulle nog vilja hävda att likheterna mellan de tidiga landsarkivens 
etablerande, enligt den ytliga beskrivningen i bakgrundsteckningen, och den 
senare periodens förändringar av landsarkivorganisationen är större än 
skillnaderna. I vissa fall skulle resonemang som återfinns i till exempel 
Öppenhet och minne nästan kunna misstagas för att vara direkt hämtade från 
den tidigare perioden. I avsnittet ”Nation, hembygd och kommunikation genom 
institutioner” kom flera ståndpunkter fram vilka kan sägas innebära att 
hembygd, både som begrepp och fenomen, skulle ha förlorat i betydelse. Vid 
tiden kring det förra sekelskiftet var hembygden en viktig del av det projekt 
som brukar benämnas nationsbyggandet. Regionala och lokala olikheter och 
skillnader knöts till begreppet hembygd och accentuerades. Vad som nu kanske 
trätt in på arenan istället för hembygden är regionen, något som kan ses som en 
aspekt av våra dagars internationalisering. Begreppet internationalisering 
används här med viss reservation då nationen som enhet nog inte ska ses som 
utgångspunkten för denna utveckling. 

Vad jag tycker är intressant med den argumentation och de resonemang 
som framkommit i min undersökning är att det blandas och tas friskt ur båda 
dessa ”begreppspooler”. Diskussioner och argument kretsande kring 
”hembygd” är mycket vanligt förekommande, men samsas i materialet med 
”regioner” och ”regionalpolitik” samt en rädsla för en utarmning av ”det 
svenska” genom en ”internationalisering”. Några uppfattningar om positiva 
effekter av en sådan internationalisering framkommer inte i det aktuella 
materialet. I vissa exempel kan man kanske till och med tala om en folk-
uppfostrande inställning, något som verkligen andas sekelskifte och Verner 
von Heidenstam. Pär-Erik Back skriver i Öppenhet och minne om risken för att 
”kulturutbudet i vårt land […] monopoliseras av utomsvenska aktörer”. Detta 
är en del av ett ökat internationellt inflytande, något som Back delvis också 
anser ligger bakom den ”renässans […] för det svenska” som han tycker kan 
iakttagas. 

Den roll som det eventuellt går säga att arkiven har, enligt de olika åsikter 
som kommit till uttryck i materialet, är främst kommunikativ. I vissa fall talas 
det om rena arbetstillfällen men det är främst arkivens roll som kunskapscentra 
som framhävs. Den kunskap som arkiven sedan ska kommunicera kan vara av 
skild karaktär. Forskningens behov är möjligen grunden och den typ av forsk-
ning som nog får sägas vara den som får mest uppmärksamhet i det material 
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som undersökts kan kanske klassificeras som hembygdsforskning eller lokal 
forskning. 

Som redan tidigare nämnts bör det dock påminnas om att de argument som 
förts fram i debatten inte behöver vara de som främst har legat till grund för att 
en viss ort arbetat för att få till stånd en lokalisering. De argument som fram-
förts är kanske snarare de som man har trott har haft störst möjlighet att vinna 
gehör. Trots detta går det nog inte säga att argument av denna typ har varit 
avgörande för var landsarkiv kom att inrättas. I slutändan har det varit 
ekonomiska fakta som fällt avgörandet. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har politisk debatt och politiska beslut angående landsarkiv-
organisationen undersökts med syfte att försöka erhålla en bild av arkiv-
institutionernas avsedda roll i samhället. Det material som använts har varit 
riksdagstryck och utredningar avseende riksdagsåren 1988/89-1994/95. Den 
tidsmässiga avgränsningen har utgått från utredningen Öppenhet och minne 
(SOU 1988:11) och slutpunkten har satts utgående från Värmlandsarkivs 
upphöjande till landsarkiv för Värmlands län samt beslut om landsarkiv-
funktion hos stadsarkiven i Stockholm och Malmö. Jag har undersökt vilka 
olika typer av argument som har varit centrala, vilka argument som vunnit 
gehör och vilka faktorer som varit avgörande för de beslut som fattats. För att 
kunna peka på eventuella skillnader och likheter över tid har jag jämfört mina 
resultat med tidigare forskning kring de tidiga landsarkivens etablerande. I 
kapitlet ”Nation, hembygd och kommunikation genom institutioner” har 
resonemang kring sammanhang och tidsströmningar presenterats. 

De vanligaste förekommande argumenten kunde delas in i fyra olika typer: 
avstånds- och tillgänglighetsrelaterade argument, argument relaterade till 
hembygdsrörelser eller lokal forskning, argument relaterade till akademisk 
forskning samt argument relaterade till ekonomi och samverkansvinster. Dessa 
olika argument har i debatten varit tveeggade och dels använts för att visa på 
behov eller brister och dels för att visa på goda förutsättningar eller tillgångar. 

I utredningar och propositioner har kriterier ställts upp vilka borde upp-
fyllas av en ort för att den skulle kunna anses vara aktuell för lokalisering av 
ett landsarkiv. Det absolut vanligaste sättet att föra argumentationen i olika 
motioner har varit genom att utgå från dessa kriterier. Kriterierna återspeglas i 
de fyra olika typer av argument som ställts upp ovan. Den enda ort som slut-
ligen kom att erhålla funktion som landsarkiv under den aktuella perioden var 
Värmlandsarkiv. Avgörande för detta beslut kan nog ekonomiska faktorer i 
form av samverkan med lokala institutioner sägas ha varit. 

Viss utveckling på området har skett under den period som studerats. 
Jämfört med den tidigare perioden framstår dock sättet att argumentera på som 
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tämligen oförändrat. De tidsströmningar som vad gäller den tidigare perioden 
anses ha haft inflytande kan, trots att de bedöms vara förknippade med ett visst 
historiskt skeende, sägas ha sin motsvarighet under den senare perioden. 

Det är som kunskapscentra arkiven framställs i undersökningsmaterialet 
och den roll arkiven, enligt vad som framkommer i denna undersökning, har i 
samhället är främst kommunikativ. 
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